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 نویسندگان و گردآورندگان

به همت اعضای کارگروه ناوبری فدارسیون کوهنوردی    1389در سال    GPSنخستین طرح درس مکتوب کارآموزی  

 و نوشته شد.  یگردآور

 1389نسخه سال   نویسندگانگردآورندگان و 

 حمد آرام نصرت پور و خانم زهره عبداله خانی ، م ی)محسن( عسگر  نیمحمدحسقی، آقایان حمیدرضا شف

های نوین، برخی از مدرسین محترم  های مرتبط با ناوبری و تولید دستگاهبا گذشت چند سال و پیشرفت سریع فناوری

بازنویسی،  تکمیل تیم    طرح درس گرفتند و پس از کارگروه ناوبری فدراسیون کوهنوردی تصمیم به بازنویسی کامل این  

آغاز شد. با توجه به شرایط خاص این سال، تقریبا تمامی جلسات به صورت آنالین    1399کار به طور رسمی از مهر  

نفر به مدت   6جلسه هفتگی با حضور متوسط  23و به شکل منظم هفتگی انجام شد و در طی مدت ویرایش، حدود 

اعت انجام  س   3طلب با مدت زمان متوسط هر جلسه  ینی تخصصی مجلسه بازب  7و پس از آن  ساعت    1.5هر جلسه  

نفر ساعت جلسه برای این طرح درس زمان گذاشته شد و صد البته مدت زمانی که هر یک   350شد که جمعا حدود 

   است.های مربوط به خود کردند چندین برابر این عدد بودهاز عزیزان صرف تهیه بخش

 باشد. و کار گروهی فوق می ش چند ماههحال حاضر، نتیجه این تال طرح درس  

 کنید. اند مالحظه میدر جدول زیر، اعضای این تیم را به تفکیک فصولی که در آن فعالیت کرده

 کنونی نسخه   سندگانی گردآورندگان و نو

 ی )محسن( عسگر نیمحمدحس مدیر تیم تحقیق و گردآوری 

 کوشک مهدی یعباس نیحسام الد سازی مطالب و مقدمات ویراستار فنی، یکسان  

ها، نحوه محاسبه  مدارهای ماهواره تاریخچه،  –اول  فصل

 GNSSهای ناوبری سیستمموقعیت و  
 امیرحسین نوری بد

 زهره عبداله خانی های تصحیح خطا خطاها و سیستم  - اول  فصل

 قادری، رضا طراحیقاسم  مبنا  یضویو ب دیژئوئهای تصویر، سیستم  -دوم  فصل

 ی، علی مشکین عسگر نیحسمحمد های مختصاتسیستم  –دوم  فصل

 جاوید کاظم زاده عطوفی  کار با منوهای دستگاه -سوم  فصل

 علی خیرخواه دهکردی  Basecampنرم افزار  - چهارم  فصل

 قاسم قادری، محمدحسین عسگری  آموزش گوگل ارث و نرم افزارها - چهارم  فصل

 ی عسگر نیمدحسحمداوود ناطقیان،  چهارم، طراحی مسیر  فصل

 زهره عبداله خانی ات فنی اصطالحفرهنگ 



   (GPS)کار با    ی ناوبر  شرفته یدوره پ  
 کمیته آموزش 

3 

 

  یسپاسگزار

دارد. در تهیه این نوشتار به طور از تمامی گردآورندگان و نویسندگان اعالم میمراتب تشکر خود را    یکارگروه ناوبر

از آقایان   الد ویژه  اول، رضا ی فصبرا  انیناطق  داوودو    کاظم زاده  د یجاوی،  عسگر  نیمحمدحسی،  عباس  نیحسام  ل 

سین عسگری برای فصل سوم و چهارم، آقای علی خیرخواه دهکردی برای حسام الدین عباسی و محمدح   طراحی،

ها را سپاس گوئیم )اسامی  کنیم، باشد که بخشی از زحمات آنفصل فرهنگ اصطالحات تخصصی تشکر و قدردانی می

 است(. به ترتیب حروف الفبا ذکر شده

حمیدرضا  مهندس  ،  ، مهندس رضا طراحیقادریتر کاوه کاشفی، دکتر قاسم  همراهی آقایان دک  بابت روه  ضمنا این کارگ

 سپاسگزار است.   امین گرجیو مهندس  شفقی
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 مقدمه 

اشتباه درگیر بوده، بحث ناوبری    گردی با آنهای مرتبط با کوهنوردی و طبیعتکه همیشه ورزش  موضوعاتییکی از 

مندان به این خانواده  های اخیر، با توجه به افزایش چندین برابری عالقهاین موضوع در سال  ناشی از آن است.حوادث  و  

های اخیر که در سالاست. بخصوص اینهای مرتبط با کوهستان شدهها، تبدیل به یک اولویت مهم در آموزشاز ورزش

 رسیم: خطای ناوبری. ه یک علت میشویم، بها را جویا میایم که وقتی علت اصلی آنادی بودهحوادث زیشاهد  

های مختلف قله دماوند و بخصوص جبهه شمال شرقی این قله به علت  از حوادث منجر به فوتِ متعددی که در جبهه

قله کول جنو    1396حادثه سال    گم شدن رخ داده گرفته، تا حوادث بزرگ و تاثیر گذار در جامعه کوهنوردی مانند 

ها خطای ناوبری بوده یاد کرد و  هایی از این دست حوادث که علت اصلی وقوع آنوان مثالتوان به عنرا می اشترانکوه

 کنند. نیاز به یادگیری و گسترش دانش ناوبری را به ما گوشزد می این موضوع،

شته  ای نو وایا مورد بحث قرار گیرد. این طرح درس به گونهاست موضوع ناوبری از تمام ز در این طرح درس، سعی شده

مندان را پوشش دهد. از افرادی که به موضوعات علمی و  شده که همزمان نیاز طیف وسیعی از کارآموزان و عالقه

  رآموزانی که صرفا به دنبال یافتن یک منبع آموزشی خوب جزئیات مباحث مرتبط با ناوبری عالقه دارند گرفته تا کا

 شوند. هستند، مخاطب این طرح درس محسوب می اند ی که خریداری کردهGPSبرای دستگاه 

  ن یااست.  یاب مورد بررسی قرار گرفتههای موقعیتدر فصل نخست این جزوه، مقدمات کار و اصول اولیه کارِ سامانه

 شود. ب محسوب میکه عالقه به مطالب علمی دارند، یک مرجع مطمئن و جذا  برای خوانندگانی فصل قطعا 

است. برای شروع کار ها پرداخته شدههای مختصاتی مختلف و محاسبات مرتبط با آندر فصل دوم به معرفی سیستم

 شود. های مختصاتی از نخستین ضروریات محسوب می، آشنایی با این سیستمGPSبا دستگاه 

 است. پرداخته شده کوهنوردیکاربرد در   های متداول و پربه معرفی منوهای دستگاه در فصل سوم،

 آیند. در کامپیوتر به کمک کاربر می GPSو در فصل چهارم، به معرفی نرم افزارهایی پرداخته شده که برای کار با 
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 تقسیم بندی مطالب از نظر ظاهر

 های ویژه مدرسین بخش

ها مخصوص این قسمت است، کهگذاری شدهطرح درس، مطلب با رنگ خاکستری عالمتهای مختلف این در قسمت

 ها صرف نظر کنند. توانند از مطالعه این قسمتموزان محترم میباشد و کارآمدرسین رشته ناوبری می

 

 مهم  نکاتهشدارها و  

ها با رنگ زرد نمایش  این قسمتهایی از این طرح درس، مواردی به عنوان هشدار یا نکته مهم ذکر شده که  در قسمت

 است. داده شده
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های سامانه: 1فصل 

ای و ماهواره یابموقعیت 

 نحوه عملکرد
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 مقدمه 

به  از دیرباز  بشر  که    ی است لئ از جمله مساترین زمان ممکن،  در سریعآن  و محاسبه    یفعل   یمکان   تیموقعدانستن  

و هوایی    ییدریا  ،حلی عملی برای استفاده مداوم از آن در امور مختلف به خصوص حمل و نقل زمینی دنبال کشف راه

 . است دهبو

  ها آنبه  و کار با قطب نما    یخواندر دوره نقشهچه  آن  نظیرهایی  از روشهای دور، با بهره گرفتن  این موضوع در گذشته

ها، محدود به منطقه  که تمام این روش شدگراها و... انجام می تقاطع ، یا بدون ابزار ابزار با یابی پرداختیم، مانند جهت

 ی نسبتا پایین قابل انجام بود. تعمشخص و با سر

ر باال و  به طور پیوسته و با سرعتی بسیای  یابموقعیتنیاز به    ،علم و تکنولوژی  پیشرفتو  با ورود به عصر جدید  اما  

ساخت  برای کشف راه حلی عملی برای این موضوع،  ربه اولین تج. شد می حساز قبل  بیشتر بدون محدودیت مکانی،  

که   1ورنر براون به نام    ی آلمان  یتوسط دانشمند بود که در جنگ جهانی دوم  )بمب پرنده(    1V  ی جنگی به نامموشک

یک  شلیک شدن از روی ریل پرتاب، با کمک  از پس  موشک  این    .جهان بود ساخته شد یسازعلم موشک  شگامانیاز پ

مغناطیسی، یک    قطب نمای  به کمک یک و    ، رسید کرد به ارتفاع تعیین شده میمی  سنج که با فشار هوا کار  ارتفاع  

مورد نظر را با  مان  مقدار ز  کهاینبعد از    ه،کرد طی    و از قبل مشخص شده  ا سرعت ثابتب را تا هدف مسیر مستقیم

شاید بتوان این روش   .رفتشیرجه می به طرف زمین   و موشکسوخت موتور قطع   ریانج  کرد،میسپری  سرعت  این  

با نتیجه گیری از   . ساخت انسان دانست در یک دستگاه   خودکار،مانه ناوبری  اس ساده و عملی را اولین استفاده از یک  

نیاز به راه اندازی یک سامانه    ،آن  هایبا توجه به برد محدود و محلی، همچنین ضعف و خطاعملکرد این نوع ناوبری و  

 . شد دقیق و جهانی به خصوص در جنگ افزارها حس  

 جهانی  بیااولیه برای ساخت سیستم موقعیت ایده

و رقابت سرد  و شروع جنگ  پایان جنگ جهانی دوم  آمریکابا  و  بین شوروی  فضایی  اکتبر    ،های    1957در چهارم 

ساخته شده به دست بشر توسط شوروی سابق به فضا پرتاب شد و دوران جدیدی را فضایی اولین شی  12 اسپوتنیک

ماجراجویی کردبرای  آغاز  انسان  رقابت.  های  از  پر  پرتاباهدورانی  فضایی،  مرموز،  های  و  شده  محاسبه  و  دقیق  ی 

 .ی عجیب و غریب و در نهایت راه رفتن یک انسان بر روی سطح ماههاموشک

 

 
1 Wernher Magnus Maximilian Freiherr von Braun 
2 Sputnik 1 
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 1970( در دفتر کارش در ناسا در سال 1977-1912ورنر فون براون ): 1 تصویر

بی اساس    یادعاصرفا یک  بسیاری باور داشتند که این    ،کرد   م برای اسپوتنیک اعالرا  شوروی برنامه خود  زمانی که  

ارسال خواهد  را مگاهرتز  20تا  1پایان یک موج مایکروویو بین اما شوروی اعالم کرد که اسپوتنیک به شکل بی .است

 کرد.

دان  زیکفی دو طتوس  کننده مایکروویویک دریافتکمک این امواج با کار ننشستند. از آن سو دانشمندان آمریکایی بی

امواج اسپوتنیک را شناسایی و     سنجآن دو دانشمند بوسیله یک دستگاه طیف  شد وشناسایی    مریکاییآ توانستند 

از آن را دریافت کنند  بود عالمت به همراه  صداهای ضبط شده را    هاآن  .صدای تولیدی  زمانی که صدا ضبط شده 

در   اثر دوپلرارسالی )  محاسبه تغییرات فرکانس  د بتوان از طریقیشا  که  پی بردند   هااین دادهبررسی  با    ه،گذاری کرد

 . سرعت ماهواره را محاسبه کرد  (فیزیک

 

 1: ماهواره اسپوتنیک 2 تصویر

انجام محاسبات فیزیک این بررسی و  ادامه  ارسالی اسپوتنیک،  روی فرکانس  یبا  کشف  به  توانستند  مندان  دانشهای 

 پیدا کنند. در فضا دست و ردیابی آن ماهواره این حرکتی  یوالگ
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بعد و با پشتیبانی وزارت دفاع   توانیم  اگر ما روی زمین می  که  رفتند   لااین سودانشمندان به دنبال    ،آمریکامدتی 

ی زمین ورموقعیت یک شی   توانمیآیا با کمک یک ماهواره معلوم    ،کنیمپیدا  را  در فضا  موقعیت یک ماهواره نامعلوم 

 ؟ ست آوردرا بد

به دور زمین و  برای چند ماهواره    گردشی دقیقیک مدار  ها دریافتند با تعریف  پاسخ به این سوال مثبت بود و آن

دست  توانند موقعیت مکانی گیرنده را با دقت بسیار باالیی به، میدر گیرنده زمینی  هاترکیب اطالعات دریافتی از آن

 شد.  GPSیاب جهانی یا آغاز پروژه سیستم موقعیت ید و این سرآغازی براآورن 

بعد سایر کشورها   هایی را به فضا پرتاب کرد. سالهاماهوارهتوسعه این پروژه    آمریکا برای  میالدی  80و    70در دهه  

را عملیاتی    اهآنیی رفته و  هاسامانهنیز خود به دنبال راه اندازی چنین    هند   و  چین، ژاپن  اتحادیه اروپا،  از قبیل روسیه،

از سیستم گلوناس  .کردند از سیستم گالیله(GLONASS)   امروزه کشور روسیه  اروپا  اتحادیه   ،   (Galileo)    و کشور

از سامانه گیرندهرونمایی کرده    (BeiDou)   بیدو چین  از آنو  استفاده  بیشماری در سراسر جهان در حال  ها  های 

 ی عمرانی، هاپروژه  حمل و نقل،گرفته تا    از ناوبری دریایی و هوایی  بشر،  یدگ زندر تمام ابعاد    هاسامانهاین    و    باشند می

 . استپیدا کردهکاربرد  و نجات و امدادی ورزشی هاتینظامی تا فعال

 
 ( GNSSهای موقعیت یاب مبتنی بر ماهواره ): سه نمونه از سامانه3 تصویر

 تعاریف پایه 

 مورد نیاز است، آشنا خواهید شد.  برای مطالعه فصلاولیه که  تعریف با چند در این بخش  
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 ماهواره چیست؟  

بسیار بزرگ باشد )مانند    تواند میچرخد. این شی  حول مدار خاصی میبه دور زمین  ماهواره شی یا جسمی است که  

 ت. س اای که بشر به فضا فرستاده کوچک باشد مانند صدها ماهواره تواند می کهاینماه( یا 

 

 ماهواره ساخته شده توسط بشر  کی یاجزا: 4 تصویر

  ی رادیویی هاایستگاهکه با    دهدمین امکان را  ای  ماهوارهآنتن ارتباطی و فرستنده و گیرنده رادیویی به  ر فوق،  یدر تصو

  نیاز آن را تامین و در باطری ذخیره   درصفحات خورشیدی نیز انرژی الکتریکی مو  .کند  در زمین ارتباط برقرار  واقع

و تعداد کمی    های فسیلیسوختو برخی نیز از   انرژی خورشیدی برای تصحیح مسیر خود از    هاماهوارهاکثر  .  کنند می

 . کنند میاستفاده نیز از سوخت اتمی 

 ؟  ماند میچگونه یک ماهواره در مدار خود باقی  

   :ماندمیقی ابیک ماهواره به دو دلیل زیر در مدار خود 

 .    کند می. سرعتی که ماهواره در خط مستقیم حرکت 1

 . نیروی جاذبه بین زمین و ماهواره  2

این موضوع   را به یک نخ متصل کرده و آن را بچرخانید. درتوانمیبرای فهم  حالت عادی توپ به صورت    ید توپی 

زمین  گرانش  جا نخ نقش  در این  خواهد کرد.   تکچرخد ولی اگر نخ پاره شود توپ در مسیر مستقیم حرمی  واردایره
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که در مدار    شودمیولی گرانش زمین باعث    کند میدر خط مستقیم حرکت    تعیین شدهرا دارد. ماهواره با سرعت  

 خود باقی بماند.  

 

 ماهواره در مدار خود به دور زمین  : نحوه باقی ماندن 5 تصویر

 ه مدارهای ماهوار

به دور زمین به   HEOو   LEO  ،MEO،  GEO  هایدر مدارتوانند ی ساخته شده توسط بشر میهاماهوارهبه طور کلی  

 ها آشنا خواهید شد. گردش بپردازند که در ادامه با هر یک از آن

 

 ها به دور زمین : سه مدار اصلی ماهواره 6 تصویر
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 (LEO3) مدار نزدیک زمین -1

ماندن در مدار   نیاز برای پایداررعت مداری مورد  س   بوده و  کیلومتر از سطح زمین  2000تا  160ارتفاع این مدار بین  

و ایستگاه 4  تلسکوپ فضایی هابل  یابد.این رقم با افزایش ارتفاع مداری کاهش میکه  کیلومتر بر ثانیه است،    8٫7حدود  

 د. نادر این مدار قرار گرفته 5ی الملفضایی بین

 

 LEO: مدار 7 تصویر

 (MEO6)  مدار میانی زمین -2

کیلومتر( و پایین    2000)بیشتر از    LEOای از فضای دور زمین که باالی مدار نزدیک زمین  منطقه  مدار میانی زمین

مبتنی بر ماهواره    ی ناوبری هامت ی سیسهاماهواره  کیلومتر( قرار دارد.  35786از    تر کم)  GEOتر از مدار زمین ثابت  

(GNSS)  مانندGPS   دارند. در این مدار قرار 

 ( GEO7)  ثابت-مدار زمین -3

کیلومتر باالتر    35786در ارتفاع    شودمینیز گفته  کمربند کالرک   نه آکه ب ایستا-زمینمدار   یا  ثابت-زمینمدار  

سرعت دورانی الزم برای استقرار یک ماهواره در این مدار،  .ددار استوای زمین قرار مدارو دقیقاً بر فراز  زمینسطح   از

در مکانی ثابت قراردارند و همراه با چرخش زمین    ییفضا  به لحاظدور خود برابر بوده و    با سرعت چرخش زمین به

 
3 Low Earth orbit 
4 Hubble Space Telescope 
5 International Space Station 
6 Medium Earth orbit 
7 Geostationary orbit 
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رسند  ر مینظ هایی که در این مدار قراردارند از نگاه فردی که روی زمین ایستاده ثابت بهماهواره. گردندبدور خود می

ثابت، به منظور  -پا« بر زمین هستند. از این خصوصیتِ بارز مدار زمینای ثابت معروف به »جایو همواره دارای سایه

امواج  می  مخابره  استفاده  تلویزیونی  و  تمام  رادیویی  و  قرار  هاماهوارهکنند  مدار  این  روی  تلویزیونی  و  مخابراتی  ی 

ی تلویزیونی و  هابرای دریافت شبکه  هاهای گیرنده امواج ماهوارههای آنتندیش  که   . به همین دلیل است اند گرفته

 . گیرند قرار میبه صورت ثابت  رادیویی

 

 

 GEO: نمایی از مدار 8 تصویر

 (HEO8)  مدار بیضی-4

  . گردد استفاده میخاص  ای  هقطمن  طوالنی مدت  که برای پوشش   یک مدار کپلری است   مدار بیضوی یا  ار بیضیمد 

بعضی    خواهد شد. شبانه روز امکان پذیر  از  ساعات  بیشترین  در    بدین صورت که با تعداد اندکی ماهواره حداکثر پوشش

 . ی مخابراتی روی این مدار قرار دارندهاماهوارهاز 

 
8 Highly elliptical orbit 
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 HEOاز یک ماهواره در مدار ای : نمونه9 تصویر

 Iridiumی هاهراوماه

  781 در ارتفاع حدود یا مدار نزدیک به زمین بوده که  LEOهای مدار  ماهوارهاز نوع    Iridiumهای سامانه  ماهواره

جهت ارائه   ومیرودیا یهاماهوارهشبکه  .اند گرفتهقرار زمین محور بین دو قطب  به درجه نسبت  86.4و زاویه  کیلومتر

  ن یدر سراسر کره زم  رنده یو فرستنده و گ  جریپ  ،یاماهواره یهابه تلفن  ها دادهارئه  و    یتارتباط و تماس صو   یو برقرار

ماهواره فعال در    66شامل  بوده و  کیلومتر در ساعت    27000 ها در حدود ماهوارهسرعت مداری این  است.  شده  جادیا

 . باشدمی (STANDBY) به کار  ههای آمادماهوارههای در حال کار و رهشامل ماهواکه این تعداد است مدار 

است که در این  شرکت گارمین    Inreachدستگاه    ، استفاده از خدمات آن درIridiumهای  ماهوارهی  دنمونه کاربر

گیری از خدمات  بهرهکی، با  و پست الکترونی  و ارسال و دریافت پیامک)پیام اضطراری(    SOSامکان ارسال پیام    دستگاه،

 . شود یها فراهم ماین ماهواره 

  

ثبت و پس از آن، امکان خواهد بود اولیه  چند ده دالری نیاز به شارژ  الزم به ذکر است برای استفاده از امکانات فوق،

نیازمند  ی بیشتر  هابرای ارسال پیامکاربر و  شود  فراهم میپیام  تعداد مشخصی  ارسال و  دلخواه  همراه    هایشماره تلفن

 خود خواهد بود.   دستگاهشارژ  
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 ( GNSSجهانی)  یاماهواره  تیموقع نیی تع  یهاستمیس

  ی هاستمی س دهند،  های روی زمین میها، امکان تعیین موقعیت را به گیرندهگیری از ماهوارههایی که با بهرهبه سیستم

 شود. میگفته  GNSS9به اختصار  ای یاماهواره تیموقع نییتع

 GNSS میلیارد دستگاه گیرنده 1در حال حاضر بیش از  ت. س اکی از مهمترین اتفاقات عصر مدرن یها GNSSایجاد 

ی هوشمند دارای سنسور تعیین موقعیت شامل  هابیشترین تعداد را تلفن  ،در دنیا وجود دارد. از بین این تعداد دستگاه

نصب کرد.  .  ..و انواع خودروها روی هواپیما، کشتی، تانک، زیردریایی،  توانمیی دریافت کننده را هادستگاه  .شوند می

 . دهندمیرا نمایش  خود  موقعیت را شناسایی، رمزگشایی و پردازش کرده و  ایماهوارهی ها، سیگنالهادریافت کننده

ناوبری  هاستمیس  ابتداروسیه  GLONASSو  آمریکا    GPSهمچون    ایماهوارهی  در  نیازهای  برآورده  برای    ،  کردن 

به سرعت در بسیاری از ابعاد زندگی صنعتی از    ،برای عموم  ها آن  ه دپس از آزاد سازی استفااما  ساخته شد،  نظامی  

 . ند نفوذ کردو زندگی روزمره   ریحیتفامور  تا گرفته تا علوم نقشه برداری و مهندسی حمل و نقل 

مجهز   یمای. هواپکننداستفاده می  GNSSهای  بسیاری از واحدهای پلیس، آتش نشانی، اورژانس و... از دریافت کننده

همچنین هلیکوپترهای .  انجام دهد با باالترین کیفیت  تر پرواز کرده و عملیات ناوبری را  بسیار ایمن  تواند می  GNSSبه  

به محل حادثه یا جنگل دچار    با سرعت و دقت باالیی  هااین سامانهامدادی و هواپیماهای آتش نشان با استفاده از  

 .  شوند میآتش سوزی اعزام 

و ایمن را انتخاب کرده و به راحتی به مقصد مورد    مسیر صحیح  هاد به این دستگاهبا اعتما  ناو ماجراجوی  نوردانکوه

 گذارند. یو سازی کرده و به اشتراک میپس از اتمام برنامه نیز به راحتی مسیر و نقاط را آرش  .رسندمینظر 

جهان در    هابه رشد این سیستم  رو   یاهاربردک، جاده و... از  پل  ، تونلساخت    ،برداریانی همچون نقشهی عمرهاعملیات

 امروز است. 

GNSS بیانواژه که  است  سیستمای  ترکیب  موقعیت  هاگر  تعیین  منطقه   ایماهوارهی  و  .  باشدمیای  جهانی 

یی که هر کدام متعلق به یک یا چندین کشور بوده و با همکاری هم سعی بر افزایش دقت تعیین موقعیت  هاسیستم

(Position) ،یناوبر (Navigation) و محاسبه زمان (Time) و نهایتا افزایش کاربردGNSS   .دارند 

 GNSS  تاریخچه

 GPS ارموفق ترین سیستم تعیین موقعیت که با ساختاختراع شود،    GPSدر گذشته نه چندان دور و قبل از این که  

سیستم جهانی تعیین موقعیت  اولین    در واقع  تیترانز  متعلق به آمریکا بود.  (Transit) سیستم ترانزیت  ، داشت  شباهت

 
9 Global Navigation Satellite System 
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 Tsikada نیز سیستمی شبیه به ترانزیت به نام  ها. روسشودمیمحسوب    GPSبود که زیربنای سامانه    ایماهواره

 . کردای برای تعیین موقعیت استفاده میکه از امواج ماهواره ایجاد کردند  Parus و

 هافرکانس این سیگنال.  یابند میتند که با سرعت نور انتشار  سه  ی رادیوییالکترومغناطیس، امواج  GNSS  یهاسیگنال

سانتی    35تا    19طول موج این امواج از    .باشندمی، متغیر  شودمیتعبیر   L گیگاهرتز که از آن به باند  1.6تا    1.2بین  

. در واقع با این اشدبمی هابه دلیل نیاز به دقت باال در استفاده از این سیگنالاین طول موج انتخاب  .است متر متغیر 

 .شوند میدچار از هم پاشیدگی ن زمین در شرایط عبور از شرایط نابسامان جو هانالانتخاب، این سیگ

یی را در  هانظیر ترانزیت، سیگنال ایماهوارهی قدیمی تعیین موقعیت  هاشبیه به تمامی سیستمی جدید نیز  هاسامانه

  دهدمیرخ  زمینی جو  هاالیه  ر ازکه هنگام عبو یهایخطاانحرافات و   ند ناوتا بت د ن دهمیحداقل دو طول موج انتشار 

 .کنند را حذف 

GNSS  در ادامه به معرفی    که  مختلفی تشکیل شده است یا جهانی  ای  منطقهیاب  موقعیت  ایماهوارهی  هااز سیستم

 . پردازیم می هاآنکدام از  هر

 GNSS ی تشکیل دهندههاسامانه 

1- GPS10 است.  پوشش جهانی و دارای  ت متحده آمریکا استبه ایال که مربوط 

2- GLONASS  11  است  یپوشش جهان یو دارابوده روسی  ایامانهکه س . 

3- Galileo   باشدمی یپوشش جهان  یو دارا به اتحادیه اروپا است  یابموقعیتامانه س . 

4- Beidou  یاCOMPASS اشد بمی یپوشش جهان یو دارا که مربوط به کشور چین است . 

5-  QZSS  12    فقط در ژاپن و کشورهای اطراف آن فعالیت  در حال حاضر  )این سامانه    مربوط به کشور ژاپن استکه

 کند( . می

6-  IRNSS  13    ت ی اطراف آن فعال  یو کشورهاهند  فقط در  در حال حاضر  سامانه    نی)ا  باشد میکه مربوط به کشور هند  

 (. کند یم
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 GNSS یهاماهواره   یچرخش و شعاع مدار یفاصله،سرعت، دوره زمان : 10 تصویر

 GPSسامانه 

 تاریخچه 

ن سیستم در سال  ای ماهوارهشد، اولین پرتاب  TRANSITآغاز و جایگزین سیستم    1973توسعه این سیستم از سال 

نیز استفاده    آن آغاز گشت همچنان  تی جهانی و ارایه خدماهابا قابلیت  1993و تکمیل و راه اندازی آن از سال    1978

میلیون دالر بوده و در  12هزینه اولیه این سامانه حدود   .باشد میاز خدمات آن برای عموم مردم جهان آزاد و رایگان 

ی هاشوظیفه نگهداری و توسعه بخ .شود میدالر صرف نگهداری و توسعه آن  میلیارد 5/1بیش از ساالنه    حال حاضر

 ده نیروی هوایی ارتش آمریکاست. این سیستم بر عه کنترلی و فضایی

با    .تجهیزات و ادوات نظامی در هر نقطه از زمین بود  موقعیتهدف اولیه از طراحی این سامانه حفاظت و نظارت بر  

از این سامانه برای دستور استفاده غیرنظامی  «رونالد ریگان»و با تغییر رییس جمهور امریکا  1983این حال در سال 

ای بود که به علت  که علت آن نیز در واکنش به حمله شوروی به هواپیمای مسافربری کره  م مردم را صادر کرد ومع

قوانین مربوط به استفاده غیر نظامی از   .اشتباه ناوبری وارد خاک آن کشور شده و مورد اصابت موشک قرار گرفته بود

آن پس استفاده از این سامانه آزاد    یب کنگره رسید و از وصبه ت   1997د و در سال  نوشته ش  1996این سامانه در سال 

 و رایگان اعالم شد. 
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به پروژه    GPS  یابموقعیتسامانه   ناوبری مورد استفاده    رایجاولین و همچنان    NAVSTARمعروف  ترین سیستم 

از   که  فضایی  3است  کنترلی  (SPACE SEGMENT)  بخش   ،(CONTROL SEGMENT)    کاربری  USER)و 

SEGMENT)  تشکیل شده است . 

 

 GPSسه گانه سامانه  یهابخش: 11 تصویر

 ( SPACE SEGMENT)بخش فضایی 

ماهواره    عدد   24تعداد    GPSدر طراحی اولیه    است.  تشکیل شده نیممدار ز های مستقر درماهوارهاز   بخش فضایی

  6  تبدیل به  حگرفتند. بعدها این طرقرار می ماهواره مورد نیاز بود که در هشت مدار قطبی و در هر مدار حداکثر سه

در نظر گرفته    هر مدار یک ماهواره ذخیره برای مواقع اضطراری  یو به ازا  ماهواره  4مدار شد و در هر مدار حداکثر  

 . شد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87
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 GPSماهواره سامانه : 12 تصویر

چیدمان  ای  به گونهرا  هاماهواره استوا دارد  مدار از  انحراف درجه  55حداکثر ی که در آن هر مدار منظومه شش مدار

طول    دقیقه 58ساعت و  11حدود   به عبارت دقیق تر  .چرخند میساعت یک بار به دور زمین   12کرده که تقریبا هر 

 . زدیک آن عبور کند از روی مکان قبلی یا تقریباً ن ماهواره کشد تامی

. 

 در فضا  GPS سامانه یهاماهواره دمانیچ :13 تصویر

ماهواره در   6اند که در تمام ساعات شبانه روز و تقریباً از تمام نقاط سطح زمین، حداقل یم شدهشکلی تنظ  مدارها به

 خط دید باشند.  

کیلوگرم بخش   1000  کیلومتر است. هر ماهواره فضایی به وزن تقریبی  20200حداکثر حدود    هاماهوارهارتفاع مداری  

که این عمر در    سال دارد  10تا    8و عمری بین    ی خورشیدی تامین کردهاهسلول  ازاعظم انرژی خود را با استفاده  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87


   (GPS)کار با    ی ناوبر  شرفته یدوره پ  
 کمیته آموزش 

26 

 

ی اتمی با دقت بسیار باال در حدود سه  هاساعتمجهز به    هاماهوارهاین    . استهای جدیدتر، بیشتر نیز شدهماهواره

 . باشدمیدانستن دقیق زمان  ما موقعیتور اصلی در تعیین چرا که فاکت  ،میلیاردیوم ثانیه هستند 

ارتق  .چرخدمییکسان    یمسیرروی  و  دور زمین  دوبار   روز هر ماهواره در هر تعمیر و    ااین مسئله مخصوصا هنگام 

تواند  های نظامی، تکرار گذرهای زمینی از یک منطقه می برای عملیاتهمچنین    .بودخواهد  کننده  سیستم خیلی کمک

 .منجر به اطمینان از پوشش خوب منطقه نبرد باشد 

  شتر، ی بهای فعال بودند. ماهواره هاآنعدد از  31داشتند که    قرار GPSماهواره در سیستم  32 تعداد  2016در فوریه 

با افزایش های اخیر  در سالدهند.  های دقیق را افزایش میگیریاس برای اندازهپیهای جیدقت محاسبات گیرنده

. مزیت این شکل از چینش نسبت به فرم  استهدر مدارها به شکل ناهمسانی تغییر کرد هاآنچینش  ،هاتعداد ماهواره

  شود میالل مواجه ن با اخ )عدم کارکرد صحیح(، سیستم  هاآناز  یکست که در صورت از دست رفتن یاستاندارد این ا

زمان ماهواره به شکل هم  9در حدود    ،ماند. با وضعیت فعلی از هر نقطه زمین و در هر زماناعتماد باقی می  قابلو هنوز  

 در خط دید قرار دارند.  

 چیست ؟15افمریس  و 14 آلماناک

و    آلماناک  یهاداده  ؛نماید میرا منتشر    ادهدو نوع مختلف دوضعیت خود،    وبرای ارائه اطالعات مکانی    GPSماهواره  

 این دو آشنا خواهید شد. های ارائه شده توسط در ادامه با محتوای داده. افمریس یهاداده

مدار    آلماناک برای دستگاه  هاماهوارهتمامی  حرکتی  پارامترهای  از کندمیارسال    GPS  گیرنده  را  یعنی هر کدام   .

بسیار دقیق و   ها. این دادهکند میشما ارسال  گیرنده را برای دستگاه هاماهوارهتمامی  یحرکت، پارامتر مدار هااهوارهم

 .  باشد میچند ماه در حدود  هامدت اعتبار آن و معتبر نیستند 

. هر  هستندماهواره    و شامل اطالعات دقیق مداری و تصحیح ساعت   باشند میبسیار دقیق    افمریس ی  هادر مقابل داده

دقیقه اعتبار   30فقط برای  افمریسی ها. دادهکندمیمربوط به خود را منتشر  افمریسی هاماهواره فقط و فقط داده

 . شوند میثانیه یکبار توسط ماهواره منتشر    30  هر هادارند. این داده

بعد از روشن کردن آن، دستگاه   ،شد ابدقیقه خاموش بوده    30برای مدت زمانی بیشتر از    GPS گیرنده وقتی دستگاه

از لحاظ    هاماهوارهکه کدام یک از    گوید میشما    GPSبه    ها. این دادهماند می  هاماهواره از    آلماناکی  هامنتظر داده

گفتیم این داده بسیار دقیق نیست    )همانطور که قبال  استتر  راحت  هاآنو ارتباط با    ترنزدیکموقعیت به دستگاه شما  

،  ند تر نزدیکیی که  هاماهوارهاز مشخص شدن  پس  ریم(. اما در مرحله بعد و  در این مرحله دقت زیادی نیاز ندا  نچو

)قدرت سیگنال( مشاهده کنید. در این مرحله    Signal Strengthقسمتی را تحت عنوان    GPSید در دستگاه  توانمی

 .  دنمایمی افمریسی هاجمع آوری داده  شما شروع به GPSدستگاه 

 
14 Almanac 
15 Ephemeris 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
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به  در دستگاه گیرنده  شکل سیگنال آن ماهواره    ،از ماهواره جمع آوری شد  افمریسی  هاتمامی داده  کهاین به محض  

ید از اطالعات فرستاده شده توسط ماهواره برای تشخیص  توانمیو ثابت در خواهد آمد. در این مرحله    رپُ  توصورت  

آن را روشن    دوباره دقیقه    30از    ترکمرا خاموش نمایید و در    دو خ  GPSموقعیت خود استفاده نمایید. اگر شما دستگاه  

 ند.  گویمی Warm Start بسیار سریعتر از قبل خواهد بود. این فرآیند را  افمریسعملیات گرفتن اطالعات از کنید، 

  ا ت  کشد میمدت زمان زیادی طول    ،رسید شما خاموش است و به یک منطقه جدید می  GPSوقتی دستگاه  برعکس،  

بالفاصله   ،برقرار کند. اما بعد از این مرحله با هر بار روشن و خاموش کردن دستگاه  هاماهوارهدستگاه ارتباط اولیه را با  

ید موقعیت خود را به سرعت پیدا کنید. اگر این زمان بیشتر  توانمیو    کند یمارتباط برقرار    هاماهوارهدستگاه شما با  

باشد   30از   بیشت  ، دقیقه  جم  ی رزمان  دادهبرای  آوری  این    افمریسی  هاع  به  و  است    Cold Start  وضعیتنیاز 

 گویند.  می

 : باشدمیبه شکل زیر  آلماناکیا   GPSارسال شده توسط ماهواره  مکانییک نمونه از تقویم 

 
******** 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 

 

 (Satellite Signals)  های ماهوارهسیگنال

ها  وضعیت پیام ، زمان سیستم و(Clock) ماهواره یک سیگنال مسیریابی که شامل عناصر مداری، وضعیت ساعت هر

 هایماهوارهدرباره    تقریبی  اطالعاتشامل  که  شود  نیز ارسال می  )آلماناک)   مکانینماید. به عالوه یک تقویم  ارسال می  را

، مدت  با این سرعتشوند. می  منتشر هی در ثان لومتریهزار ک 300یعنی با سرعت نور رادیویی های . سیگنالتل اس فعا

  )حدود  ها با قدرت کم به زمین برسد. این سیگنال GPSماهواره  که سیگنال از کشد ثانیه طول می 0/ 06 حدود  زمان

 گردند. وات طیف مایکروویو( ارسال می 350 تا  300



   (GPS)کار با    ی ناوبر  شرفته یدوره پ  
 کمیته آموزش 

28 

 

 توسط ماهوارهارسال شده  انواع کدهای

GPS   دهدمیشما امکان ارائه دو نوع سرویس را به استفاده کننده . 

SPS    یاStandard Positioning Service  اه  امکان استفاده از دستگGPS  کنندگان در  را برای تمامی استفاده

 . کند میدیگری فراهم هزینه جهان بدون پرداخت حق شارژ و یا هر 

به عنوان )  باشد میی خاص هایک سرویس ویژه برای استفاده کننده Precise Positioning Serviceیا  PPSاما 

 .  آورد میاهم ارتش امریکا( که امکان تعیین موقعیت را با دقت باالتر فر مثال

 آشنا شویم.  زیر  باید با دو نوع کد   این مساله را متوجه شویم کهاینحال برای 

 Coarse/Acquisition code. کد  کند مینوع کد را استفاده    پیش تعریف شده دوشما به صورت از    GPSدستگاه  

که یک کد اختصاصی   P codeیا  Precision codeو کد  باشد میکه به صورت رایگان در دسترس عموم  C/Aیا 

 . باشد میاست که بیشتر شامل کاربردهای نظامی 

در ثانیه مگابایت    1.023سرعت    که با(  PRN)  باشد میت  بی   1023، عددی شبه تصادفی و طوالنی برابر با  C/Aکد  

. اعداد شبه تصادفی شامل ویژگی بارزی هستند؛ این اعداد تنها شودمیدر هر یک هزارم ثانیه تکرار    و  همخابره شد 

. هر  باشند به شدت با هم مرتبط  بایست  میشوند و یا این که  با هم جفت می  باشند هنگامی که دقیقا در یک ردیف  

نسبت تا حد بسیار زیادی   PRN. به عبارت دیگر، هر کد کند میمنحصر به فرد را مخابره  PRNتنها یک کد  اهوارهم

است. این نوعی از دسترسی چندگانه طبقه بندی کد  های مستقل ساخته شدهدیگر از پارامترها یا بخش  هایبه کد 

(CDMA  است که به دستگاه گیرنده امکان )بر روی فرکانس مشابه را تشخیص دهد. ه ای چندگانهماهوارهتا    دهد می 

مرتبط با هر ماهواره دارای طولی    Pکد    PRNه کد  ک  ، هرچند باشد می(  PRNعددی شبه تصادفی )  « نیز کد دقت»

)با سرعت    شود میو تنها یک بار در هفته تکرار    باشد می(  000،000،100،187،6)معادل بایت   1871/6×1210برابر با 

ای درون ، موجب افزایش همبستگی و حذف هرگونه ابهام دامنهPول نهایی کد  طمگابایت در ثانیه(.    23/10انتقال  

تواند به طور  است که اعتقاد بر این بود که گیرنده نمی. اما، این کد آنقدر طوالنی و پیچیدهشود میمنظومه شمسی  

بود که گیرنده   آن انطباق داشته باشد. انتظار بر این مستقیم این سیگنال را به تنهایی دریافت کند و از نظر زمانی با  

باید مانع کد   ابتدا  با کد    C/Aدر  به زمان جاری و موقعیت تقریبی،  از دستیابی    Pنسبتا ساده شود و سپس، بعد 

ها برای هر ماهواره منحصر به فرد هستند، عدد شبه تصادفی کد  C/A PRNهماهنگ شود. با در نظر گرفتن این که 

P  بخش کوچکی از یک کد  اقع  در وP  0،000،000،00047235بیت )معادل    4735/2*1410  ل تقریبیاصلی به طو، 

. به منظور جلوگیری از  کند میارسال  به طور مکرر  اش را  و هر ماهواره بخش اختصاص یافته کد اصلی  باشد میبیت(  

  نامیده   « پیام  »جعلمراحلی که نظامی از طریق  های  استفاده کاربران غیرمجاز و یا به طور بالقوه مانع شدن از سیگنال

یک  به ، Wکد با  Pکد به صورت رمز درآورده شود. برای رسیدن به این هدف،   Pکد ، تصمیم گرفته شد که شودمی

ها پس از آن  همان چیزی است که ماهواره Yپدید آمد. کد   Yکد تعدیل شد و در نتیجه آن،  و ترتیب ویژه رمزنگاری
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نمایش داده    P(Y. سیگنال رمزنگاری شده با کد )شود میتنظیم شد، ارسال    «وصل»در وضعیت    ل عجکه واحد ضد  

کیلو هرتز با    20  در  است که این کد به طور تقریبی ، اما این فرضیه بوجود آمدهفاش نشده  W. جزییات کد  شود می

 . شودمیارائه  Pکد 

 ناوبری پیام 

شود.  بیت در ثانیه ارسال می  50به صورت پیوسته و با سرعت    GPSهای  رهپیام ناوبری اطالعاتی است که توسط ماهوا

 است: به طور کلی این پیام شامل اطالعات زیر 

 مقدار تصحیح ساعت و زمان سیستم  - 1

 (افمریساطالعات مداری دقیق مربوط به ماهواره ارسال کننده ) -2

 ( ناکر )آلماهای دیگاطالعات مداری غیر دقیق و تقریبی همه ماهواره -3

 وضعیت سالمتی ماهواره -4

 ساختار یک پیغام ناوبری 

های انتقال سیگنال است. این اطالعات در  ها در هر لحظه و تامین زمانماهوارهناوبری الزمه محاسبه موقعیت    امیپ

 شود. گویند ارسال میای که به آن فریم میبندی شدههای گروهبخش

زیر فریم یا زیر   5کشد تا ارسال شود. این ساختارها به ثانیه طول می 30دارد و  بیت طول  1500هر ساختار یا فریم 

به ده   میفر ریهر زکشد تا ارسال شود. ثانیه طول می 6بیت طول دارد و  300شوند و هر زیر فریم ساختار تقسیم می

شامل   کدام  هر  که  تقس  ت یب  30کلمه  ز.  شود یم  میاست  کلمه    کیو    TELEMETRYکلمه    کیبا    میفر  ریهر 

HANDOVER شود  یآغاز م . 

 کشد که کل آن به زمین برسد. طول می قهیدق 12:30 و   است میفر 25 یحاو یکامل ناوبرپیام  کی

 یک دستگاه گیرنده جی پی اس برای اینکه بتواند عمل کند به یک پیام کامل ناوبری کامل نیاز دارد. 
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 کامل ناوبری یک پیام : ساختار14 تصویر

   فریم ها  اطالعات موجود در زیر 

 شود. هر زیر فریم اطالعات مختلفی را در بر دارد: میزیر فریم تقسیم پنج  هر فریم به  

حاوی مقادیر زمانی ماهواره ارسال کننده است شامل پارامترهای تصحیح تاخیر انتقال سیگنال و زمان    1زیر فریم    •

همچنین    1العاتی در مورد وضعیت ماهواره و تخمین دقت موقعیتی ماهواره است. زیر فرم  ساعت اتمی به همراه اط

 بیت نشان داد(.   10را میتوان با   1023تا  0ز مقادیر  کند )یک بازه اعدد هفتگی ده بیتی را ارسال می

ها اطالعات  این داده  باشند. مربوط به ماهواره ارسال کننده اطالعات می  افمریسحاوی اطالعات    3و    2زیر فریم    •

 آورند. ه را فراهم میبسیار دقیقی از مدار ماهوار

تواند اطالعات را از یک ماهواره ارسال  م تنها میها است که هر زیر فریحاوی اطالعات آلماناک ماهواره  5و    4زیر فرم    •

طاهای ایجاد شده توسط  و اطالعات مربوط به اندازه گیری خ (UTC)و ساعت جهانی  GPSکند. اختالف بین ساعت 

 و زمین در این زیر فریم قرار دارد. الیه یونسفرج

 GPSی هاماهوارهتاریخچه 

 :بلوک اول GPS یها ماهواره -1

 1985 یال  1978 یهاماهواره در سال 11ارسال    •
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 L1باند    یعموم( بر رو ی)استفاده برا CAارسال کد  ییتوانا  •

 L2و   L1 یباندها ی( بر رویه نظام)جهت استفاد Pارسال کد  ییتوانا  •

 از مدار خارج شد.  1995بلوک در سال  نیماهواره از ا نیآخر  •

 :دومبلوک   GPS یهاماهواره -2

 1990 یال 1989 یهاماهواره در سال 9ال  ارس  •

 اضافه شده نسبت به بلوک قبل:  یهایژگیو •

 روز 14به بخش کنترل به مدت   ازیبدون ن GPSو ارائه خدمات به کاربران  اتیانجام عمل •

 از مدار خارج شد.  2007بلوک در سال  نیماهواره از ا نیآخر •

 A  سری   – بلوک دوم   GPS یهاماهواره -3

 1997  یال 1990 یهاماهواره در سال 19ارسال   •

 اضافه شده نسبت به بلوک قبل:  یهایژگیو •

 روز  180به بخش کنترل به مدت   زایبدون ن GPSو ارائه خدمات به کاربران  اتیانجام عمل •

 از مدار خارج شد.  2016بلوک در سال  نیماهواره از ا نیآخر •

 R   سری  –  دوم بلوک   GPS یهاماهواره -4

 2004  یال 1997 یهاماهواره در سال 12ارسال   •

 اضافه شده نسبت به بلوک قبل:  یهایژگیو •

 مستقل به صورت  یناوبر امیمدار و محاسبه پ نییامکان تع •

 با بخش کنترل ایها ماهواره ریفاصله خود با سا یریامکان اندازه گ •

 یآشفتگ یهاهشدار دهنده در زمان ستمی مجهز به س  •

 بلوک همچنان فعال هستند.  نیا یهاماهوارهتمام  •

 M   سری  –بلوک دوم  GPS یهاماهواره -5

 2009 یال 2005 یهاماهواره در سال 8ارسال   •

 اضافه شده نسبت به بلوک قبل:  یهایژگیو •
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 L2باند  یعموم( بر رو  ی)استفاده برا L2C دیارسال کد جد  تیقابل •

 L2و  L1باند  ی( بر رو ی )جهت استفاده نظام M دیارسال کد جد  تیقابل •

 L5باند  یش یتست آزما •

 بلوک همچنان فعال هستند.  نیا یهاماهوارهتمام  •

 F   سری   –وم  بلوک د  GPS یهاماهواره -6

 2016 یال 2010 یهاماهواره در سال 8ارسال   •

 اضافه شده نسبت به بلوک قبل:  یهایژگیو •

 جهت استفاده عموم  L5باند   یبر رو دیارسال کد جد  تیقابل •

 ( INSساکن ) یناوبر  ستمی مجهز به س  •

 بلوک همچنان فعال هستند.  نیا یهاماهوارهتمام  •

 :نسل جدید -سوم  بلوک GPS یها ماهواره -7

 2017ماهواره از سال  10  د یجهت ارسال نسل جد  هیاول یزیانجام برنامه ر •

 ادامه خواهد داشت.  زین 2023که تا سال  2018از سال  دینسل جد  یهاماهوارهآغاز پرتاب  •

 یی دارد؟هاچه ویژگی GPS III ؛ یابموقعیتی هاماهوارهنسل جدید 

را در اختیار عموم قرار داد، این تکنولوژی  GPS ای خود یا همانماهواره  یابموقعیتم  آمریکا سیستکه    1996از سال  

  . استفرا رسیده  GPS  تکنولوژیتوسعه و بهبود    زمانبنابراین  ، یابی به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شدهمکان 

کار خود را    2023از سال  ،  GPS IIی  نی یعن های نسل کنودقیقا به منظور بهبود توانایی  GPS IIIهاماهوارهنسل سوم  

 .کند میآغاز 

و تسلیحات نظامی معرفی کرده و در حال  برای استفاده عمومی  تر  یابی دقیقآمریکا این تکنولوژی را با هدف مکان

فرستاده  ماهواره دیگر نیز به مدار زمین    8ماهواره را به مدار زمین فرستاده است. همچنین در آینده قرار است    3حاضر  

بگیردیابی به صورت دقیقتا مکان  شوند  انجام  ادامه به برتری.  تر  این تکنولوژی نسبت به نسل قبلی خود  هادر  ی 

 .خواهیم پرداخت
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 کارایی بهتر به ازای هزینه اولیه 

میلیون دالر هزینه    529چیزی در حدود   Lockheed Martin توسط شرکت GPS III اولین ماهواره پرتاب شده

میلیارد دالر برسد. البته عمر   5.5ماهواره به رقم سنگین  10رود این میزان برای هر است که انتظار میداشته   در پی

سال، دو برابر شده    7.5با عمر  GPS II   های اولیهبینی شده که نسبت به ماهوارهسال پیش  15ها  مفید این ماهواره

این ماهواره به آخرین ماهاست. همچنین عمر  به مدار زمین، حدود    GPS II   یهاوارهها نسبت    25فرستاده شده 

 .درصد بیشتر خواهد بود

 

 GPS یهاماهوارهسازنده نسل سوم  Lockheed Martin شرکت: 15 تصویر

 برابری   3دقت  

قرار   GPS III   . اماهد دمیمتر اختالف نشان    5باالست و موقعیت مکانی را تقریبا با   GPS II یابی فعلی دقت مکان

 GPS برابر افزایش دهد. یعنی تفاوت مکان شما با جایی که  3یابی را تا  است پا را از این فراتر گذاشته و دقت مکان 

III     ر است کهمتر خواهد بود. همچنین قرا  3تا    1، حداکثر چیزی در حدود  دهد میتشخیص GPS III از قوی تر 

ها و ی بلند( بین دستگاههاناساختممانند  یابی به دلیل وجود موانع )شکالت مکاننسخه فعلی باشد و دیگر شاهد م

 .ها نباشیمماهواره

https://digiato.com/wp-content/uploads/2019/09/gps-iii-cnn-interview-768x768.jpg
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 کنندهم می را با دقت باالتری فرا  GPS IIIهای جدید امکان دریافت اطالعات از  : گیرنده16 تصویر

 تر ناوبری پیشرفته

GPS III  البا استفاده از سیگن L1C تواند به ناوبری بهتر کمک کند، زیرا این سیگنال قابلیت تفسیر توسط دیگر  می

(، سیستم ناوبری چین  GALILEOبا سیستم ناوبری اروپا ) L1C های ناوبری جهانی را دارد. فرکانس سیگنالسامانه

(BDS  و سیستم ) ناوبری ژاپن (QZSS) ن را به طور دقیق ردیابی  تواند موقعیت کاربرامشترک است و در نتیجه می

های طراحی سیگنال ژاپنی و اروپایی با نیروی هوایی آمریکا همکاری نزدیکی  ین است که تیمکند. دلیل این امر ا

 .ازگاری داشته باشند های ناوبری س از ابتدا با دیگر سیستم GPS III هایلاند تا سیگناداشته

 های نظامی کاربرد

ه که ممکن است به دلیل عادی شدن آن، کمی خارج از دید  ر ابتدا کاربرد نظامی داشتیابی جهانی د سیستم موقعیت

نترل  کسیستم کنترلی سیستم  ها قصد دارد  . دولت آمریکا به منظور کنترل و هدایت این ماهوارهباشد گردیدهقرار  

   .اندازی کند را در نقاط مختلف زمین راه (OCX) نسل بعدی  عملیاتی جی پی اس

را کنترل کرد.  GPS III های نسل جدید و هم ماهواره GPS II های فعلیتوان هم ماهوارهمی OCX سیستمبا کمک  

ر  د Lockheed ل شرکت سازندهبه تعویق افتاده است. با این حا  2023یا  2022اندازی این سیستم تا سال  البته راه

های جدید است تا بتواند ماهوارهGPS III  هایاره ارتباط با ماهو یهای فعلی خود برای برقرارحال بروزرسانی سیستم

های خود را به دست آن  ، کنترل سیستم ماهوارهOCX خود را نیز به مدار زمین بفرستد و پس از آماده شدن سیستم

   .بسپارد
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GPS III    های رمزنگاری شدهلسیگناقرار است با فرستادن M-Code ارتباط برقرار کند. این   با تجهیزات نظامی 

ها مقاومت بیشتری خواهند داشت.  برابر نسبت به پارازیت  8ی نظامی فعلی قدرتمندترند و تا هالها از سیگناسیگنال

 .آماده نشود، آغاز نخواهد شد  OCX تا زمانی که سیستم  GPS III کاربرد نظامی

 ها دی ارسال ماهوارهزمانبن

 نام دارد. ماهواره دوم به نام  «Vespucci» ن فرستاده شدبه مدار زمی  2018که در دسامبر  GPS III اولین ماهواره

«Magellan»  سوار بر موشک فالکون   2020 نیز زمستان سال پرتاب شده بود. ماهواره سوم  2019تابستان نیز در

ماهواره دیگر نیز  8تعداد  2023. قرار است که به صورت مداوم تا سال  گرفتدر مدار زمین قرار  SpaceX کمپانی 9

 .در فضای اطراف زمین باشیم GPS III ماهواره با تکنولوژی 10فضا فرستاده شود تا در کل شاهد  به

 چیست؟ GPS III آینده

های رستد که برخالف ماهوارهماهواره دیگر را نیز به فضا بف  22در نظر دارد تا    Lockheed  شرکت  ،2023پس از سال  

ی است و دیگر آنتن نیز برای  های فعل اول برای فرستادن سیگنالدارای دو آنتن خواهند بود. آنتن    GPS III فعلی

تر استفاده  یابی دقیق. در مجموع این دو آنتن برای ناوبری و مکان شودمیزمانی است که آنتن اول از دسترس خارج  

 .خواهند شد 

 (CONTROL SEGMENT)بخش کنترل  

 

 که در سرتاسر جهان واقع شده است.   شد بامیی زمینی متعدد هاایستگاهمتشکل از  GPSبخش کنترل 

 ( در کلورادو. Schrieverایستگاه کنترل مرکزی در پایگاه نیروی هوایی شریور )  - 1
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اقیانوس آرام، دیگو گارسیا در اقیانوس هند، جزیره  شش ایستگاه نظارتی بدون پرسنل: هاوایی و کواجه الین در  -  2

 وریدا و کلورادو اسپیرینگ، کلورادو. اسنسن در اقیانوس اطلس، کیپ کاناورال، فل

را جمع    هاآنفرستند و تله متری می هاماهوارهچهار ایستگاه بزرگ با آنتن زمینی که دستورات و اطالعات را به   - 3

 . کنندمیآوری 

اصلی   خود را به ایستگاه کنترل  اطالعات جمع آوری شده  دریافتی را بررسی کرده،های ی نظارتی سیگنالهاایستگاه 

ی مورد نیاز برای ناوبری دقیق را  های سیگنالهایا به روز رسانی  تنظیماتگرها هرگونه  فرستند. در آنجا کنترلمی

 . کنندمیمشخص و مخابره 

ایستگاه نظارتی دریافت و توسط    6ایستگاه کنترل مرکزی، اطالعات را از    2005سال    برای بهبود دقت سیستم، از

 کند. ( به بخش فضایی مخابره میNational Geospatial-Intelligenceآژانس ژئومکانی ملی ) 

به  هاایستگاه را  و دستورات  اطالعات  ارسال  بر عملکر  هاآنالیز داده  ،هاماهوارهی زمینی وظیفه  منظومه  و نظارت  د 

 را دارند.  هاماهواره

 (USER SEGMENT)بخش کاربری 

که هر یک بنا به نوع استفاده در اندازه و وزن کمی    باشد میتجاری  ی نظامی و  هابخش کاربری شامل تمام گیرنده

امروزه نقش این    .ی مختلف برای انسان کاربرد دارندهاو در زمینه  کنند میاما بر یک اساس کار    باشندمیمتفاوت  

نقلانواع  در    هاگیرنده برداری،ایجاده  دریایی،  هوایی،  حمل  نقشه  گردی  ،  طبیعت  نجات،  و  و    نوردیکوه  ،امداد 

 ماجراجویی بسیار پر رنگ است.  

 

 GPSای از یک گیرنده دستی : نمونه17 تصویر
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 GLONASS سامانه

  تاریخچه

ایجاد شده   Tsyclon/Tsikada ی ناوبری و ارتباطیهادر ادامه سیستم وتوسط دولت روسیه  GLONASS سیستم 

متر و با تاخیری در   100تا   80کار کردند، در ابتدا با دقتی در حدود شروع به  1976که از سال   هااست. این سیستم

این سیستم  2حدود   با  داشتند. همزمان  قرار  در دسترس عموم  روی  ،هاساعت  بر  عنوان   GLONASS تحقیق  به 

 . شد سیستمی آنی و جهانی نیز انجام می

ی هاماهوارهضا پرتاب شد. پس از آن با پرتاب  به ف 1982در سال   Uragan با نام GLONASS اولین ماهواره سیستم 

 .ماهواره، این سیستم قابل استفاده شد  24و با  1995دیگر، در سال 

ماهواره    7به    2001در سال    هاماهوارهی این سیستم و نیز کمبود منابع جایگزین، تعداد این  هاماهوارهبه دلیل عمر کم  

عمال از دسترس عموم خارج شد. پس از مدتی، با تزریق منابع مالی و نیز تدوین یک  آن  کاهش پیدا کرد و استفاده از 

تر و نیز پشتیبانی مالی و فنی آغاز شد.  ی جدید با عمر طوالنیهاماهوارهب برنامه برای راه اندازی مجدد سیستم، پرتا 

های اخیر  در سال.  قرار گرفت  ماهواره مجددا در دسترس عموم  24با تعداد     GLONASS  2011در سال    کهاینتا  

 حال اجراست. انجام شده و در   GLONASS  سیستم   ییو فضا ی نیقسمت زمبرای مدرن کردن  ییهاریزیبرنامه

 

 GLONASS یمدارها  یبند کریپ: 18 تصویر
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تشکیل شده که این هواره  ما  24از   GLONASS ایماهوارههمانطور که در باال اشاره شد، سیستم تعیین موقعیت  

ماهواره    8درجه و در هر مدار    60. زاویه بین هر مدار  باشند به دور زمین در حال گردش میدر سه مدار  ها  ماهواره

گرفته این سیستم توسطهاماهوارهاست.  قرار  از صفحه   Slot Number .شوندمینامگذاری   Slot Number ی 

قرار دارند. در   8تا   1ی هاماهواره 1اره  ار تشکیل شده است. یعنی مثال در مدار شممداری و شماره ماهواره در آن مد 

 .قرا دارند  24تا  17ی هاماهواره 3و در مدار شماره  16تا  9 یهاماهواره 2مدار شماره 

  از زمین   روز یک بار، هر ماهواره از نقطه یکسانی   8است که هر  ای  به گونه GLONASS یهاماهوارهطراحی مدار  

 .گذردمی

 GLONASS  گیرندهاولین 

  1990نیست. اولین گیرنده این سیستم که در سال  ی اولیه این سیستم ناوبری اطالعات دقیق در دسترس  هااز گیرنده

بود.   Skipper و گیرنده مخصوص کشتی با نام  ASN-16 در اختیار اروپا قرار گرفت گیرنده مخصوص هواپیما با نام 

  ها ی آلمانی برای متقاعد کردن همکاران روس برای در اختیار قراردادن این گیرندههاز تالش کمپانیاین امر پس ا

 .محقق شد 

 

 های اولیه سامانه گلوناس: گیرنده19 تصویر

. سیستم دکننمیرا همزمان دریافت    GLONASSو    GPSی سامانه  های دستی به راحتی سیگنالهاامروزه دستگاه

  مجموعه  قابل استفاده و جهانی از  ایماهواره، دومین سیستم تعیین موقعیت GLONASS ایماهوارهتعیین موقعیت 

GNSSباشد می ها . 
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 GLONASSی هاماهواره

پرتاب شدههاماهواره فضا  به  سه دوره  این سیستم در  نام  ی  با  که  اول  شناخته   GLONASS یهاماهوارهاند. دوره 

  2003از سال  ،  باشند می GLONASS-M یهاماهوارهپرتاب شد. دوره دوم که معروف به    1982در سال    شوندمی

ی  هاماهوارهشروع شده است.    2011نیز از سال   GLONASS-K ی دوره سوم با نام هاماهوارهاند. پرتاب  پرتاب شده

 .شد   به فضا پرتاب خواهد  2025نیز از سال   GLONASS-KM سری چهارم با عنوان

  کمپانی توسط    هاماهوارهتری دارند. تمامی این  ی هر دوره نسبت به دوره قبلی، کارایی بهتر و عمر طوالنیهاماهواره

 .اند به پرتاب شده Reshetnev فضایی

اند. وزن  به فضا پرتاب شده GLONASS I/IIa/IIb/IIv یهابلوک به نام  4در   GLONASS ی سری اولهاماهواره

از دو پنل خورشیدی، منشورهای لیرزی    هاماهواره. این  باشدمیمتر    3.3  هاآنتن و طول   1.4در حدود    هاماهواره این  

فاصله لیزری  برای  اتمیهاساعتو    ( SLRیاSatellite Laser Ranging )  ایماهوارهیابی  سزیو ی  و  م روبیدیوم 

 .اند تشکیل شده

پنل  7عمری در حدود   GLONASS-M یهاماهواره و  این  هاسال داشته  دارند. همچنین  بزرگتری  ی خورشیدی 

. در واقع باشند می  هاماهوارهو ساعت    افمریسبرای بهبود دقت    ایماهوارهدارای یک سیستم رادیویی بین    هاماهواره

این سیستم، فاصله بین  این سری، دارای سیستم لیزری و  هاماهواره. آخرین  باشد میمحاسبه  بل  قا  هاماهواره  با  ی 

سانتی متری اندازه گیری    3با دقت    هاماهواره. با استفاده از این سیستم، فاصله بین  باشندمی  ایماهوارهناوبری بین  

 .شوند می

 GLONASS-K ماهواره

در    هاماهوارهوزن این   .شوندمیطبقه بندی   GLONASS-K2و    GLONASS-K1ی سری سوم به دو بلوک  هاماهواره

 هاماهواره این  دارند. عمر باالتری الکتریکی قدرت ی خورشیدی کوچکتر،هاکیلوگرم بوده و با وجود پنل  935حدود  

  را  L3OC سیگنال  هاماهواره. تمامی این  اند شدهساعت اتمی تشکیل    4از   هاماهواره . اینباشد می سال  10حدود    در

ی اپتیکی  های رادیویی و لیزری، مجهز به سیستمهاعالوه بر سیستم هاماهواره. این کنندمی، ارسال L2و L1 عالوه بر

 .باشند میبرای چک کردن سیستم نیز 

 GLONASS کنترل بخش

 :عبارت است از GLONASS ماهوارهایسیستم تعیین موقعیت  وظیفه اصلی این قسمت از

 در مدارشان  هاماهوارهی ت پرتاب و راه اندازکنترل و هدایت عملیا •

http://www.iss-reshetnev.com/
http://www.iss-reshetnev.com/
http://www.iss-reshetnev.com/
http://www.iss-reshetnev.com/
http://www.iss-reshetnev.com/
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 پس از اتمام ماموریت  هاماهوارهبین بردن  از برنامه ریزی و نگه داری از سیستم و نیز •

 هاماهوارهبهبود مدل دینامیکی  ی زمینی وهاایستگاهنظارت بر شرایط  •

 هارهماهواکردن اطالعات ناوبری به ارسال  مداری و ساعت و تولید اطالعات •

 GLONASS نظارت بر عملکرد تعیین موقعیت، ناوبری و تعیین زمان توسط •

 برقراری ارتباط با موسسات علمی  •

تعدادی   2014کنید که همگی در روسیه قرار دارند. از سال  می  ی اصلی این قسمت را مشاهدههاایستگاهدر شکل زیر  

 . ایستگاه در منطقه قطب جنوب و برزیل ایجاد شده است 

 

 : نمایی از بخش کنترل سامانه گلوناس 20 یرتصو

 GPS و GLONASS تفاوت 

، پوشش جهانی یا دقت وجود  هاقابلیت  ،موقعیتدر حال حاضر، تفاوت چندانی بین دو سامانه از نظر روش تعیین   

ی زمینی نسبت  هاایستگاهشتری از  تعداد بی کهایندر نیمکره شمالی به دلیل   GLONASS با این حال، مدار ندارد.

برای استفاده بهتر است. تفاوت    GPS  و  GLONASS یهامعنی داری بین سامانهبه نیمکره جنوبی وجود دارد 

از    هاماهواره،  GPS . درکنندمیبا گیرنده ارتباط برقرار    هاماهوارهوجود دارد و آن هم روشی است که از طریق آن  

یکسهافرکانس رادیویی  ای  )مشابه(،  استفاده  ان  ارتباط  برای  متفاوت  کدهای  که  کنند میما  حالیست  در  این   .

ارتباط بین   . که این موضوعکنند میی متفاوت استفاده  ها، از کدهای مشابه اما فرکانسGLONASS  یهاماهواره

 .سازدمی در یک صفحه مداری را ممکن هاماهواره

ایجاد شد، اما در حال حاضر شاهد مزایای هر دو سامانه هستیم    GPS  یجایگزینی برا  به عنوان  GLONASS زمانی

را ممکن ، وکنند میکه به طور همزمان با هم کار     55سازند. مجموع  می  تعیین موقعیت دقیق در هر جای زمین 
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پوشش با  GPS و  GLONASS ماهواره و  مناطق   دسترسی  در  خصوصاً  را  بیشتری  دقت  نتیجه  جهانی  شهری 

 . دهندمی

 GALILEO  گالیله سامانه

ن  ی جهانی بسیار دقیق و تضمییابموقعیتاروپا است که یک سرویس    اتحادیه   ناوبری جهانی  ایماهوارهسیستم    ،گالیله

توسط اتحادیه اروپا و آژانس فضایی اروپا ساخته و نگهداری    که   امانهاین س .  دهد میه  ئشده تحت کنترل غیرنظامی را ارا

است. یکی  گالیله نام گرفته،  میلیارد یورو بوده که به افتخار ستاره شناس معروف ایتالیایی  5  ه آنو بودجه اولی شودمی

ی اروپایی  هاری بسیار دقیق است که مورد اطمینان کشویابموقعیتفراهم آوردن سیستم  Galileo   از مهمترین اهداف

بتوان COMPASS آمریکا و  GPSروسیه،    GLONASS  باشد و قادر به رقابت با سیستم از   د چین باشد و  مستقل 

 .ی مذکور عمل کند هاسیستم

 GALILEOبخش فضایی 

  ها سایر سامانهتی را نسبت به وی متفاهای گالیله سیگنال و دادههاماهواره  ی گوناگون این سامانه،هابا توجه به کاربرد

 . کنندمیمنتشر و دریافت 

 . کند میتز منتقل مگاهر 1600-1200فرکانس ی ناوبری را در محدوده هاسیگنال  Lآنتن باند  •

ی زمینی منتقل کرده  هاایستگاه)جستجو و نجات( سیگنالهای ارسالی از دستگاه را دریافت و به    SARآنتن   •

 نجات ارسال شود. ی محلی جستجو و  هاسرویس برای موقعیتتا 

یی برای ها. این داده شامل دادهدکنمیی زمینی دریافت  هاایستگاه سیگنالهای حاوی داده را از    Cآنتن باند   •

ی اتمی ماهواره با ساعت مرجع زمینی است که حاوی اطالعاتی در مورد عملکرد هر  هاساعتهمگام سازی  

 ماهواره است. 

باند  هاآنتن • سیستم    Sی  از  دوربخشی  راه  از  فرمان هستند.  سنجش  و  ردیابی    درباره   رای  یهاداده  ها آن، 

ارتفاع ماهواره   یی را برای اصالحهاهمچنین سیگنال  .کنندمیکنترل زمینی منتقل  ماهواره به ایستگاه    وضعیت

 . کنند میدر مدار دریافت 

 ی گالیلههاماهوارهی اتمی هاساعت 

دارای    ماهوارههر  است.  جهانی    یابموقعیتی اتمی، به عنوان قلب هر سیستم  هاساعتشامل    یابموقعیتاین سیستم  

داشتن    با   . شودمیو خارج  سیگنال ناوبری تولید    ،که از آن  کندمیفرکانس مرجعی را تولید    است که   اتمی   چهار ساعت 
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که همیشه سیگنال ناوبری    کندمیگالیله تضمین  اتمی حتی در صورت خرابی هر ساعت نیز ماهواره    چهار ساعت

 . شود میتولید 

و   ناوبری  سیگنال  فرکانسمولد  سیگنال  ،مولد  تولید  ناوبرهاوظیفه  بای  را  از    ی  تصحیح خطای  هادادهاستفاده  ی 

 . ی استفاده کاربران را دارد برا  Lدریافتی از ایستگاه زمینی و انتشار آن بوسیله باند  

 Galileoی هاماهواره  برخی مشخصات

 مدار  3عدد فعال در  24 -عدد 30  و مدار: هاماهوارهتعداد 

 کیلومتر  23222:  ارتفاع مداری

 درجه  56شیب   :محور مداری

 سال   12بیشتر از  : طول عمر ماهواره 

 کیلوگرم  675  :جرم ماهواره

 متر 1/1متر*  1/ 2متر*  7/2ابعاد:  

 متر7/18: ی خورشیدیهاطول سلول

 کیلو وات  5/1 :ی خورشیدیهانیروی تولیدی توسط سلول

به عنوان ایستگاه   دقرار دارایتالیا   (Fucino) آلمان و فوچینوی (Munich) مرکز زمینی که در مونیخ  2از    این سامانه

اتحادیه اروپا جمهوری چک را به عنوان مقر اصلی این  نمایندگان   2010. در دسامبر  کند میاستفاده    مرکزی کنترل

 .پروژه انتخاب کردند 

یک سال بعد در مدار قرار گرفتند و  ن سیستم راه اندازی شد. دو ماهواره بعدی نیز ای ماهوارهدو عدد  2011  سالدر  

ل گردش بوده که  در حا   MEOعدد ماهواره در سه مدار    30در حال حاضر    کان آزمایش این سیستم فراهم آمد. ما

 . فعال و مابقی به عنوان پشتیبان هستند هاآناز   عدد 24

ی در  ی با دقتیابموقعیتناوبری در این سیستم رایگان است. هدف از این سیستم فراهم آوردن    ی عمومیهاسرویس

. همچنین  باشدمیی جغرافیایی باال  های دیگر در عرضهای بهتر از سیستمیابموقعیتی  هاو ارائه سرویس  ر یک مت  حد

 هاسامانه  منحصر به فرد بین دیگر  )ESCUE)RND AEARCH S  و نجات  این سیستم معرفی کننده سرویس جستجو

را از دستگاه    هادر شرایط اضطراری سیگنال  به یک دستگاه گیرنده خودکار مجهز بوده که  هاماهوارهاست به طوری که  

. در همین حال سیستم سیگنالی را به کاربری که در خطر  کندمیرکز امداد و نجات مخابره  انتقال دهنده کاربر به م

گرچه این سیستم   .کند میموقعیت کاربر تشخیص داده شده و کمک در راه است ارسال  کهاینقرار دارد نیز مبنی بر 

 . باشد می GLONASS و GPS ه بادر مقایس Galileo این مسئله جهش بزرگی در  اما  باشدمینه و آبونمان  شامل هزی
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 GPS و GALILEO  

ی عمل  یابموقعیتی ناوبری و  هابه عنوان یک سیستم مستقل از بقیه سیستم Galileo یکی از دالیلی که باعث شد 

ی  هاحوزهآن کاربردهای تمام  نظامی وجود نداشته و اختصاصی باند یک  GPSدر این سامانه همانند کند این بود که 

 است.  و علمی غیر نظامی 

  انتخابی قادر به ارائه سرویس دسترسی   GPS ی جدید هاماهوارهوزارت دفاع آمریکا اعالم کرد که    2007سپتامبر    در

ی جدید تعویض  هاماهواره با    GPS Block IIA  با نامای  ی قدیمی تحت برنامههاماهوارهنخواهند بود. هنگامی که  

مدرن سازی همچنین شامل امکانات استاندارد  ی هاحذف شد. برنامه هاآنشدند، سرویس دسترسی گزینشی از روی 

نیز این اجازه    هاامکان فعالیت مشترک را داده و به دریافت کننده  Galileo  و GPS III یهاای بود که به سیستمشده

برای رسیدن به سیستم ناوبری جهانی با دقتی بسیار    به طور مشترک GALILEO و  GPS  یهاداد که از سیستممی  را

ی های را با اشتراک گذاری همزمان سیگنالیابموقعیت  تواند میی جدید  هابه عبارت دیگر گیرندهد.  باالتر استفاده کنن

 دو سامانه انجام دهند. 

 هاسرویس

 : باشد میسرویس اصلی را دارا  Galileo، 5  سیستم 

ی  هاگیرندهاین سرویس بدون دریافت هزینه اضافی در دسترس همه کاربرانی است که    :ناوبری با دسترسی ساده-1

 باشد. می کنندمیمعمولی را استفاده 

 . باشدمیشامل هزینه   استفاده از آنبا دقت باال است که ای این سرویس، سرویس گارانتی شده : ناوبری تجاری -2

 . طلبدمین شده را مییی است که دقت تضهاس برای کاربردسرویس عمومی این سروی :گی منیت زند ناوبری ا -3

را حتی در زمان قطع سیستم اصلی )به هنگام  ای  ناوبری سازماندهی شده عمومی: این سیستم دسترسی پیوسته -4

 .رین کاربران این سیستم هستند ی دولتی مهمتها. آژانسآورد میبحران( فراهم 

 ی گالیله هاو سیگنال  انسفرک

برای خدمات ناوبری    که این طیف  باشد میگیگاهرتز    1.6تا    1.1در باند    ی ناوبریهاماهوارهی مورد استفاده  هافرکانس

 بسیار مناسب است.  ایماهوارهمخابراتی و 

 . دکننمییی که ذکر شد منتشر هابرای سرویسسیگنال مختلف ناوبری را   10ی گالیله هاماهواره
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  ها گیرنده  کهاینبرای  اما    کنندمیمنتشر  مگاهرتز    1575.42  با فرکانس  L1باند    درمشابه    سیگنال یک    ،هاماهوارههمه  

انحصاری    د،آی میاز کدام ماهواره  تشخیص دهند که سیگنال   این از هر ماهواره یک کد  فرکانس منتشر    به همراه 

 . گرددمی

که این ویژگی منجر   دهد میرا کاهش    ی جوی و محیطینه، بسیاری از خطاها ی متعدد در این ساماهاانتشار سیگنال

ی ناوبری با سامانه  هااین روش از تداخل امواج سایر سامانه کهاینضمن  خواهد شد  ترکمبا خطای  موقعیتبه تعیین 

 . کندمیرا هم فراهم  GPSدر عین حال وجود فرکانس مشابه، استفاده همزمان از سامانه  ،گالیله نیز جلوگیری کرده

 زمان و سرعت  ،موقعیتمحاسبه 

 ؟کندمیما را تعیین  موقعیتچگونه  GPSگیرنده 

  ی د از لحاظ زمانیرا با  شودمیافت یه توسط ماهواره درکرا   یمختلف یدهاک GPS گیرنده  هک گفته شد در بخش قبل 

را تعیین نمود، پس   موقعیت توانمیدستگاه ند. با محاسبه مدت زمان رسیدن سیگنال از ماهواره به  کسه یبا هم مقا

باعث    یزمان  ین مقدار خطایه هم خطا داشته باشد، ایثان  یلی م  کیستم  ی مسئله بسیار مهمی است. اگر س   «زمان»

  کنندمیت  که حریلومتر بر ثانی ک  300000  با سرعت   ییویادرا امواج ری. زشود می  یلومتری ک  300ای  فاصله  یجاد خطایا

 . گردد میدر فاصله  یادی ز یجاد خطایباعث ا ،زمانمحاسبه در  طاخ  ترینکوچکو 

در مقابل آیا امکان مت هستند.  یق  ق و گرانیار دقیبس  هاساعتن  ید. ان دار  ی چهار ساعت اتم  ها،ماهوارهکدام از  هر  

  ک ی  GPSگیرنده  دستگاه    است.  یجواب منف  ؟وجود داشته باشد   GPS  گیرنده  دستگاهقراردادن یک ساعت اتمی در  

از جنس   ق  یم دقیخواهیه ما مکچنان  رتز آناوک  یهاساعتدارد و  های مچی معمولی  ساعتمانند    ، رتزاوکساعت 

 ستند.  ین

که شامل موقعیت و ارتفاع    Zو    X  ،Y  مثال  یشوند. برا  محاسبهد  یه باکوجود دارد  سه مشخصه    ،یسه بعد   یدر فضا

تا  وجود داشته باشد  د سه معادله مستقل  یبااست،  گفته شدهضی  ریا   یهاتابکهایی که در  طبق راه حل.  باشند می

کافیست تا این مجهوالت قابل حل سه ماهواره گیری از بنابراین سه اندازه. فراهم شودن سه مجهول یاامکان محاسبه 

 .  شوند 

-Tرا با    آنه  ک  ؛رندهیساعت دستگاه گ  یخطا  :هم وجود دارد گر  یل دکمش  کیطور که گفته شد،  هماندر این بین  

Error  ین پارامترهاییتع  یچهار معادله برا  نیاز بهن  ی. بنابراند دهمیش  ینما  T-Error  ،X  ،Y    وZ  وجود خواهد داشت  .

  ست ی ن  یاار سادهکانسان    ین معادالت برایردن اک. حل  برای اندازه گیری نیاز خواهد بودچهار ماهواره  به همین دلیل 

 . دهند میانجام  به سادگیار را کن یا شوند مینصب  هاآن یه روک ییرهاوترها و نرم افزایامپک روکیم اما
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دق زمان  آوردن  مز  یکی  ،قیبدست  ای م  GPS  یهاتیاز  و  موضوع  یباشد  سا  یادیز  یاربردهاکن  و  مخابرات  ر  یدر 

 از دارند دارد. یق جهت محاسبات خود نیدق یهاناه به زمک ییهانهیزم

گیرنده  ن ندارد و ینسبت به زم یثابت یجاقرار گرفتن در از به ین کند،را ارسال می ای که سیگنالماهوارهقت، یدر حق

GPS به دست  ن  یره زمکنسبت به  لحظههر ماهواره را در هر ، موقعیت حرکت آنتقویم مکانی  با مراجعه به  د توانیم

از   یامجموعه هاآنگفته شد،   طور که در فصل قبلهمانباشند و  یشناخته شده م  GPS یهاماهواره یمدارها . آورد

ن  یا  GPS  رنده ی. دستگاه گکنند سمت زمین ارسال میبه    یمکان م  یه به صورت تقوکخود را  حرکت  اطالعات مدار  

ن  یند. بنابراکیثبت ماش قرار دارد  داخلیحافظه    درکه    هاماهواره  یمکانم  یرا در تقو  هاآنکرده،  افت  یاطالعات را در

 رود. ین نمیاز ب هاماهوارهاطالعات شود، دستگاه خاموش  یوقت

باید راجع به فصل مشترک  توضیح داده شود،   GPSدر این قسمت برای آنکه نحوه تشخیص موقعیت توسط دستگاه 

 .  بررسی شودمختلف هندسی های بین شکل

دو خط مشترک   )یا قسمتی که بین این  هاآنفصل مشترک    ،دیگر را قطع کنند اگر دو خط همفصل مشترک دو خط:  

 . نقطه خواهد بوداست( یک 

 دو نقطه خواهد بود. ین فصل مشترک دو دایره، همچن

 

 : فصل مشترک دو شکل دایروی، دو نقطه خواهد بود21 تصویر

یک    ؛ دهد میاین منطقه تشکیل یک کره را    شوندمیمنتشر    هاماهوارهی  هادر فضای سه بعدی و محیطی که سیگنال

چه شکلی    هاآنفصل مشترک  پیدا کنند،  حال اگر این دو کره با هم تقاطع    .ماهوارهای شکل به مرکزیت  فضای کره 

   : توجه کنید تصویر زیر  به  ؟ خواهد داشت
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 ه و به شکل یک دایره استت آمدبه دسهای ارسالی از دو ماهواره : فصل مشترک بین دو کره که توسط محاسبه سیگنال22 تصویر

   .فصل مشترک دو کره یک دایره استشود، باال مشاهده می تصویرهمانطور که در 

و انجام محاسبات روی زمان ماهواره  سیگنال دریافتی از  با استفاده از    GPS  گیرنده  همانطور که قبال گفته شد دستگاه

 . قرار دارد  ای از ماهواره مربوطه چه فاصلهمتوجه شود که در   تواند میارسال و دریافت سیگنال، 

از یک ماهواره، دستگاه متوجه می این مرحله    از آن قرار دارد.  Xشود که در فاصله  بنابراین با دریافت سیگنال  در 

ی داخلی دستگاه ها)این کار در چیپ  نماید میشروع به ترسیم محل هندسی مکان خود در فضا    GPS  گیرنده   دستگاه

 (. ود ش میانجام 

داند که بر روی یک کره فرضی در جهان هستی با مرکزیت ماهواره می  گیرنده  دستگاه  ،مریساف  با استفاده از اطالعات

کیلومتر قرار دارد. حال به محض ارتباط با ماهواره دوم، دستگاه متوجه خواهد شد که بر روی یک    20000و شعاع  

دستگاه است( قرار دارد. حال این دو کره یک  ماهواره دوم از اصله )که ف Yکره دیگر به مرکزیت ماهواره دوم و شعاع 

 . باشد مییک دایره  ،کرهاین دو همانطور که قبالً توضیح داده شد فصل مشترک  و فصل مشترکی خواهند داشت

است که بر روی یک دایره مشخص در جهان هستی قرار دارد. ماهواره سوم نقش  تا اینجا دستگاه شما متوجه شده

که موقعیت دو بعدی یا همان طول و   کند میکمک گیرنده ته و با ایجاد کره سوم به دستگاه کمیلی را بر عهده گرفت

در    هاآنکه همیشه یکی از    باشد میچرا که فصل مشترک یک کره و یک دایره دو نقطه    ،عرض جغرافیایی را بیابید 

 . گیرد )مطابق شکل زیر( نمی  دستگاه آن را در نظر محدوده کره زمین قرار دارد و دیگری بسیار دور تر است که



   (GPS)کار با    ی ناوبر  شرفته یدوره پ  
 کمیته آموزش 

47 

 

 

 باشد.دیگر می : فصل مشترک موقعیت هندسی دریافتی از سه ماهواره دو نقطه با فاصله زیاد از یک23 تصویر

نیز افزایش دهد،  را  قبلی محاسبات  و دقت  کند  شناسایی    نیز   دقیق خود راارتفاع  دستگاه گیرنده بتواند  که  اما برای آن

نقطه، یک نقطه خواهد بود که محل    . فصل مشترک کره چهارم با این دو باشدنیازمند استفاده از ماهواره چهارم می

 را روی کره زمین )یا هر محل دیگر( مشخص خواهد کرد. گیرنده دقیق 

 

 خواهد بود  GPSریافتی از چهار ماهواره حساب شده، نقطه دقیق گیرنده های دال: فصل مشترک چهار کره که توسط سیگن24 تصویر
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عرض    طول،  تواند میکه دستگاه    ددر یک نقطه خاص در محدوده کره زمین یا بر روی آن قرار دارگیرنده  پس در واقع  

ارتفاع را با دقت باال   اماو  های مهم پارامتر  دانستنه  ب  ،وبریناو  پیمایش  برای    GPSدستگاه گیرنده    محاسبه کند. 

 نیازمند است. دیگری از قبیل زمان و سرعت هم 

 محاسبه زمان و سرعت 

.  گیردمیصورت    بین ماهواره و گیرنده   گیری فاصلهبه کمک اندازهگیری دقیق زمان  اندازه  طور که گفته شد،همان

 هاماهواره شبکهدر  دانیم که می. شودمی سانتی متر در فاصله تبدیل 30ثانیه در زمان انتقال به خطای  نانو 1خطای 

یک   هاساعتاین  کهاینبرای   به عبارتی شود میی اتمی بسیار دقیق با دقت سه میلیاردیوم ثانیه استفاده هاساعتاز 

 توانمیبنابراین   .عدد ساعت اتمی وجود دارد 4ماهواره هر  در سال زمان نیاز است! 20بیافتند به بیش از ثانیه عقب 

و گیرنده    ی زمینی در ارتباط بودههاایستگاهدر نظر گرفت که همواره با  بسیار دقیق  ی  ماهواره را به عنوان ساعتهر  

ماهواره  اختالف زمان بین ساعت گیرنده و ساعت    مکانی  موقعیت و مشخص بودن    هابا دریافت این سیگنال  تواندمی

 حاسبه کند. م  رادقیق در مکان خودش محاسبه و در هر لحظه زمان را 

ن ین خواهند داشت. اینسبت به زم یسرعت نسب  کی ن قرار ندارند  یت ثابت نسبت به زمیموقع  کیدر    هاماهوارهچون  

 . شودمیپلر ود ی به نامباعث اثر

آشنا    شود مییا از شما دور    شوند نزدیک میس وقتی به شما  ین پلیماش   ک یآمبوالنس یا    کی ر  یآژ  یبا صداحتما  

 یو هنگام  شودمیاد  یصدا ز  شودمی  ک ینزد  یو وقت  شود مید صدا شروع  یآیه منبع به سمت شما مک  یمد. هنگایهست

شدت صدای منبع همواره ثابت است اما صدایی که به گوش شما  .  شودمیم  کآن    یصدا  گیردمیه از شما فاصله  ک

ا آمبوالنس و  یس ین پلین ماش یب  یبمعروف است و به خاطر سرعت نس دوپلرفت یبه اثر ش رسد متغیر. این تفاوت می

 باشد. یشما م

 

 در زمان نزدیک شدن و دور شدن آمبوالنس از ما و طول موج آن : تغییرات شدت صدا25 تصویر
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  ها آنم.  یردکبحث    هاآنه ما قبالً در مورد  کماهواره است    یدهاکانس مستقل از زمان فرستادن  کر در فریین تغیا

ت  که به سمت آن حرک ین سرعت شما و مقصد یشده و در تخم  ییراحت توسط دستگاه شما شناسا یلی توانند خمی

ابتدااستفاده شوندد  ینکیم اعمال  یتریی.  و زمانیموقع  محاسبه  ، رندهیگ  کی ن  سرعت  OSITION P– )   است   ت، 

ELOCITYV -IME T ). م. یح دادیت و زمان را قبال توضیدو مورد موقع 

 ای لحظه ته سرعمحاسب

له بر  را با تفاضل فاص هاآنای لحظهسرعت   ،دستگاه گیرنده کنند میتصور به غلط  GPS نندگان ازکاز استفاده یبعض

ن  یتخمنیست.    GPS  کی مانند    یقیله دقیوس   یبرا  مناسبین روش  یا  که حال آن  ؛آوردمی  شده بدست   یزمان ط

با اختالل   این روش همراه  با محاسبه    تواند میشما    ایلحظه  مطمئن است. در عوض، سرعت  ریو غبوده  سرعت با 

سر استفاده    ی قا باالیه اگر ماهواره دقکد  ینکن زده شود. توجه  یتخم  ی به خوب رنده شما  ین ماهواره و گیب  یسرعت نسب 

حظه  ر آن لن دو دین ایب  دوپلر فت  یرنده خواهد بود و اثر ش ی ن ماهواره و گیب  ی عمود بر خط فرضش  تکحر  ،ننده باشد ک

متر  یبا طول موج در حد سانت  ییهاگنالیس   ،مین بزنیه تخمیمتر بر ثانیم سرعت را با دقت سانتیوجود ندارد. اگر بخواه

 از است.  یمورد ن

استفاده    هاآناز    GPS  یه دستگاههاکهستند    یو امواجیرووکیمتر است و امواج میو در حد سانتیرووکیم  کی طول موج  

فت  یده ش یشده بود تنها از پد   یا طراحکیامر  ییهوا  یروی ه توسط نکاب  یتیه ماهواره موقعیمدل اول  کی .  کنند می

فت  یند ش کت کرنده حریه گک یهنگام یند ولکمی ارکستم هنوز ی ن س یرد. اکیت استفاده مین موقعییتع یبرا دوپلر

باشد  یار حساس میرنده بسیت گکرستم نسبت به حین س یجه اطالعات اشتباه خواهند شد. ایو در نتاشتباه شده    دوپلر

 .  نمود مورد استفاده  ی متحرکهاو گیرنده ییمایاب هواپیتیموقع یهاستمی در س  از آن  توانمیو ن

از ماهواره از طرفی دیگر، سیگنال ارسالی  ن  یانتیجه  در  باشند و  طرفه و با توان پایین میکامال یک  GPSهای  های 

توسط   فیضع گنالیس  نیا. شود میگم موجود در مسیر  اختالالتو  ییویراد یهاگنالیان س یدر مبه راحتی گنال یس 

ار جالب  یمساله بس  کی.  شودیم  ی ابیباز  ،«فی توسعه ط»  یمخابرات  ی نولوژکبا استفاده از تو  رنده گرفته شده  یدستگاه گ

از    GPS  یهاماهوارهصله  فاه  کم  یدانیما م  ی ند. ولکیار مک  ی تصادف  یدهاک ه با استفاده از شبه  کدر علم مخابرات  

 .  شوندمیف یار ضعین برسند بسی دها تا به سطح زمکه کباشد یاد میز ین به حد یسطح زم

ن  یرده متناسب است. اک  یه طک  یاوس با مربع فاصلهکگنال به طور معیس   کیا توان  ی، قدرت  یاضیاز نقطه نظر ر

وجود داشته  ها  آنت  یتقو  یبرا  ید راهیجاذبه( و با  یروین هستند )مانند    یس یترومغناطکاز امواج ال  ی ها نوعگنالیس 

 رنده شما وجود دارد.  یند در دستگاه گکیت میرا تقو یشبه رمز تصادف یدهاکبا  یهافیه طک ینولوژکن تیباشد. ا

  ی هارهماهوا  یدهاکد و  ی ندارم شده باشد  یتنظ  ی ه به سمت ماهواره خاصکخاص    ی آنتن بشقاب  کی از به  ین، شما نیبنابرا

GPS  یهارندهیه گک یباشد. آنتن یتال نمیجید  یونیزیتلو یهاماهوارهمانند GPS ی ارآمد کند به کیاز آن استفاده م 
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م به  یبه تنظ  یازین نیباشد. همچنیم حجم م کو    کوچکار  یدر عوض بسنیست، اما    یون یزیتلو  یهارندهیگ  یهاآنتن

 ند. یگومی Omni-Directionalها  ن نوع آنتنیندارد. به ا هاسمت ماهواره

سرعت او    توانمی ، را در دست خود داشته باشد  GPSاگر فردی که بر روی زمین است گیرنده در نتیجه موارد فوق، 

را داریم و دستگاه گیرنده   از ماهواره  ارسالی  این صورت که سرعت و فرکانس موج  ا  ب  تواند میرا محاسبه کرد. به 

سرعت فرد دریافت    توانمیفرکانس موج دریافت شده را محاسبه کند. به همین صورت    ،استفاده از تحلیل اطالعات

 کننده سیگنال را نیز محاسبه کرد.  

در صورتیکه سرعت فرد را نسبت به سرعت نور ناچیز در نظر بگیریم رابطه فرکانس ارسال شده و فرکانس دریافتی و 

 د:  مر در خواهد آسرعت شما به صورت زی

 

 نجا: که در ای

 f0  باشدمیفرکانس ارسال شده از ماهواره . 

V  .سرعت امواج در فضا است 

Vr    که در صورتیکه به سمت منبع حرکت کند مثبت است و در غیر    باشدمیسرعت گیرنده نسبت به سرعت نور

 خواهد بود.  اینصورت منفی

Vs   خواهد و در غیر اینصورت منفی    که فرستنده از گیرنده دور شود مثبت استاست و در صورتی  هسرعت فرستند

 بود. 

و این سرعت    کندمیه  دقیق محاسب  را به صورت کامال خود  سرعت  گیرنده،  که دستگاه  توان نتیجه گرفت  پس می

 مواردی از قبیل سرعت متوسط،  ،با تلفیق دیگر پارامترها  توانمیکه نهایتا  ی بوده،  وِای  محاسبه شده سرعت لحظه

 . کرد محاسبه هم را مودی بیشینه و سرعت ع کمینه،

 های نجات مبتنی بر ماهواره سامانه

هایی است که بدون محدودیت مکانی  تواند به کمک انسان بیاید، سامانهمی  GPSیکی از ابزارهایی که در کنار فناوری  

 کند. را فراهم می SOSهای اضطراری یا ها، امکان ارسال پیامو توسط ارتباط با ماهواره

  فراتر  اطالعاتی و ( سرعت   –  زمان –   تموقعی)  است محدود GPS سامانه   از دریافتی  اطالعات  ، شد   اشاره  که  همانگونه

 از   اطالعات   ارسال   یا  طرفه  دو  ارتباط  برقراری  امکان  کهاین  ضمن  گیرد، نمی  قرار  کاربر   اختیار   در  شده   یاد   موارد  از

  امداد   درخواست   ارسال برای    امداد  درخواست   هایتگاهس د  . بنابراینندارد   وجود نیز   GPS های  ماهواره   به  معمولی  کاربر
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 GPS از  فعلی   مختصات  تعیین  جهت  صرفا  و(  مخابراتی  هایسامانه  معموال)  کنند می  استفاده  دیگری  هایسامانه  از

 .گیرند  می کمک

 

 ایهای امداد ماهواره های دستگاه: برخی از نمونه26 تصویر

 نظر داشته باشید: ها را دارید، نکات زیر را مد یه این دستگاهکه قصد تهدر صورتی 

 از   پیش  است  الزم   پس   دهند،نمی  پوشش  را  زمین  کره  کل  بعضاکنند،  هایی که در این زمینه فعالیت میشرکت  -

 ایمنطقه  باشید   داشته  یاد  به  و  نمائید   توجه  سازنده  شرکت  توسط  شده  اعالم  پوشش  تحت  مناطق  به  ،دستگاه  تهیه

 .باشد  داشته  قرار پوشش تحت دارید  را  آن در دستگاه  از استفاده قصد  که

  امکان   از  برخورداری جهت  موارد  اکثر  در  کاربر. بدان معنی که  نیست  رایگان  هاشرکت اکثر  توسط شده ارائه  خدمات   -

  پرداخت   اشتراک  ماندن  برقرار  ننماآبو  عنوان  به  ایماهانه  هزینه  بایستی  ،دستگاه  خریدن  جز  به  امداد  درخواست   ارسال

  ما،   کشور  در  المللیبین  مالی  انتقاالت  و  نقل  امکان  عدم  و  سیاسی  مشکالت  به  توجه  با  شده  یاد  هزینه  جز  به.  نماید 

 .شد  خواهد  هم دشوارتر پرداخت امکان

  دستگاه   دارنده  برای  را  مخاطبان  با  پیامک  برقراری  امکان SOS حالت  جز  به  شده  یاد  هایدستگاه  از   زیادی  تعداد  -

راه به شرکت ارائه دهنده    هزینه  باید  نیاز  فراخور   بهنبوده،    رایگان  نیز  حالت  اینو بدیهی است که    سازند می  ممکن

 .کنید  پرداختخدمات  

  و   دریافت  ایماهواره  هایسامانه  طریق  از  شده  ارسال  کمک  پیام  شودمی  فشرده  دستگاه SOS دکمه  کهآن  از  پس  -

 زبان  به  اپراتور  است  ممکن  باشد   داشته  دوطرفه  تماس  قابلیت  شما  دستگاه  اگر.  شودمی  ارسال  امدادی  انیهج  مراکز  به

 امدادی  واحد  نزدیکترین  به   شما   درخواست   پایان  در .  بپرسد  داده   رخ   که   ایحادثه  خصوص   در  سواالتی   شما  از  انگلیسی 

 این  بابه طور مستقیم    که  کشورهایی  در.  شد  اهد وخ  ارسال  هستند   مرتبط  سامانه  این  با  مستقیما  که  کشورهایی  در

.  شود   ریزی  برنامه  نجات  عملیات  تا  شود  می  ارسال  کشور  آن  امدادی  سیستم  برای  درخواست  نیستند،  مرتبط  سامانه
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 به   احتمالی  امداد  درخواست  ،های امداد جهانیبا سامانه  مستقیم  ارتباط  عدم  به   توجه   با  ما  کشور   در در حال حاضر  

 .شود انجام سازمان این توسط الزم  ریزی  برنامه  ات شود  می ارسال  احمر هالل سازمان

 این  امداد،  انجام  صورت  در  شود،می  انجام  امداد  درخواست  که  کشوری  و  منطقه  به  توجه  با  باشید   داشته  یاد  به- 

  اطمینان   سامانه ردلکعم   نحوه   از   مرزی  برون  سفرهای و  بلند  صعودهای  از   پیش  پس. بود   نخواهد   رایگان  لزوما عملیات

 .نمائید   تهیه را امدادی پوشش با الزم  هایبیمه  و نموده حاصل

  العبور صعب  مناطق  در  امدادی،  امکانات  ترینقوی  داشتن  با  و  کامل  هایپوشش  وجود  با  حتی  باشیم  داشته  یاد  به  -

  از   پیش  الزم   تدابیر   دیشیدنن ا  و  ریزی  برنامه  پس.  داشت  نخواهد  وجود  امداد  امکان  بد   جوی  شرایط  در  و  کوهستانی

  برای   امکان  تنها  بعضا  و   اولین  امدادی  خود  ،بحران  وقوع  صورت در  باشیم  داشته  خاطر  به  و  نبریم  یاد  از  را  برنامه  اجرای

 . است گردان طبیعت و نوردانکوه

 

 های ارائه دهنده خدمات امداد مبتنی بر ماهواره ، یکی از سامانهCOSPAS-SARSATامداد و نجات سامانه  ستمی در س ینحوه اطالع رسان : 27 تصویر
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 (GNSS)ای ناوبری جهانی  های ماهوارهمنابع خطا در سامانه

، مورد بحث قرار گرفته و  (GNSS)ای ناوبری جهانی  های ماهوارهاین بخش اصلی ترین منابع خطای در سامانه  در

 ی میشوند.  خطاها بر اساس ماهیت شان گروه بند 

 مقدمه 

های غیرنظامی و  ( به صورت گسترده در بخشGNSSای ناوبری جهانی )های ماهوارهخدمات ارائه شده توسط سامانه

 ایفاصلهاند که در  های بسیاری تشکیل شدهماهواره  از  GNSSهای  همه سامانه  گیرند.مورد استفاده قرار مینظامی  

به  ها  های آن، چندین ماهواره وجود خواهد داشت که سیگناللحظهر  . ددر حال چرخش هستندزمین  ، حول  دور

ها در معرض چندین  این حال، این سیگنالبا    شود. میدریافت  گیرنده  به وسیله دستگاه  سمت زمین ارسال شده و  

 آورد. هستند که دقت سنجش موقعیت را پایین می)نویز( اختالل 

ای  مباحث بخش  در  به همه سیستمن  اما  GNSS  هایمربوط  سیستم    است،  از  موارد،  برخی    یی آمریکا  GNSSدر 

که مشاهده    همانطور  است.فاده شدهه توضیحات استئ( به عنوان مثالی برای اراGPS  یا  یابی جهانی)سیستم موقعیت

 کشد. ها به تصویر می( را با سه بخش اصلی آنGPS)در این شکل  GNSSساختار یک سیستم ،  کنید، شکل زیرمی

 

 GNSSهای اصلی یک سیستم : بخش28 رویتص 
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تمام   سیگنالGNSS  هایسامانهدر  را  ،  کیلومتری  هزاران  سفری  وها  ماهواره  می  بین  طی  و    کند.گیرنده  اولین 

  ها آن  که شود  آغاز می، هنگامی  هادومین بخش سفر سیگنالاست.    در هنگام عبور از فضاترین قسمت این سفر  طوالنی

در  شوند که  در انتشار سیگنال میو شکست  های اتمسفر باعث تاخیر این الیه . کند های جو )اتمسفر( عبور میاز الیه

 د بود. ن گیری خواهباعث ایجاد برخی خطاها در اندازهنتیجه 

عنی سیگنال اغلب  کند، یرا تجربه میانحراف  شود، معموالً بازتاب و  هنگامی که سیگنال به آنتن گیرنده نزدیک می

. د نکنمید و به طور بالقوه چندین بار به آنتن برخورد  نکنمیبازتاب پیدا    ، گیرندهدستگاه  اشیا اطراف  پس از برخورد با  

 شود که یکی دیگر از منابع اصلی خطا است. پدیده به عنوان چند مسیری شناخته میاین 

اما محیط انتشار ناشی شده و ناخواسته است.  سیگنال یا  از طبیعت    ،چند مسیری  یااختالالت سیگنال به دلیل جو  

مسدود کردن  ع عمده خطاهای عمدی،  یکی از انواشود.  حالتی دیگر از خطا وجود دارد که به شکل عمدی ایجاد می

سیگنال  16سیگنال از پخش  ناشی  تداخل عمدی  که  رادیویی )است  فرکانس  با هدف  RFهای  گیرنده،  به  نزدیک   )

 است.  GNSSهای یابی سیگنالجلوگیری از رد

از جمله خطاهای سیستم و خطاهای مدارهای ماهواره از منابع خطا  قت ای، سهم کمتری در کاهش دبرخی دیگر 

 قرار میگیرند.  بررسی مورد ادامه نیز در ها که آنیابی دارند، موقعیت

. هر منبع یا عامل  شود توضیح داده میها آنو نتایج    GNSSهای  در مورد منابع اصلی خطا  بخش به طور کلی، در این  

منابع خطایی  همچنین  .گرددارائه می  GNSSو طرح کلی برای دسته بندی خطاهای  تشریح شدهامکان  حد خطا در 

های یابی از دادهبرای موقعیت  هاگیرنده  یعنی گذارند،  تأثیر می  (SPP17)  یابی استاندارد را که بر میزان دقت موقعیت

 خواهد شد. دارند، بررسی    یابی با دقتی در حدود چند مترکنند و موقعیتمیافمریس استفاده 

از کاربران   از    GPSبرخی  این گمان هستند که میزان خطای اعالم شده در دستگاهشان، صرفا ناشی  به اشتباه بر 

یا  خطای کاربر  از الیهخطای  )شامل    URE18  برد  قرا،  های جوعبور سیگنال  و  زمان  به  مربوط  ئت مسیر  خطاهای 

دیگر نیز هست.    پارامتردو  شامل  شود  مشاهده می  GPSستگاه  باشد. این در حالیست که عددی که در د ها( میماهواره

پارامتری به نام    UREاست و مجموع آن با    تجهیزات کاربر  کیفیتکه وابسته به میزان    EUE19به نام   نخست پارامتری

UERE20سازد.  را می 

 که در این فصل درباره آن به تفصیل صحبت خواهد شد.  است هاایش ماهوارهکه ناشی از آر DOPو دوم 

 
16 Jamming 
17 Standard Point Positioning 
18 User Range Error 
19 User Equipment Error 
20 User Equivalent Range Error 
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  به وجود آمدهاست که جمع بندی کل خطاهای با رنگ قرمز و خطای نهایی دستگاه با رنگ آبی مشخص شده  URE: خطاهای مربوط به 29 تصویر
 باشد می 

متر تأثیر  متر و میلیسانتیتا حد    یدقت  با(  PPP21یابی دقیق )که بر موقعیتمنابع خطای دیگری نیز وجود دارند  

این  Antenna Phase Center  ،Phase Wind-up  ،Site Displacementمانند  )گذارند  می ( که موضوع 

 . بخش نیستند

 منابع خطا و نتایج آن 

این رو معرض چندین منبع    GNSSهای  سیگنال از  ا  تاللخاقدرت بسیار کمی دارند و  خطاها    نیو خطا هستند. 

توسط این خطاها تحت تاثیر قرار    GNSSگیری شده توسط گیرنده  دارند. دامنه اندازه  یمختلف  نتایجو  ابعاد  ،  لیدال

 . گویند می «22دامنه  شبهِ» آن گیرند، به همین دلیل به  می

 کلی منابع خطا هسه دست

 طاهای مربوط به زمان خ  -1

ه زمان در ماهواره شوند. خطاهای مربوط ببر اساس ماهیت خود خطا دسته بندی می GNSSدر این بخش، خطاهای 

شوند. خطاهای انتشار سیگنال شامل خطاهای جوی،  و گیرنده به عنوان خطاهای مربوط به ساعت دسته بندی می

 باشد. خطاهای چند مسیری و تأثیر حرکت نسبی بین ماهواره و گیرنده می

 
21 Precise Point Positioning 
22 Pseudo-range 
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 رهخطاهای مدارهای ماهوا-2

شوند. ای مورد نیاز برای محاسبه موقعیت و سرعت ماهواره در بخش کنترل تخمین زده میپارامترهای مدار ماهواره

اختالل  شوند تا در پیام ناوبری پخش شوند. این خطای تخمین با اثر  ارسال می  GNSSهای  این پارامترها به ماهواره 

 . شودگیرنده به عنوان خطاهای سیستم ترکیب می )نویز(

 خطاهای عمدی   -3

 باشند. می 24و جعل سیگنال  23مسدود کردن سیگنال خطاهای عمدی است که شامل  GNSSآخرین نوع خطای 

 خطاهای مربوط به ساعت 

اندازههمان اصلی  مبنای  گفته شد، »زمان«،  یا است.    GNSSهای  ها در سامانهگیریطور که  اصالح  اساس،  این  بر 

به  جبران خطاهای   سامانهر  دزمان  مربوط  را می  GNSSهای  محاسبات  است. خطاهای ساعت  به  بسیار مهم  توان 

 صورت زیر خالصه کرد: 

 ای خطاهای ساعت ماهواره

 26یتی ، اثرات نسبماهواره  25ساعت   ثباترا تحت تأثیر قرار دهد:    GNSSهای  تواند ساعتسه عامل وجود دارد که می

 . TGD27و 

نانوثانیه در روز است که این معادل    17.28تا    8/ 64تقریباً از    GNSS  یهاساعت ماهواره  ثبات  :ساعتثبات  -الف

 متر است.  5.18متر الی  2.59حدود   ای درخطای محدوده

قرار خواهد گرفت.  انیشتین های نسبیت عام و خاص ساعت روی ماهواره هم تحت تأثیر نظریه  :تیاثرات نسبی  -ب

میکروثانیه سریعتر از همان ساعت    38.4هر روز با سرعت تقریبی    رسد این ساعت در نتیجه این است که به نظر می

متر است. برای    11،512معادل خطای محدوده حدود میزان  سرعت نور، این    در نظر گرفتنکند. با  روی زمین کار می

ل، به  این حا شود. بااعمال می به آنساعت ماهواره   اناسب بتم یک متعادل سازِماهواره، جبران این اثر، قبل از پرتاب 

 کاربر اصالح شود. دستگاه گیرنده ماند که باید در هم اثری باقی می ای ماهواره، هنوزغیر دایره ر دلیل مدا

 
23 Jamming 
24 Spoof 
25 Clock Stability 
26 Relativistic effects 
27 Timing Group Delay 
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کنند.  های ناوبری ارسال میاصالحات ساعت ماهواره، همراه با پیام  یها برااست که ماهواره  یپارامتر  TGD:  TGD  -ج

TGD    ی  باندهای فرکانسدر واقع اختالف بینL1    وL2    برای هر ماهواره است. مقادیرTGD  های ماهواره  توسط سازنده

 . شود یگیری و ارائه ماندازه

 خطاهای ساعت گیرنده 

شد،  همان گفته  که  ساعت  GNSSهای  گیرندهطور  به  کمجهز  هستند  قیمت  ارزان  کریستال  با  های  مقایسه  در  ه 

ر نتیجه، خطای ساعت گیرنده بسیار بزرگتر از خطای ساعت  ای از دقت کمی برخوردار هستند. دهای ماهوارهساعت

معموالً سزیم    که  دقیقبسیار  های  است. برای حل این مسئله دو راه وجود دارد. یکی استفاده از ساعت  GNSSماهواره  

 . باشددالر می 20،000ها تا حدود ند، اما قیمت آنعملکرد بهتری دار هستند و یا روبیدیوم 

  و   9−10  معادل   دقتی   دارای  ترتیب  به   که   هستند  سزیم  و  روبیدیوم   اتمی   ساعتهای  دارای  GPS  هایماهواره

5 ×   ها ساعت  این  قبول  قابل  رانش  که  باشید   داشته  نظر  در   هاساعت  این  دقت  درک  برای.  باشند می  ثانیه  10−13

 . است ثانیه  نانو 0.001 ثانیه، هر در

 

 هاهای ماهوارهای از ساعت ونه: نم30 تصویر

به این صورت که  نرم افزاری برای حل این موضوع است.    ی ، استفاده از روش تر استکه بسیار رایج  یراه حل دیگر

 یهااز ماهواره  یافتیساعتِ در  سهیمقا  قیطرو سپس از  زنیم  تخمین می  ی ساعتیک عدد را به عنوان خطانخست  

 کنیم. این مقدار را تصحیح میمختلف 

طور که  بنابراین همان  . گیردمورد استفاده قرار میگیرنده    هایدستگاه  قیمت کردن  مقرون به صرفه    برایراه حل فوق 

ساعت    نیز گفته شد، با اضافه شدن میزان انحراف  GPSای  هنحوه محاسبه موقعیت در دستگاهدر بخش مربوط به  قبال  
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به چهار ماهواره برای ، عالوه بر سه پارامتر موقعیت،  دستگاه گیرنده  پارامترهای قابل محاسبه درگیرنده به مجموعه  

 حلِ مشکلِ ساعت نیاز خواهیم داشت. همچنین  دریافت موقعیت فعلی و 

انجام محاسبات خود، به طور مرتب از زیاد شدنِ خطای ساعت گیرنده جلوگیری بایست در حین  دستگاه گیرنده می

این منظور، سازندگان د این کار استفاده میکند. برای  برای  از دو روش  اول،  ستگاه گیرنده دستی  کنند. در روش 

و مصرف انرژی  شود که این روش پردازش بیشتر  ور پیوسته محاسبه و کنترل میپارامتر میزان انحراف ساعت به ط

ود که مقدار تخمینی  ش باالتری را نیازمند خواهد بود. در روش دوم، محاسبه و کنترلِ میزان انحراف زمانی انجام می

 برای آن از حد مشخصی بیشتر شده باشد. 

 GNSSهای مختلف  سیستمساعت  بین  ایجاد هماهنگی 

راه از  ازیکی  افزایش دقت، استفاده  است که در دسترس   GNSSای ناوبری جهانی  هوارههای ماتمامی سامانه  های 

 هستند.  

ها، نیاز به هماهنگ  برای استفاده همزمان از این سامانه و  از این ر .  سیستم زمان بندی خاص خود را دارد   GNSSهر  

در نظر   ای ناوبری جهانی وجود دارد که باید هنگام کار با چند سامانه ماهوارهها با یک دیگر سامانهساعت بین  کردنِ

 گرفته شود. 

 هده از هر دو سامانه نیاز است. ها، حداقل به پنج ماهواره قابل مشاالزم به یاد آوری است که، با افزایش تعداد سامانه

 انتشار سیگنال محیط خطاهای 

د.  وش و گیرنده می هان ماهوارهازمین باعث تغییر نسبی بین مکچرخش ، از ماهواره تا گیرنده انتشار سیگنالحین در 

این   به    فاصله نسبیتغییر  در صورت عدم محاسبه،  است  28ساگناکاثر  که  اضافی در معروف  ایجاد خطای  باعث   ،  

 شود. گیری شده میمحدوده اندازه

کند. اولین و طوالنی ترین قسمت سفر  یک سفر طوالنی را بین ماهواره و گیرنده طی می  GNSSعالوه، سیگنال  ه  ب

از    ،GNSSسیگنال   این بخش،  فضاعبور آن  آن   نِیترکه مهم  ،های اصلی خودسیگنال ویژگیی خالء است که در 

اثرات  مانند  ها  آشفتگی  تر سیگنال برخی ازدر ارتفاعات پایینبا این حال،  .  دکنرا حفظ می  ،است  ثابت  حفظ سرعت

 . کندرا تجربه می  و تروپوسفر ونوسفری

از اشیا اطراف  سیگنالهای  از طریق بازتاببه طور مستقیم یا   GNSSدر قسمت نهایی مسیر، سیگنال  اما در ادامه و

تواند روی  گیری نیست و میقابل اندازهمعروف است،    یچند مسیراثر    موضوع که بهرسد. این  گیرنده میدستگاه  به  

 به شدت اثر بگذارد. میزان خطا 

 
28 Sagnac 
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 شویم. دهد آشنا میبین ماهواره و گیرنده تحت تأثیر قرار می ،در این بخش با عواملی که سیگنال را در طول سفر آن

 ساگناک اثر  

افتخار فیزک  ساگناکاثر   اثر    است( شدهاک نام گذاری  دان فرانسوی جرج ساگن)به  یک خطای نسبی است که در 

تصحیح  این میزان چرخش  چه  چنان  شود.چرخش زمین در طول زمان انتشار سیگنال بین ماهواره و گیرنده ایجاد می

 متر خطای موقعیت ایجاد کند.  30تواند حدود می ساگناک، اثر  نشودصورت 

 

 توسط شکل فوق قابل تفسیر خواهد بود ساگناک : اثر31 تصویر

 خطاهای یونوسفر 

کند.  رسد، به الیه باالیی جو یعنی یونوسفر نفوذ میکیلومتری سطح زمین می  1000وقتی سیگنال به ارتفاع حدود  

  وابسته   گذارد. تاخیر یونوسفر شود، تأثیر مییونوسفیر بر زمان انتقال سیگنال که توسط دستگاه گیرنده سنجیده می

تواند در بعضی شرایط  باشد و میمی GNSSیابی به فرکانس است. این تاخیر یکی از خطاهای قابل توجه در موقعیت

)   300به   انواع مختلف.  متر( برسد   100نانوثانیه  ازاین الیه جو شامل  تابش    ی  که به سرعت توسط  است  گازهایی 
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یونیزه می فعالیت خورشیدی عامل  خورشید  اما همچنین اصلی تعشوند. شدت  است،  یونوسفر  کننده وضعیت  یین 

 تحت تأثیر فصل و زمان روز قرار دارد. 

توان حذف کرد و با  ، این خطای را میریونوسفهای فاقد  های دو فرکانسه، با استفاده از ترکیب سیگنالبرای گیرنده

تأخیر یونوسفر باید مدل سازی یا تخمین ،  فرکانسه  تک  هایگیرنده  در  اما.  برد   بین  از  را  یونوسفر  تأخیر  ٪99.99آن  

همزمان   Galileo NeQuickو مدل    GPS Klobucharهایی مانند مدل  زده شود. ساده ترین راه استفاده از مدل

.  کنند   اصالح  را  یونوسفر  خطای  از  ٪50توانند تقریباً  ها میای است. با این وجود، این مدلبا ارسال پیام ناوبری ماهواره

 . کند  اصالح را خطا این ٪80تواند تنها تا ترین مدل نظری نیز میقدقی حتی

 

 

 : نمایی از نحوه به وجود آمدن خطای یونوسفر و تروپوسفری32 تصویر

 خطاهای تروپوسفر 

ز سطح زمین تا باشد. تروپوسفر امی  تروپوسفریعنی  قسمت جو    نیترنییاز پا  ، عبور آنمرحله بعدی حرکت سیگنال

است.  کیلومتری از سطح دریا امتداد دارد. این قسمت از جو از گازهای خشک و بخار آب تشکیل شده  20ر ارتفاع  حداکث

 اندازد.  را به تأخیر می GNSSهای تروپوسفر نیز مانند یونوسفیر سیگنال
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شبختانه  شود، اما خو سازی میمرطوب به سختی مدل    مرطوب و خشک است. مدل ء  تأخیر تروپوسفریک دارای دو جز

توان با سهولت بیشتری  تاخیرها است می  % 90دهد. مدل خشک را که مسئول  درصد تأخیر را تشکیل می  10تنها  

 مدل سازی کرد.  

برای   Saastamoinenتوان از چندین مدل، مانند مدل هاپفیلد و مدل متر، میحد در   ی دقتبه وجود آوردن برای 

تروپوس  کل خطای  تأخکاهش  کرد.  استفاده  تأخیر  فر  برخالف  بنابراین،  است.  فرکانس  از  مستقل  تروپوسفریک  یر 

توان آن را حذف کرد. با توجه به ارتفاع ماهواره،  نمی  L2و    L1  باندهای فرنکانسیگیری از  یونوسفر، با ترکیب اندازه

 کند. اضافه میمیزان خطا متر به  25متر تا   2.5تاخیر تروپوسفر حدود 

 29ی مسیر  ی چندخطاها 

شود، اغلب بیشتر تخریب  ه تا گیرنده، هر چه سیگنال به آنتن گیرنده نزدیک تر میردر طول سفر سیگنال از ماهوا

های شود. در چندین سناریو، ممکن است سیگنال از طریق بیش از یک مسیر )به دلیل انعکاس سیگنال از سازهمی

های دریافت شده، سیگنالی است که مستقیما یکی از سیگنال  معمول  به طورگیرنده برسد.    اطراف یا زمین( به آنتن

های  آن )که نسخهناشی از بازتاب  ( که این سیگنال همراه با یک یا چند سیگنال  LOSاست ) شدهارسال  از ماهواره  

گیرند،  قرار می LOSسیگنال  های تأخیری سیگنال، روی. نسخهرسد به گیرنده می تأخیری از سیگنال اصلی هستند(

اثر چند مسیری به محیط اطراف گیرنده و   مورد نظر را به طور قابل توجهی تحریف کند.  LOSتواند سیگنال  می  که

)حتی اگر سایر منابع خطا   بنابراین به طور کامل حذف شدنی نیست .حرکت نسبی بین گیرنده و ماهواره بستگی دارد

ین حالت ممکن، خطای چند  یت را کم کند(. در بیشترتواند دقت موقع مسیری میحذف شده باشند خطای چند  

 متر شود.  100تواند باعث ایجاد خطا تا  مسیری می

 
29 Multi-Path 
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 : نحوه عمل خطای چند مسیری 33 تصویر

 خطاهای سیستم 

ری و  آیند، به عنوان مثال، شکل صفحات مدامی، به دلیل ماهیت کلی سیستم به وجود  GNSSبرخی از خطاهای  

 این بخش مورد بحث قرار گرفته است. ساختار گیرنده. این منابع خطا در 

 ای خطاهای مداری ماهواره

پیام  این    کنند. ها محاسبه میماهواره  )افمریس( ها، موقعیت ماهواره را بر اساس اطالعات موجود در پیام ناوبری  گیرنده

عات به روز شده  ها اطالشوند. ماهوارهها بارگذاری میهشود و سپس در ماهوارمینی تخمین زده میدر بخش کنترل ز

شوند،  که این اطالعات از یک تخمین حاصل میاین  با توجه به  کنند. با این حال،  ساعت پخش می  2را هر    افمریس

 شود. در دستگاه گیرنده  متر خطا   2ود  تواند باعث حد میبه طور دقیق با مدار واقعی ماهواره منطبق نیستند و 

 گیرنده   ( نویزل ) تالاخ

شود که های ماهواره در داخل گیرنده ایجاد میگیری سیگنالنویز گیرنده یک خطای پیچیده است که هنگام اندازه

ویز ایجاد شده  امواج مایکروویو توسط آنتن و یا ن  توان به نویزباشد. از جمله میای از انواع نویز میشامل طیف گسترده

اشاره    پردازش سیگنال  ین نویزها( و همچنکنندهها )تقویت  ها و آمپلی فایرآنتن، کابلتوسط اجزای سیستم مانند  

 کرد.

با این حال، با    توان به طور کامل از آن جلوگیری کرد.شود. بنابراین نمینویز سفید در نظر گرفته می  ،نویز گیرنده

 یافته است. ای گیرنده مدرن، این میزان کاهش قابل مالحظهاستفاده از فن آوری 
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 عمدی هایمنابع خطا

شوند  ای ناوبری جهانی ایجاد می های ماهوارهعمدی هستند، یعنی توسط گردانندگان سامانه  GNSSی  هایبرخی از خطا

ها توضیح داده  ورد آندر مشوند که در این بخش  ای به سیستم تحمیل میه صورت منطقهبهای نظامی  یا توسط نهاد

 خواهد شد. 

 (SA)  بیدسترسی انتخا 

( تخریب  SAدسترسی انتخابی )  دسترسی انتخابی را داشته است.   GPS، فقط سیستم  GNSSهای  در بین سیستم

ای در  باشد. اصالحات ساعت ماهوارهتوسط دولت ایاالت متحده به دالیل امنیت ملی آمریکا می GPSعمدی عملکرد 

متر برای موقعیت افقی کاهش    100را به سطح دقت    GPSشد تا دقت استفاده غیرنظامی از  تخریب می افمریس عمدا  

نخواهد کرد. عالوه بر این،  خطا را ایجاد  ، ایاالت متحده اعالم کرد که دیگر این  2000  ی سالم   2دهد. با این حال، در  

بربه طور کل    GPS (GPS III)های  نسل جدید ماهواره این ویژگی  این معنی که  از  نیستند، به  دیگر   SAخوردار 

 ولت ایاالت متحده استفاده شود. واند توسط دتنمی

 30مسدود کردن سیگنال 

های است. تداخل عمدی در اثر پخش سیگنال  GNSSهای  در بسیاری از موارد، تداخل عمدی، دلیل تخریب سیگنال

 شود. ها در یک منطقه ایجاد میتوسط گیرنده GNSSهای ( برای جلوگیری از ردیابی سیگنالRFمخرب رادیویی )

. این هستند های ارسال سیگنال پارازیت  از نتیجه  تغییر فرکانس سیگنال )هرتز( و افت قدرت سیگنال )دسی بل( 

تأثیرات، به نوبه خود، ممکن است باعث اشتباهات فاحش در محاسبات موقعیت، سرعت و زمان شود و حتی گیرنده  

 د(. وجود ندارن  اصالوبری جهانی ای ناهای ماهوارهسامانه گویابه شکلی که ) کند  قفلرا کامالً 

تنها چیزی که الزم است انتشار سیگنال با    . دارد  ای نیازایجاد پارازیت، نه به دانش پیچیده و نه به تجهیزات پیچیده

 قدرت باالتر در همان فرکانس است. 

 
30 Signal Jamming 
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 سی انتخابی وجود ندارد )در مقایسه با تصویر بعد(ها در حالتی که خطای دستر: وضعیت دسترسی به ماهواره34 تصویر

 

 

 یهااز تمام ماهواره  یارسال یهاگنالیس تواندیم ،یناوبر یهاسامانه یاصل  گنالیباالتر از س یبا قدرت کم  تیپاراز گنالیس  کیچگونه : 35 تصویر
 موجود در افق ناظر را مسدود کند. 
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 31جعل سیگنال   

رسد. جعل سیگنال نسبت به  معتبر به نظر می  GNSSسیگنال، ایجاد سیگنال جعلی است که از نظر گیرنده    ل جع

کند که ناوبری به صورت عادی در شود و کاربر تصور میپارازیت خطرناک تر است زیرا به راحتی تشخیص داده نمی

 حال انجام است. 

ن  ه از ایرات حمالت جعل سیگنال در حال انجام است. یک نمونهای موثر برای کاهش اثتحقیقات برای یافتن تکنیک

را تشخیص   DOAو آنتن آن بتوانند سیگنال  GNSS( است. اگر گیرنده DOAها براساس جهت ورود سیگنال )روش

سیگنال جعلی استفاده کرد زیرا در بیشتر موارد، سیگنال جعلی   تشخیص و حذفبرای  راه حلتوان از این دهند، می

 نال جعلی کم است. ک فرستنده زمینی خواهد آمد و بنابراین زاویه ارتفاع سیگاز ی

 (DOP) 32دقت  تعدیلضریب  

DOP   اندازه  کی از  مستقل  موقعیت  که  است گیری  پارامتر  دقت  ای  یابدر  دارد.    ی مکانآرایش  به  ضریب    نینقش 

،  در نتیجهتر و  نییپا  DOP  معنی  ها بههماهوار  بهترآرایش    دارد.  یبستگ  رندهیقابل مشاهده نسبت به گی  هاماهواره

 است.  یشتر بدقت 

دهد که در  را نشان می  یآل دهی( حالت اa)  در این شکلدهد. نشان می یریرا به صورت تصو  DOPمفهوم شکل بعد، 

  فرض   )در اینجا  رندیگقرار می  رندهیگدقیقا در محل واقعی  دو ماهواره،    یهاسیگنال  های فرضی از محل تالقی دایره  آن

در  هرگز  GNSS یخطاها ل یدارد که به دل گنالیس  یبرا   دقیقیکامال یهاگیریاندازه ،رندهیگدستگاه که  استشده

در    نانیدهد که در آن عدم اطمرا نشان می  واقعی  یویسنار  ک ی(  b)  در ادامه در این شکل،.  ( ستی درست نواقعیت  

مبهم باشد. منطقه تقاطع    یکم  های فرضیدایره  یع مدارهاشود شعاباعث می  (GNSS  یخطاها  لیبه دل)  گیریاندازه

 کند. را مشخص می رنده یگ یاحتمال یهاتیمنطقه موقع

در معرضِ دید    یهابه هندسه ماهوارهکه تنها    ( داشته باشدc)بخش  مانند    یتواند شکل کامال متفاوتمنطقه می  نیا

  مورد استفاده   تیدر محاسبات موقع  د یکه با  ییهاهوارهانتخاب ما  یبرا  DOPدر واقع  دارد.    یبستگدستگاه گیرنده  

  DOPکند. می نتخابرا ا DOPبا حداقل  یهاآل فقط مجموعه ماهواره  دهیا رنده یگ کیشود. استفاده می رند یقرار گ

 . ( ستی الزم ن  ایگیریاندازه  چیه  ی عنی )الزم است  و ماهواره    رندهیگ  تیمحاسبه آن فقط موقعبرای    بدون واحد است و

 
31 Signal spoofing 
32 Dilution of precision 
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 )توضیح در متن( DOP: سه حالت برای نمایش تاثیر 36 تصویر

«DOP »  ای  «DOP   ی هندس  (GDOP) »  است.  نسبت به گیرنده  ها  ماهواره  مکانی  آرایش  فیتوص  یبرا  یاصطالح عموم

نیز  ( PDOP) تیموقع DOP( و VDOP) یعمود DOP(، HDOP) یافق DOP مانند  ییهامجموعه ریحال، ز نیبا ا

از هر دو شکل  است.  دو شکل بعد نشان داده شدهدر    بی، به ترت GPS  در ،  DOPی میزان  ساز  هیشب  شوند.مطرح می

 تر است. پایین شهی ماهواره، هم بهترِ مکانی آرایش  لیاستوا به دل مداردر   DOP ریکه مقاد افتیتوان درمی

 

 مناطق کم عرض )استوا( یبرا DOP : شبیه سازی37 تصویر
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 )قطب شمال(  باالتر یهاعرض  یبرا DOP: شبیه سازی 38 تصویر

 مقایسه با   را در  یبهتر  HDOPها،  ها و مدار آنماهواره  شی آرا  لیبه دل  GPSتوان خاطر نشان کرد که  می  نیهمچن

VDOP  دهد خطایی که دستگاه گیرنده نمایش میبخش اشاره شد، میزان    طور که در ابتدایهمانکند.  فراهم می  ،

  ان ی( بDOPو عامل هندسه )به عنوان مثال،  است(    UEEو    URE)که شامل    UERE  یخطا  فاکتورِبه شکل نتیجه  

 شود: می

UERE × DOP یخطامیزان  = شبه دامنه یفاکتور خطا ×هاماهواره =هندسه GPS   

 . خواهد بود  متر 12.6 یافق تی، دقت موقعHDOP 1.4متر و مقدار   UERE 9مقدار با مثال، رای ب

 CYCLE SLIP   خطای

آید و به طورکلی وقتی ارتباط  می ها و ماهواره بوجوداکثرا در نتیجه وجود موانع بین گیرنده Cycle Slip  جهش فاز یا

از    «ابهام فاز»عدد    ،حاملگیری فاز موج    لذا در اندازه  ،اندازه گیری هم انجام نشده،  بین گیرنده و ماهواره قطع شود

  اندازه گیری فاز نیز ،  دست خواهد رفت. پس از گذشت مدتی که سیگنال ماهواره مجددا توسط گیرنده دریافت شود

 .تعیین گرددمجددا و باید خواهد شد و در این حالت مقدار ابهام فاز مانند شروع اندازه گیری مجهول است انجام 

 شود: شامل موارد زیر می  و بروز جهش فازعلل قطع ارتباط 

 وجود مانع بین گیرنده و ماهواره   -

 شتاب ناگهانی گیرنده   -

 مشکل  نرم افزار   -
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های دیگر و  گنالیتداخل سیگنال ماهواره با س  ،چند مسیریخطای   ،گاهی اختالالت یونسفری ،عالوه بر قطع ارتباط

چه به  شوند. الزم به ذکر است که آنهای غلط میگیریر فاز و اندزهخطاهای ماهواره و گیرنده باعث ایجاد جهش د

گرچه این  ،جهش فاز ناشی از قطع ارتباط گیرنده با ماهواره است ، شوددر نظر گرفته می Cycle Slip عنوان خطای

 . اختالف فاز عموما مقدار کوچکی خواهد بود

 

 فوق قابل مشاهده است.  ریدر تصو گنالیس موقت زمان قطع Cycle Slipخطای : 39 تصویر

 های تصحیح خطا سیستم

است.    متعددیشامل خطاهای    GPSطور که در بخش قبل عنوان شد، اطالعات دریافتی در دستگاه گیرنده  همان

  خطا توان  ها میکند که با ترکیب برخی از روشوجود دارد که امکان رفع این خطاها را فراهم می  مختلفیهای  روش

 را تا حد سانتی متر کاهش داد. 

های زمینی  های مبتنی بر ایستگاهتوانیم از روش، میGNSSهای  صحیح خطای سامانهتبرای انجام فرایند  به طور کلی  

 ( استفاده کنیم. SBASهای های مبتنی بر ماهواره )مانند انواع روشها( یا روشDGNSS)مانند انواع 

 خواهیم پرداخت. ها های فوق و انواع آنروش، به بررسی در ادامه این بخش
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GNSSیهای تفاضل (DGNSS )33 

شده   نییتع  شیمکان مشخص و از پ  ک یمرجع که در    رنده یگ  کیبر اساس استفاده از   یتفاضل  یهاGNSSاصول کار  

  ن یدانسته، همچن  نیسبت به زمها را نماهواره  تی، موقعGNSS  یهارندهیگ  هیمرجع مانند بق  رنده ی. گباشدیقرار دارد م

دهد و با   صیها تشخماهوارهخود را تا    قیتواند فاصله دقیم   ستگاهیا  نیو ا  داند یم  نیزم  یخود را رو  قیدق  تیموقع

  کشدیاست که طول م  یزمان، زمان   ن ی. ادیبدست آوردن زمان استفاده نما  یفاصله بر سرعت نور برا  نیبدست آوردن ا

  گنال یس   دنی رس   یبرا  یزمان محاسبه شده را با زمان واقع  نیا  رندهیبرسد. گ  رنده یگ  گاهیه به پااز ماهوار  گنالیتا س 

اباشدی ها، زمان خطا مزمان  نیا  نیو اختالف ب  کند یم  سهیمقا و   کند یخطا را در فضا منتشر م  زانیم  گاه،یپا  نی. 

GPSاستفاده    قیدق  تیمحاسبه موقع  یبرا  حاتیتصح  نیاز ا  توانند یانتشار قرار داشته باشند، م  نیکه در برد ا  ییها

 .  ند ینما

 است. امریکا طراحی شده  GPSاست که برای استفاده کنندگان از سامانه    DGPSها،  DGNSSنخستین نمونه از انواع  

ی هاالیهتاخیر  مانند  های گیرنده تاثیرگذار بودند  ها را برشمردیم و روی دستگاهآن  در قسمت قبل بیشتر خطاهایی که  

نتیجه   روش باال کم شوند. در اتوانند بمی ی،انتخاب یدسترس ماهواره و فعال بودن، خطای ساعت فر و تروپوسفریونوس 

 .رسد های نقشه برداری این خطا در حد سانتیمتر میGPSآید که برای متر بدست می 1 زیر دقتی با خطای

 

 فیو ط شودی انجام م RTCM ینریبر پروتکل با یمبتن یخطا با ساختار ح یتصح یهاگنالیارسال س قیاز طر  یضلفا ت  یهاGPSنحوه کار : 40 تصویر
 . دهدی از کاربران را پوشش م یعیوس

 
33 Differential GNSS 
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تواند از چند ده کیلومتر تا چند کیلومتر متغیر باشد. به عنوان مثال  منطقه تحت پوشش این سیستم تصحیح خطا می

 کند. های تصحیح خطا را ارسال میفضای یک فرودگاه، سیگنالتنها در LAAS 34  یمحل تیتقو یهاسامانه

 

 دهد در محدوده یک فرودگاه، عمل تصحیح خطا را انجام می LAAS: سیستم تصحیح خطای 41 تصویر

GNSS گستردهمحدوده تفاضلی در های (WADGNSS35) 

WADGNSS  ا میدهد و در نتیجه موقعیتی قابل اعتماد را با یابی تفاضلی رکان موقعیتطرحی است که به کاربر ام

منطقه   در یک  باالتر  ایستگاه  WADGNSSآورد.  فراهم میوسیع  دقت  تعداد  و  اصلی  کنترل  ایستگاه  های از یک 

 است. نظارت محلی و جهانی تشکیل شده

ها را به ایستگاه کنترل  کنند، سپس آنوری میع آجم  GNSSرا از ماهواره    تیی دریافها، دادهنظارتهای  ایستگاه

پارامترایستگاه  فرستند.  اصلی می اصلی  را    هایکنترل  و خطاهای ساعت  ماهواره  افمریس هر  تروپوسفر،  یونوسفر، 

 شود. به کاربر منتقل می  ایزند. تمام این اصالحات از طریق اینترنت، ارتباطات بی سیم یا ارتباطات ماهوارهتخمین می

 36در حال حرکت های ارتباطی، دقت گیرنده  مرجع و دقت مدل سازی خطا و قابلیت  نظارتهای  بسته به توزیع ایستگاه

)که در    RTKتوان با دریافت اصالح فاز و رفع ابهام مانند متر باشد. دقت سانتیمتری را می 3- 1تواند در محدوده  می

ایستگاه مرجع  خواهد شد(  ادامه فصل توضیح داده   آورد. در حال حاضر برنامهVRSمجازی )و  هایی برای ( بدست 

است. همانطور که در باال ذکر شد تصحیح  به کاربر برای دستیابی به دقت باالتر ایجاد شده  GNSSارسال اصالحات  

 خواهد داد. در حال حرکت  فاز با مدل سازی خطاها، دقت سانتیمتری برای گیرنده 

 
34 Local-area augmentation system 
35 Wide Area Differential GPS 
36 Rover 
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دقت سانتی متر در اختیار ما قرار   با  ایلحظهیابی تنت امکانات جدیدی را برای موقعیامروزه، ارتباطات بیسیم و اینتر

 اند. داده

 ( SBAS37بر ماهواره ) یکننده مبتن  تی تقو یهاستم یس

انواع از    Geostationary  یارتباط   یهااز ماهواره  SBASاست.    SBAS  تفاضلی در محدوده گسترده،   GPSیکی 

 ر یاز تأخ  ی ناش  یخطا  نیساعت و همچن  یهاو داده  GNSS یاماهواره  یمدارها  یرا برا یتتا اصالحا ند کناستفاده می

 فراهم کنند.  ونوسفریدر  هاگنالیانتشار س 

  WAASعبارتند از:  WADGNSS( مورد استفاده در SBAS) هماهوارمبتنی بر تقویت کننده ی هارایج ترین سیستم

 و... .  روسیه SDCM د وهن GAGANژاپن،  MSASاروپا،  EGNOSمریکا، آ

 پرداخت.  میخواهفوق  یهاستمیس معرفی  در ادامه به 

 

 بر ماهواره یمبتن یخطا حیتصح یهاستمیهر کدام از س یدهاز منطقه پوشش یینما: 42 تصویر

WAAS 38 

WAAS  برای افزایش دقت در سیستم موقعیت( یابی جهانیGPS  توسط وزارت دفاع )است. طراحی شده  ایاالت متحده 

 
37 Satellite base augmentations system 
38 Wide Area Augmentation System 
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WAAS   های  از ماهوارهGeostationary  کند و اطالعات  استفاده میهایی که نسبت به زمین ثابت هستند(  )ماهواره

هستند، فرکانس داپلر  ثابت  از نوع    WAASهای  ارهفرستد. از آنجا که ماهومی  GPSرا برای اصالح موقعیت به کاربران  

از حرکت آن ناچیز است. بنابراین، سیگنال منتقل شده ها بسناشی  تواند برای کالیبراسیون  می  WAASتوسط    یار 

 استفاده شود.  GPSفرکانس در یک گیرنده 

در   L5و هم در  L1  باند فرکانسی  هم در  WAASباشد و سرویس مگاهرتز می WAAS ،1575.42فرکانس سیگنال 

 دسترس خواهد بود. 

 

 WAAS: میزان افزایش دقت با کمک سرویس 43 تصویر

39EGNOS 

برای ایمنی ناوبری  (،  ESA( توسط آژانس فضایی اروپا ) EGNOSاروپا )   Geostationaryسرویس همپوشانی ناوبری  

 است. ( طراحی شدهEuro-controlهوایی )

 EGNOS    سه ماهوارهمیگیرنده/فرستنده  شامل  روی  که  همچنین    اند.هشد   نصب   Geostationaryهای  باشد 

EGNOS   باشد. یابی و چهار مرکز کنترل، میایستگاه موقعیت 34شامل یک شبکه زمینی متشکل از 

EGNOS    نیز مانندWAAS  های ثابت  ات تفاضلی موقعیت را از طریق ماهوارهاصالحGeostationary    در مناطق

 کند. پخش می GNSSبرای کاربران   اروپایی )و فراتر از آن(

 
39 European Geostationary Navigation Overlay Service 
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MSAS40 

  GNSSژاپن نیز برای ارسال موقعیت تفاضلی برای کاربران    MSASای  ، سیستم ماهوارهEGNOSو    WAASمشابه  

 است. شده لیتشک Geostationary یاز دو ماهواره ارتباط  ییشود. بخش فضااستفاده می

 یهاگنالاست که اطالعات مربوط به سیشده  لی( تشکGMS)  ینیزم  نظارت  ستگاهیاز چهار ا  MSAS  ی نیزم  بخش

GPS    وMTSAT  یهاستگاهیا  کند. می  ی را جمع آور  GMS  یکنترل اصل   ستگاهیخود را به دو ا  یهاداده  (MCS )

ارسال   MTSAT یهاپخش مجدد به بخش کاربر به ماهواره یها را برا، آنقیصالحات دقپس از اکنند که ارسال می

 کنند.  می

است، که  شده ل ی( تکمای)استرال Canberra( و کایمتحده آمر االتی)ا ییدر هاوا ستگاهیبا دو ا MSAS ی نیزم بخش

 است.  MTSAT یهامدار درست ماهواره ن ییها تعآن  یهدف اصل

GAGAN41 

GAGAN  ییفضا  قاتیهند توسط سازمان تحق  ییهوا  میای روی حرسیستم تقویت کننده ماهواره  ( هندISRO  و )

با کمک    (AAIهند )  یهافرودگاه اداره   اجرااولیه  هدف  ت.  اس   GPSو  فراهم آوردن دقت و صحت   پروژه  نیا   یاز 

  ی عی وس   ف یط  یتواند برامی  ستم ی س   نیهند هنگام فرود بود. اما ا  یدر فضا  یرنظامیغ  یماهایاپهو  یباال برا  ییابموقعیت

 استفاده شود.  رهیو غ  ی، نقشه بردارتیکاربر مانند راه آهن، امن یهااز برنامه

( و سه ماهواره INLUS)  زمینی   ستگاهیمرجع در سرتاسر هند، دو مرکز کنترل، سه ا  ستگاهیا  15از    GAGAN  ستم یس 

Geostationary  یعنی GSAT - 8 ،GSAT - 10 و .GSAT - 15 است. شده لیتشک 

ای مستقل به نام  در ایجاد سیستم ناوبری منطقه GAGANتجربه ساخت سیستم   که ازکرده است دولت هند اظهار 

 ( استفاده خواهد کرد. IRNSSای هند )ای ناوبری منطقهسیستم ماهواره

SDCM42 

ارائه سرویس در روسیه و منطقه قطب سیستم تقویت کننده ماهواره  SDCMسامانه   ای روسیه است که به دنبال 

 باشد. یس به قسمت شمالی روسیه میشمال با هدف ارائه سرو

  . استشده  لیتشک  روسیهدر خارج از کشور    ستگاهیا  5و    هی در روس   ستگاهیا  19از    SDCMمرجع    یهاستگاهیشبکه ا

، Luch-5Aهای با نام GEOماهواره  3از  SDCM ییبخش فضا  است.در مسکو واقع شده یپردازش مرکز سات یتاس 

Luch-5B  وLuch-5   استشدهتشکیل . 

 
40 MTSAT Satellite Augmentation System 
41 GPS Aided Geo Augmented Navigation 
42 System for Differential Corrections and Monitoring 
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SDCM  ازلومتریک  200کاربران در محدوده    یبرا سرو  یهاستگاهیا  ی هر کدام  در سطح    ی یابتموقعی  سیمرجع 

 متر ارائه دهد.   یسانت

ای این است که به عنوان یک سیستم تقویت کننده  های تقویت کننده ماهوارهبا سایر سیستم  SDCMتمایز اصلی  

ای، های ماهوارهکه سایر تقویت کننده  است   در حالیاین  کند،  عمل می  GLONASSهمچنین    و  GPSای برای  ماهواره

 کنند. کار می GPSهای تنها با ماهواره

 ( SBASای )های تقویت کننده ماهوارهسایر سیستم

 ( SACCSA)  ساکسا

شود. ساکسا پروژه  نامیده می  SACCSAای در آمریکای جنوبی / مرکزی و کارائیب  های تقویت کننده ماهوارهسیستم

غیرنظامیسازمان بین است که هزینه43)ایکایو  المللی هواپیمایی  پروژه  های آن توسط کشورها(  آرژانتین،  ) ی عضو 

اسپانیا پاناما،  گواتماال،  کاستاریکا،  کلمبیا،  مرکزی  بولیوی،  آمریکای  هوایی  ناوبری  خدمات  شرکت  و  ونزوئال   ،

(COCESNA ))  ( و آمریکای جنوبی  کارائیب  مناطق  ناوبری هوایی در  بهبود محیط  با هدف  با  CAR / SAMو   )

آغاز و در حال حاضر در    2003شود. این برنامه از سال  ای، پرداخت میههای تقویت کننده ماهواراستفاده از سیستم

 باشد.  ود میسوم خ فاز

ASECNA44 

ASECNA  باشد. این پروژه توسط  ای برای آفریقا و اقیانوس هند میهای تقویت کننده ماهوارهطرح توسعه سیستم

 است. کشور عضو تشکیل شده 18المللی از های عمومی بینناسازم

ASENCA  ارائه دهد. انتظار    2021/2022ای را از سال  های تقویت کننده ماهوارهقصد دارد خدمات اولیه سیستم

 ارائه شوند.  2028/2030رود خدمات کامل از می

KASS45 

اکتبر   ( به عنوان سازمان تحقیقاتی پیشرو در زمینه توسعه و  KARI46، موسسه تحقیقات هوافضای کره )2014در 

رود  ( را آغاز کرده است. انتظار میKASSای برای کره جنوبی )معروف به  ی تقویت کننده ماهوارههاساخت سیستم

 از این سرویس استفاده کند.  2022کره جنوبی در سال 

 
43 International Civil Aviation Organization 
44 SBAS for Africa and Indian Ocean 
45 Korea Augmentation Satellite System 
46 Korea Aerospace Research Institute 
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SPAN47 

SPAN  برای توسعهیابی جنوب( است که به طور مشترک ت)شبکه موقعیت کننده  تقویت  وسط استرالیا و نیوزیلند 

 دازی خواهد شد. انای راه ماهواره

و   Lockheed Martinهای مختلف از جمله در آن شرکتو  به پایان رسیده است  SPANهای اولیه پروژه بررسی 

GMV رود استقرار سیستم عملیاتی آن به زودی آغاز شود. انتظار میاند. هدرگیر بود 

GNSS  های بی سیم و سیستم 

، سرویس جدیدی از GNSSالحات موقعیت تفاضلی برای کاربران  های شبکه با ارسال اصارتباطات بیسیم و سیستم

 دهند. را ارائه می GNSSهای برنامه

((  3Gهای تلفن همراه بی سیم نسل سوم )با ارتباطات بیسیم )مانند شبکه GNSSهای موجود، به واسطه اپلیکیشن 

)تماس    LBSهای  برنامهی سیم، مانند  و ارتباطات ب  GISها نیز با  ادغام شد. سایر اپلیکیشن  RTK-VRS48شبکه  با  

 اند. ( تلفیق شدهAVL49اضطراری و 

شود. به دلیل افزایش های ارتباطی دیجیتالی استفاده میدر شبکه  GNSSدر طرف دیگر، از اطالعات موقعیت و زمان  

رتباطات از های اعملکرد کلی سیستم از نظر کیفیت و کارایی بهبود یافته است و زیرساخت  GNSSدقت زمانی در  

 کنند. به عنوان بخشی جدایی ناپذیر سیستم استفاده می  GNSSراه دور، از سیگنال 

 RTK50شبکه  

به   اصالحات فاز حامل  تفاضلی اشاره دارد که در آن   GPS  (، به یک فرایندRTK)در حال حرکت    یالحظه  پردازش

که در اطراف در حال  ند گیرنده  ک یا چ( به یقرار دارد  در یک مکان مشخصکه  از گیرنده مرجع )  ایصورت لحظه

 شود. های تلفن همراه ارسال مییا گیرنده حرکت هستند،

های مرجع معموالً در یک منطقه  است اما ایستگاهدر محدوده گسترده    ی تفاضل  یهاGNSSشبیه   RTKرویکرد شبکه  

)گیرنده    GNSSرا به کاربر   «گیری فازاصالح اندازه»و مرکز کنترل شبکه وظیفه انتقال    گیرددر فواصل معین قرار می

 ( دارد. تدر حال حرک

 
47 Southern Positioning Augmentation Network 
48 Virtual Reference Station (VRS)  شبکههای ایستگاه  مرجع مجازی 
49 automatic vehicle locator 
50 Real-time kinematic 
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)که   ( به دلیل نیاز به ارتباط دو طرفهUMTSو    GSM  ،GPRS  ،EDGE  ،CDMA2000های بی سیم موبایل )شبکه

باید ابتدا موقعیت تقریبی را به مرکز پردازش شبکه ارسال کند(، معموالً از این مدل استفاده    در حال حرکتگیرنده  

 شود. می

 است.  VRSبیاید، استفاده از ایستگاه مرجع مجازی یا   RTKتواند به کمک هایی که مییکی از فناوری

  RTKشبکه    انبرای کاربر  (VRS)  یمرجع مجاز  هایستگاهیارا توسط    جمع آوری شده اصالحات  مرکز پردازش شبکه،  

 کند. ارسال می

گیرد.  قرار می  های جهان مورد استفاده عموالً در بسیاری از سیستماین طرح به دلیل مزایای اقتصادی و دقت باالی آن م

هزار کیلومتر مربع است، با این حال، با استفاده   10ایستگاه در    RTK  ،30های مرجع برای یک سامانه  تعداد ایستگاه

 ش داد. مربع کاه هزار کیلومتر 10ایستگاه در هر   5را به  های مرجعتوان ایستگاه، میVRS-RTKاز شبکه 

LBS51 

LBS  های شبکه تلفن همراه است. البته نباید انتظار  گیری از دکلیک سرویس ردیابی افراد یا اشیاء است که با بهره

 برسد.  GNSSهای داشت که دقت این روش به دقت سامانه

LBS  را به مشترکین    اختصاصی، خدمات  منطقه قرارگیری کاربر، بر اساسLBS  این و باعث می  دهد ارائه می شود 

مشترکین در  این به  LBS  همچنین باشند.خود را داشتهفرد یا شی مورد نظر ای موقعیت دقیق ن به طور لحظهاربراک

شرایط   ازمحیطی  مورد  را  ردیابی  و  مسیریابی  اطالعات  یا  مشاوره،  هوا  و  آب  و  ترافیک  مانند  حاضر  طریق    حال 

 دهد. های بیسیم ارائه میدستگاه

های همراه  های شبکه تلفن همراه به سرعت در تلفنیا استفاده از زیرساخت  GNSSز  نی بر استفاده ایابی مبتموقعیت

در حال حاضر بر اساس ترکیبی از ارتباطات بیسیم )به عنوان مثال   LBSهای  در حال رشد است. بسیاری از پروژه

GMTSناوبری ماهواره ،)( ایGNSSو سیستم )( های اطالعات جغرافیاییGIS عمل )کنند. می 

به تنهایی )و بدون    WCDMA52و    GSM  ،GPRSهای  مبتنی بر شبکه  LBSهای  الزم به یادآوری است که تکنیک

ماهواره ناوبری  از  )استفاده  این،  GNSSای  بر  نیستند. عالوه  باالیی برخوردار  از دقت   ))GNSS    دلیل مشکالت به 

یابی همیشگی به تنهایی کافی نیست  شد، برای موقعیت  داده   اجتناب ناپذیر ناشی از خطاها که در مورد آن توضیح 

یابی به حد غیرقابل  مسدود شده یا به هر دلیلی سیگنال قطع شود، دقت موقعیت  GNSSهای  زیرا وقتی سیگنال

 . رسد قبولی می

  

 
51 Location Based Service 
52 Wideband Code Division Multiple Access 
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تصویر و های سیستم: 2 فصل

 مختصاتهای سیستم 
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 مقدمه 

آشنا خواهید شد. اما قبل از این    UTMتی جغرافیایی و سیستم مختصات  در این فصل با دو سیستم مختلف مختصا

که این دو سیستم معرفی شود، الزم است درباره نحوه نمایش کره زمین روی یک سطح صاف مانند نقشه صحبت  

 نا خواهید شد. های تصویر« آش شود. در شروع این فصل با این موضوع، تحت عنوان »سیستم

 53 های تصویرسیستم

و از طرفی یکی از    ،ش دادن کره زمین به صورت یک نقشه روی یک سطح صاف مانند کاغذ، بسیار دشوار استاینم

که به کمک آن، بتوان تصویر کره  آید. تاکنون هیچ روشی ابداع نشدهترین اهداف فرآیند کارتوگرافی به شمار میمهم

اند که  ع کردههایی ابداها روشاین وجود کارتوگرافا و مسطح و بدون کشیدگی رسم کرد، با  زمین را به طور یک ج

شود  ها، جزایر و...( استفاده میها، اقیانوسها برای نشان دادن محدوده خاصی از کره زمین )مانند قارههر کدام از آن

ح  شبکه جغرافیایی از شکل کروی به یک سط دیگر دارای محاسن و معایبی نیز هستند. علم انتقال  و نسبت به یک

النهارات با فواصل مساوی روی یک سطح صاف این فرایند مدارات و نصف  گویند که درصاف را سیستم تصویر می

 شوند تا سیستم مختصات نقشه تشکیل شود. ترسیم می

 های استفاده از سیستم تصویر در این است که: ویژگی

رده تا  افیایی، آن را تبدیل به نقشه کاغذی کدهد که به جای استفاده از کره جغرمیسیستم تصویر این امکان را   –1

 دیگر، بهتر روئیت گردد. موقعیت عوارض نسبت به یک

ها افزاربا استفاده از سیستم تصویر این امکان فراهم شده که بتوان از اطالعات، فایل رقومی نیز تهیه کرده و در نرم  – 2

 ها از آن کمک گرفت. گیریزها و تصمیمنسبت به انجام آنالی

دهد که برای انجام محاسبات دقیق به جای درجه و دقیقه و ثانیه یا رادیان از  سیستم تصویر این امکان را می   –3

 تری مانند متر و اینچ و... استفاده کرد. های قابل فهمواحد 

پیاده سازی و گسترش بیضوی یا کره روی یک سطح صاف، بدون اعوجاج و پارگی عوارض امکان پذیر نیست. این  

ها تغییراتی حاصل شود. به خاطر همین مشکالت، دانش  شود که در ابعاد و اندازهجاج و پارگی عوارض باعث میاعو

ها در قالب ارائه سیستم تصویرهای جدید  هایی ارائه داده و این راه حلها راه حلسیستم تصویر برای حل یا تعدیل آن

  توان به متشابه بودن های تصویر در کارتوگرافی میهای سیستمژگیشود. از ویروز میهتر، ببا انجام محاسبات دقیق

 
53 Projected Coordinate Systems 
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(Conformality  زوایا حفظ  یا  بودن  –(  مساحت  بودن Equivalence)  هم  فاصله  هم  و  مساحت  حفظ  یا   )  

(Equidistance  .یا حفظ فاصله اشاره نمود ) 

 های تصویر نقشه انواع سیستم

هایی که این فرایند را انجام  نامند. به مدلف را تصویر کردن میصا ترسیم کردنِ شکلِ بیضوی کره زمین روی سطوح

های تصویر را بر اساس نوع سطحی که تصویر کره، روی آن  ها سیستمگویند. کارتوگرافدهند سیستم تصویر میمی

 کنند: یابد به سه دسته تقسیم میانتقال می

 ( Cylindricalای )استوانه – 1

 ( Conicalمخروطی ) – 2

 ( Planarمسطح ) – 3

 

 کردن نقشه در صفحه مسطح  ریتصو ندیفرا: 44 تصویر
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 حاصل از آن یهاو نقشه ریتصو یهاستم یس: 45 تصویر

دارد،  ا  روش کار به این صورت است که به کمک یکی از اشکال باال که قابلیت گسترش و تبدیل به سطحی مسطح ر

ای است، روی صفحهالنهارهای کره جغرافیایی را به کمک المپی که در داخل کره تعبیه شدهتصویر مدارها و نصف

 شود. حساس منعکس کرده و در مراحل بعد به رفع خطاهای ایجاد شده در این فرایند پرداخته می

استوانه مثال، سیستم تصویر  عنوان  ساخت آنبه  که در  است  قابل  ی   ای سیستمی  سطح  عنوان یک  به  استوانه  ک 

 های تصویر مخروطی نیز به همین شکل است.  است. در مورد سیستمگسترش انتخاب شده

ای که نقشه آن در دست تهیه است بستگی دارد. برای مثال در مناطق  های تصویر به منطقهانتخاب هر یک از سیستم

ای استفاده های جغرافیایی میانی از سیستم تصویر استوانهضعرقطبی از سیستم تصویر مسطح و برای نواحی واقع در  

های تصویر که در ایران نیز بیشترین استفاده را دارد، سیستم  ترین و پرکاربردترین سیستمشود. دو مورد از مهممی

 ای یک سیستم تصویر استوانه UTMشوند که های تصویر محسوب میدو نمونه از سیستمUPS 55و UTM  54تصویر 

 باشد. ، برای مناطق قطبی میمسطحیک سیستم تصویر  UPSهای جغرافیایی میانی و  برای نواحی واقع در عرض

 56ای سیستم تصویر استوانه

النهارها مماس گردد، دو نوع سیستم تصویر »مرکاتور« و »مرکاتور معکوس«  بسته به اینکه استوانه بر مدارات یا نصف

 خواهیم داشت. 

این راگر   اعوجاج    وش را در سطحیبخواهیم  گسترده مانند یک کشور بزرگ استفاده کنیم، در شکل نهایی شاهد 

های تماس یا تقاطع قابل استفاده خواهد بود؛ از این رو برای تعریف یک سیستم  زیادی خواهیم بود و تنها در محل

 
54 Universal Transvers Mercator 
55 Universal Polar Stereographic 
56 Cylindrical Projection 
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عکوس جهانی  نام مرکاتور مداع گردید به  تصویر جهانی و در عین حال دارای کمترین اعوجاج، سیستم تصویری اب 

(UTMکه در ادامه بررسی می )های تصویر و روابط ریاضی آن پیچیده است لذا تنها گردد. از آنجا که موضوع سیستم

 پردازیم.  ای میهای اساسی سه سیستم تصویر متشابه استوانهبه معرفی کوتاه و ذکر ویژگی

 

 اییر استوانهز سیستم تصو: سه حالت ا46 تصویر

 سیستم تصویر مرکاتور

 کنیم که محور استوانه و محور زمین برهم منطبق باشند و استوانه در طول یک استوانه را طوری بر بیضوی محاط می

 . استوا به بیضوی مماس باشد  مدار

 

 رسیستم تصویر مرکاتو: نحوه انتقال از کره به 47 تصویر

 های سیستم تصویر مرکاتور  ویژگی

 اند.  ها با هم موازیالنهارنصفتصویر  -

   .ها و مدارات بر هم عمود هستندالنهارتصویر نصف -

   .ها مساوی استالنهارنصففواصل بین تصویر   -
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های باالتر و  رضاین سیستم تصویر برای عیابد؛ در نتیجه استوا افزایش میمدار فواصل بین مدارات با دور شدن از  -

   . قطبی مناسب نیستمناطق 

   . است 1استوا برابر مدار ضریب مقیاس در طول  -

   (TM)سیستم تصویر مرکاتور معکوس 

استوا بر کره مماس شود،  مدار  که استوانه در طول  این سیستم تصویر مشابه مرکاتور است با این تفاوت که به جای آن

 شود.  می النهار مبداء برآن مماسدر طول نصف

 

 مرکاتور معکوس ریتصو  ستمینحوه انتقال از کره به س: 48 تصویر

 های سیستم تصویر مرکاتور معکوس  ویژگی

 النهارها بر هم عمود است. تصویر مدارات و نصف -

 ضریب مقیاس در طول نصب النهار مبداء یک است.  -

 (UTM)سیستم تصویر مرکاتور معکوس جهانی 

از آن نقشه    ای کهالنهار مرکزی منطقهنوع خاصی از سیستم تصویر مرکاتور معکوس است که در آن استوانه با نصف

 شود.  گردد مماس میتهیه می

کند، هر یک  ای تقسیم میدرجه  6قاچ    60دور استوایی زمین را به    UTM(: در سیستم تصویر  Zoneتعریف زون )

   شود. قاچ یک زون نامیده می
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 گردد. قاچ عمود می ، استوانه بر نصف النهار مرکزی هر UTM: در سیستم تصویر 49 تصویر

 

 UTM: نحوه پوشش هر قاچ در سیستم تصویر 50 تصویر

   UTMهای سیستم تصویر ویژگی

 گردد. مشخص می هر زون به صورت جداگانه تصویر شده و با یک شماره  -

  174النهار  برای نصف  60درجه غربی شروع و به    174درجه غربی تا    180النهار  برای نصف  1ها از  شماره گذاری قاچ  -

 گردد.  درجه شرقی ختم می 180درجه شرقی تا 

 

 ی مرکاتور معکوس جهان  ستمیدر س  یقاچ بند: 51 تصویر
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 است.  0.9996نهار مرکزی النصفضریب مقیاس در  -

 

 UTM ریتصو ستمی در س اسیمق بیضر: 52 تصویر

کیلومتر هم پوشانی دارد، بیشترین ضریب مقیاس در ابتدا و انتهای   1هر قاچ یا هر زون با زون جانبی خود در حدود   -

 باشد.  می 1.006دهد و مقدار آن برابر با  قاچ رخ می

 استوا مبداء مختصات عرضی است.  مدار مرکزی هر قاچ مبداء مختصات طولی و  النهارنصف -

باشد )برای اجتناب از مختصات استوا میمدار النهار مرکزی آن قاچ و مبداء مختصات در هر قاچ محل تقاطع نصف -

 منفی(. 

 

 : مبدا مختصات در هر قاچ 53 تصویر
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( در نظر  500000و   10000000( و برای نیم کره جنوبی ) 500000و    0یم کره شمالی ) نقطه برای ن  مختصات این  -

 شود.  گرفته می

 

 UTMهای سیستم تصویر : برش افقی از قاچ 54 تصویر

تر، از ن باالتر و پاییهای  برای عرضدرجه جنوبی کاربرد دارد و    84درجه شمالی و    80این سیستم تصویر تا عرض    -

 . شود سیستم تصویرهای دیگری استفاده می

 در ایران   U.T.Mسیستم تصویر 

  41و  40، 39، 38زون   4است. ایران در المللی انتخاب شدهاین سیستم تصویر در ایران به عنوان سیستم تصویر بین

 قرار دارد.   38ن  و ارومیه در زو  41است. به عنوان مثال شهر زاهدان در زون گسترده شده
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 رانیدر برگرفته کشور ا یهازون : 55 تصویر

شود، هر منطقه با یک عدد برای تقسیم بندی می UTMمنطقه در سیستم    1200بر اساس شکل زیر نواحی ایران به  

 شود.  طول جغرافیایی و یک حرف برای عرض جغرافیایی نشان داده می

 

 در ایران UTM: منقطه بندی سیستم 56 تصویر

 رانیمورد استفاده در ا ریتصو  یهاستمیس ریسا

نقاط   هیکه کل  1924  فوردیها  یالملل نیب  یضویو ب  TM  ر یتصو  ستم ی مسلح از س   یها  رو ین  1:50000  یهادر نقشه

 شود. می استفاده آن محاسبه شده است یرو رانیکشور ا یژئودز
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 تصات جغرافیایی م مخسیست

ای روی توان مکان هر نقطهدهی روی کره زمین است که با آن مییک روش آدرس  57جغرافیاییسیستم مختصات  

 باشد. زمین را توسط چند عدد مشخص کرد. این سیستم شامل دو مولفه عرض جغرافیایی و طول جغرافیایی می

 

 جغرافیایی به شکل فوق قابل نمایش استو عرض تم مختصات طول : دو مولفه سیس57 تصویر

 تاریخچه سیستم مختصات جغرافیایی 

س  که سیستم موقعیت یاب جهانی با هدف هدایت و راهنمایی جغرافیایی ساخته شده است ولی هیچ  کدانند  می  همه

  ه ساعت هم برای همین منظور ساخته شده است.کداند نمی

عرض جغرافیایی بوسیله اندازه گیری زاویه بین ستاره قطبی با خط افقی  ه محاسبه  کشویم  ه میمتوج  ،مرور تاریخ  با

  شود.گیری انجام میدستگاه ساده اندازه ک ار بوسیله یکه این کآید نسبت به همان نقطه بدست می

زاویه آن  ه افق و محاسبه  های باستان عرض جغرافیایی را با محاسبه ارتفاع ستاره قطبی نسبت بو یونانی  هافینیقی

لمب با مشاهده ستاره  کریستف که زمین گرد است و کها به این نتیجه رسیدند اروپایی 15در قرن  آوردند.بدست می

به غرب باشد. هر شب او زاویه ستاره شمالی و ارتفاع آن را   نواختکتش به صورت یکرد تا مسیر حرکسعی    ،شمالی

ی در محاسبه طول جغرافیایی  کمکاست. ولی این روش هیچ شدهاز مسیر خارج ن هکرد تا مطمئن شود کمحاسبه می

به هند  ردکر کدانست چقدر به سمت غرب رفته است. وقتی او به قاره جدید رسید فلمب نمیکرد. بنابراین کبه وی ن

  ، مرگه است. تا زمان  ه امروزه هم به این اسم شناخته شد ک رسیده است. برای همین او آن قسمت را هند نامید. نامی  

 
57 Geographic Coordinate system 
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ایتالیاییکرده است. ولی  کشف  ک ه سرزمین جدیدی را  کدانست  لمب نمیک و )دلیل  کآمریگو وسپو  ،اپیتان معروف 

آمری وکنامگذاری  است(  بوده  به همین علت  است سرزمین  کچه  ه آنکمتوجه شدند    سایرین  ا  به آن رسیده  لمب 

  جدیدی بوده است.

  طول جغرافیایی  لکمش

ه ساعت  کدانستند  می  با این وجود دریانوردانل بزرگی بود.  کمش  هامدتن طول جغرافیایی در دریاها برای  درک  پیدا

ه در اختیار  کیا با استفاده از ستارگان و جدول نجومی    ،گیری ارتفاع خورشید هنگام ظهربا اندازه  توانندمحلی را می

تواند با مقایسه زمان محلی با زمانی  ه طول جغرافیایی میک در قرن هفدهم منجمان دریافتند   نند.کداشتند محاسبه 

دهد بدست آورند. مبدا نصف النهار به صورت دلبخواه انتخاب  ه ساعت معمولی بر روی نصف النهار مبدا نشان میک

رد  کمی  رعبو ه از پاریس  کها از نصف النهاری  تواند گرینویچ در لندن باشد. فرانسویاست. برای مثال این مبدا میشده

  گرفتند.محل زندگی خود را به عنوان مبدا در نظر می ،هاشتیکهای قدیمی اپیتانکردند. و خیلی از کاستفاده می

توانید  درجه به ازای هر ساعت. شما می 15چرخد یا به عبارتی  درجه به دور خود می 360  ،در طول شبانه روز زمین

ه در بخش قبلی گفته شد. اگر کطور  همان  ،خورشید بدست آورید ها و  هان ستار کزمان محلی خود را با استفاده از م

ه زمین کوتر است و اگر بدانیم  نصف النهار مبدا شما جل  ویساعت از زمان بر ر  ک ه زمان شما یکشما متوجه شوید  

شما موقعیت   . بنابراین اگرایددرجه نسبت به محل اول به شرق آمده  15دانید  ند شما میکت میکاز غرب به شرق حر

  نید.کتوانید طول جغرافیایی خود را محاسبه ان محلی را نسبت به نصف النهار مبدا بدانید همیشه میزم

ها  شتیکهای اپیتانک 17و  16 ، 15های وسیله دقیقی موجود نبود. بنابراین در قرن ،هااوایل زمان ناوبری در دریا در

ن بود باعث مرگ کردند و در بعضی مواقع این روش ممکستفاده میردن محل خود اکهای مختلف برای پیدا از روش

دم آگاهی از موقعیت جغرافیایی به دلیل ع   هاآنزیادی از    دتعدا  ،هاشتیکها بوسیله  تشافکبشود. در دوران ا  هاآن

از بین می بود و    دودمح  هاآنرفتند. سفرهای دریایی به طور غیر قابل پیش بینی طوالنی بود. ذخیره غذایی  خود 

ه با  ک هاییشتیکماهی و سبزیجات بود. برای  هاآنهای غذایی  شنده دریا در امان نبودند. وعدهکملوانان از بیماریهای 

های بین دریاها به نقاطی  ردند تنها تعداد محدودی مسیر مطمئن وجود داشت. جزیرهکجغرافیایی مسافرت میعرض 

شتی به دلیل هوای بد یا ناوبری اشتباه از مسیر خود  ک  ک د. اگر یتبدیل شدن    Waypointبرای تصحیح مسیر یا

ی هاشتیکتمام    ها بود.بیشتر از این حرفبشری در آن زمان    جامعه ل  کشد. ولی مششد برای همیشه گم میخارج می

انگلستان  ، بازرگانی به  متعلق  سایر    ،فرانسه  ،اسپانیا  ،جنگی و شخصی  و  فیایی ه در عرض جغراکشورهایی  ک آلمان 

ها  شتیک ه این  ک  میدیگر بودند. هنگاکبا ی  رقابت شورها همواره در حال  ک ی نسبت به هم قرار دارند بود و این  کنزدی

  شد.شیده میکار به درگیری و مرگ و خونریزی کردند کم برخورد میدر دریا با ه

ند بدهند. دوباره  کل را حل  کن مشه ایکسی  کحاضر بودند جایزه خوبی به    ،از نیروهای دریایی در آن زمان  بسیاری

  هالی و بردلی همگی برای حل این مساله به آسمان روی آوردند. ، نیوتن ،ورنر ،مانند گالیله ی شناسانستاره
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 گالیله   روش

رده  که اختراع  کوپ جدیدی  کار را با تلس کخواست این  ل طول جغرافیایی را حل نماید. او میکرد تا مشکسعی    گالیله

  ها آنافتاد و اتفاق می بار در سال  1000 ،این قمرها سوفِک قمرهای مشتری حل نماید.  اهده دوره تناوببود و با مش

شد این های قوی میوپکه فقط با تلسکبه این خاطر   ،روش رد شد   ایننند. ولی کتوانستند از این مساله استفاده می

ی.  ک در خش  پذیرفته شد ولی فقط برای استفاده  1642ال  رد. نهایتا روش گالیله پس از مرگ او در س کقمرها را مشاهده  

های  ه در نقشهک  یدند ردند. و به این نتیجه رس کره زمین استفاده  کشیدن نقشه  ک ش برای دوباره  دانان از این رو جغرافی

اه بود.  های طوالنی اشتبشورها و فاصلهکرده بودند و حدود بین  کاولیه بسیاری از فواصل بین جزایر را اشتباه مشخص  

ت را به ستاره شناسان باخته است  که بیشتر مملکرد  کاعالم    ،شه جدید حوزه قلمرو خود را دید وقتی پادشاه فرانسه نق 

  مهاجم. هایلتتا به دو 

های مشتری دوباره بررسی  سوف ماهک های خود را در مورد  ه جامعه علمی آن زمان یافتهکاین روش باعث شد    موفقیت

ه آن  کرد ولی موفق نبود که گالیله به شخصه تالش کسرعت نور   :بزرگ دیگر نیز پاسخ بدهد  مایمع ک نماید تا به ی

ه این سیاره در  کهای تناوب قمرهای مشتری وقتی  ردن تغییرات مشخص در دورهکمشخص    را اندازه گیری نماید. 

کرده،  این زمان را محاسبه  د  انن بتورد تا دانشمندان  ک  کمک  ،ترین فاصله نسبت به زمین قرار داشتکدورترین و نزدی

 . د ن نزبیلومتر بر ثانیه تخمین  ک 300000را حدود سرعت نور 

ند و این  کت میکه نور با سرعت نامحدود حرکردند  کر میک این تحقیقات را انجام نداده بودند همه ف  هاآنه  کوقتی    تا

 . مقدار قابل اندازه گیری نیست

ماند. برای باقی  معما    کصورت یردن طول جغرافیایی به  ک پیدا    ،ناسی و علمها در ستاره ش توجه به این پیشرفت  با

ماشین فوق    کردن راز جوانی یا ساختن ی کردن طول جغرافیایی در دریاها مانند پیدا  کمدت زمان زیادی ادعای پیدا  

  العاده پیشرفته و سایر چیزهای دست نیافتنی بود.

  رنومترک

روش عملی برای  که بتواند ی کسی در نظر گرفت  کپوندی برای    20000چایزه  کی   پارلمان انگلستان  1714سال   در

  ک ه یکبود    1762الن بود. در سال  کدر آن روزها این مبلغ بسیار    ردن طول جغرافیایی در دریاها ارائه بدهد.کپیدا  

وسیله    کساخت ی   اوه  کاین جایزه را برد. چیزی    تررنومک   کساعت ساز انگلیسی به نام جان هریسون با ساختن ی

ی در بازار در  کترونیکوآرتز و الکهای  ه ساعتکار گرفته شد قبل از اینکه به عنوان زمان استاندارد به  کی بود  کانیکم

شود و  درجه را شامل می 15ه هر ساعت  کره زمین داریم ک ه ما امروزه در کساعته   24محدوده  دسترس قرار گیرند.

نولوژی موقعیت یاب ساده  کاز همان ساعت ناوبر قدیمی و ت( است،  GMT)    Greenwich Mean Timeآن  مبدا

توافق بین المللی به رسمیت شناخته شد. سیستم    ک در ی  1884شورها در سال  کاخذ شده است. استاندارد زمان برای  
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ه  کجع  ر ه از محل مکشدند.  را شامل می  جهدر   15دام  کشد و هر  نصف النهار می  24استاندارد زمانی جهان شامل  

را بر   هاآنتوانست تاثیر س نمیکهیچ  ،ه وسایل دقیق زمانی اختراع شدند کشود. زمانی همان گرینویچ است آغاز می

 دهیم. به سرعت ادامه می GPS فت ند و ما امروزه این مسیر را با توجه به پیشرکجهان باور 

 ( Longitude –النهار طول جغرافیایی )نصف 

غربی را نمایش   – اند و موقعیت شرقی  قطب جنوب قرار گرفته  – استای قطب شمال  رخطوط طول جغرافیایی در  

درجه به سمت غرب    180درجه به سمت شرق و    180درجه است و تا    0النهار گرینویچ  دهند. مبدا آن نصفمی

زاویهمی جه بیان  در   180یا منفی    180ای بین صفر و مثبت  تواند گسترده شود. عدد طول جغرافیایی، به صورت 

 کره شرقی است. تنِ نقطه در نیمگر قرار گرفگردد. طبق قرارداد، اعداد مثبت نشانمی

النهار مبدأ  النهار گذرنده از مکان مورد نظر و نصف»زاویه« شرقی یا غربی بین نصف  (λ)از نظر ریاضی، طول جغرافیایی

رسند(. در طول  ها به هم میازی نیستند )در قطباند و با هم موالنهارها قسمتی از یک دایره بزرگاست. تمام نصف

طی کنفرانس    1884است، تا اینکه در سال  شدهالنهار مبدا« استفاده میی مکانی گوناگونی برای »نصفتاریخ مبداها

جه  گردد. هر در  شد تا بعد از این تنها از رصدخانه گرینویچ به عنوان مبدا استفاده  النهاری، قرار گذاشتهجهانی نصف

است. بنابراین یک صورت  ثانیه تشکیل شده  60اقبا از  گردد و هر دقیقه نیز متعدقیقه تقسیم می  60به    جغرافیایی

 :دادن طول جغرافیایی به صورت روبروستمعمول نشان 

 E 23° 27' 30"  

 تعیین منطقه زمانی با کمک طول جغرافیایی 

ه هر  درجه طول جغرافیایی دارد. در نتیج  360و کل زمین  چرخد  ساعت یک بار به دور خود می  24زمین در مدت  

 شود. این امر مبنای تعیین مناطق زمانی است. ه تغییر طول جغرافیایی یک »ساعت« محسوب میدرج 15
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 ها روی زمین : نمایی دیگر از دو مولفه عرض و طول و نحوه تقسیم بندی آن58 تصویر

   (Latitude –)مدار  عرض جغرافیایی

شناخته    0کند. مدار استوا به عنوان درجه  جنوبی ما را بین دو قطب مشخص می  – خطی است که موقعیت شمالی  

باشد. عدد عرض جغرافیایی، به صورت  درجه جنوبی می 90درجه شمالی و قطب جنوب  90است. قطب شمال، شده

ن است که نقطه گر اید. طبق قرارداد، اعداد مثبت نشانگردن میدرجه بیا 90یا منفی  90ای بین صفر و مثبت زاویه

 است. در نیمکره شمالی زمین قرار گرفته

دیگر،  استوا و مکان مورد نظر است. با اتصال نقاط هم عرض به یکمدار  زاویه بین    (φ)  از نظر ریاضی، عرض جغرافیایی 

وا تا  است که شعاع آن از بیشترین در است  ام یک دایرهآید، که در واقع هر کد استوا بدست میمدار  خطوطی موازی  

استوا صفر و قطب مدار (، N  °90درجه شمالی ) 90ها متفاوت است. عرض جغرافیایی قطب شمال کمترین در قطب

)  90جنوب   جنوبی  بی  (S  °90درجه  کره  یک  زمین  اینکه  علت  به  قطباست.  در  )و  نیست  »پخ«  عیب  کمی  ها 

  111.3195استوا این مسافت مدار در   یکی هر درجه عرض جغرافیایی در همه جا یکی نیست.است( مسافت فیزشده

دقیقه   60کیلومتر است. مانند طول جغرافیایی، هر درجه عرض جغرافیایی به  111.12ها کیلومتر و در نزدیک قطب

 شود. دادن این عدد استفاده می های دیگری نیز برای نشانشود. البته روشثانیه تقسیم می 60و هر دقیقه نیز به 
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 های جغرافیاییها و عرض: زاویه مربوط به طول59 تصویر

 

 است داده شده شینما ییایطول و عرض جغراف  یدر شکل باال دو نمونه از نقاط در محور مختصات: 60 تصویر

های گیریگفتیم که سیستم مختصات جغرافیایی یک دستگاه مختصات است که با استفاده از اندازه  قسمت اولدر  

سیستمی  توان یک موقعیت را روی سطح زمین توصیف کرد. سیستم در حال استفاده، با کمی تغییر، همان  ای میزاویه

 .کردی آن را در اطلس جهان خود استفاده میالدیم 150بار در سال  نیاول یبراستاره شناس  است که بطلمیوس  

 طور که گفته شد،  کنندگان این سیستم مختصاتی بودند. هماندریانوردان و هوانوردان، اولین استفاده

 های نمایش سیستم مختصات جغرافیاییانواع روش

 است.  ض جغرافیایی برحسب درجه، دقیقه و ثانیههای نمایش طول و عر در این سیستم عالمت

http://kolaheh.persianblog.ir/post/272/
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° Degrees 

' Minutes 

" Seconds 

 کنند. همچنین برای نمایش مختصات از سه فرمت زیر استفاده می

DDD° MM' SS.S": Degrees، Minutes and Seconds 

DDD° MM.MMM': Degrees and Decimal Minutes 

DDD.DDDDD°: Decimal Degrees 

 58درجه، دقیقه و ثانیهافیایی به شکل تصات جغرنمایش مخ

گیر برای کارکردن با آن است. با در    است و کمی هم دست و پاتفاده در نقشهاین فرمت رایج ترین فرمت مورد اس  

توان از تبدیل اعشاری بجای درجه، دقیقه و ثانیه در هنگام  نظر گرفتن یک تبدیل ساده بین چند ثانیه و دقیقه می

 ها استفاده کرد. نقشه کار با

 باشد. میدقیقه  0.25ثانیه یک چهارم دقیقه یا  15

 باشد. دقیقه می  0.5ثانیه یک دوم دقیقه یا  30

 باشد. دقیقه می  0.75ثانیه، سه چهارم دقیقه یا  45

  
DDD° MM' SS.S" 

32° 18' 23.1" N 122° 36' 52.5" W 

 59شار نمایش مختصات جغرافیایی به شکل درجه و دقیقه اع

 .گیرداستفاده قرار میهای ناوبری مورد این فرمت بیشتر در دستگاه

DDD° MM.MMM' 

 

32° 18.385' N 122° 36.875' W 
Degrees and Decimal Minutes: DDD MM.MMM' = DDD MM+ SS.SS"/60 

 .گرددتقسیم شده و با دقیقه جمع می 60ثانیه بر عدد 

 
58 Degrees, Minutes and Seconds 
59 Degrees and Decimal Minutes 
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 60اعشار  نمایش مختصات جغرافیایی با شکل درجه

 کنند کاربرد دارد. های ناوبری کامپیوتری استفاده میاین فرمت در کامپیوترهایی که از سیستم

DDD.DDDDD° 

32.30642° N 122.61458° W 
  یا

+32.30642، -122.61458 

(dd + mm/60 +ss/3600) to Decimal degrees (dd.dddd)  

Example: 30 degrees 15 minutes 22 seconds = 30 + 15/60 + 22/3600 = 30.2561 

 گردد. شود و با درجه جمع میتقسیم می 60تقسیم شده + دقیقه نیز بر عدد   3600ثانیه بر عدد 

 عکس عملیات و برگشت به فرمت قبلی: 

Decimal degrees (dd.ddddd) to (dd + mm/60 +SS/3600) 
30.2561 degrees = 30 degrees 
.2561*60 = 15.366 minutes 

.366 minutes = 22 seconds، so the final result is 30 degrees 15 minutes 22 seconds 

 نحوه محاسبه مختصات جغرافیایی از روی نقشه

های نمایش طول و عرض جغرافیایی به فرمت  قسمت دومسیستم مختصات جغرافیایی داده شد و در   قسمت اول در 

ترین دیگر اشاره گردید. در این قسمت کاربردیها به یکدر این سیستم مختصات و همچنین نحوه تبدیل این فرمت

 .ان خواهد شد های توپوگرافی بیهیایی را از روی نقشگیری طول و عرض جغرافروش محاسبه و اندازه

 
60 Decimal Degrees 

http://kolaheh.persianblog.ir/post/272/
http://kolaheh.persianblog.ir/post/273/
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ه اند. الزم ب شده میای تقس2 30 با ابعاد ییهاکه با بخش میکنرا مشاهده می 1:25000  اسینقشه با مق کیفوق چهارچوب  ریدر تصو: 61تصویر 
 استواقع شده نیکره زم یغرب  مکرهیذکر است که نقشه در ن 
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 . شود به شکل زیر محاسبه می  A مختصات نقطه، ریز یوپوگرافه تنقشدر  : 1مثال 
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 های اولیه گیری، اندازه1گام  

  Xاست را مشخص کرده )در آن واقع شده  Aای از نقشه را که نقطه در ابتدا خطوط طول و عرض جغرافیایی محدوده

ابعاد این شبکه مربعی به مقیاس   شود. دیگر یک شبکه مربعی شکل تشکیل مییک( که از تقاطع این خطوط با  Yو  

فاصله خطوط طول و عرض جغرافیایی که تشکیل دهنده این مربع هستند در نقشه فوق با مقیاس   گی دارد.نقشه بست

 .باشد ثانیه می 150ثانیه است که به عبارت دیگر این فاصله معادل    30دقیقه و   2، برابر با 1:25000

 ، محاسبه عرض جغرافیایی 2گام  

ثانیه شمالی و    30دقیقه و    42درجه و    30بین دو عرض جغرافیایی    Aشود نقطه  در نقشه باال دیده می  ور کههمانط

کش را روی عرض جغرافیایی کمتر قرار داده و فاصله آن است. عدد صفر خطو دقیقه شمالی قرار گرفته  45درجه    30

کنیم.  گیری میا نیز اندازهن این دو عرض جغرافیایی رو در مرحله بعدی فاصله بی Y1خوانیم ر میرا تا نقطه مورد نظ

 آید: از رابطه زیر بدست می Aمیزان افزایش عرض جغرافیایی نقطه 

میزان افزایش به ثانیه =
ترفاصله نقطه از عرض پایین  Y1

Y فاصله بی ن  دو عرض جغرافیایی
× 150 

 
 در نتیجه خواهیم داشت: سانتی متر است.  18.5برابر با  Yسانتی متر و    14.3برابر با    Y1در مثال فوق 

میزان افزایش به ثانیه =
 14.3

18.5
× 150 = 115.9" = (60" +  55.9")  =  1′ 55.9" 

 تر اضافه کنیم. بایست این میزان افزایش را به عرض جغرافیایی پایین در این مرحله می

30° 42' 30" + 1' 55.9" = 30° 45' 25.9" 
 ثانیه.  25.9دقیقه و  45درجه و   30با عرض جغرافیایی نقطه برابر است  

 ، محاسبه طول جغرافیایی 3گام  

انجام می نیز  برای طول جغرافیایی  انجام دادیم  برای محاسبه عرض جغرافیایی  که  را  ابتدا محاسبه  مراحلی  دهیم. 

زیر   یش را از راگیری فاصله بین دو طول جغرافیایی و میزان افزاکمتر و سپس اندازهایی  یفاصله نقطه از طول جغراف

 آوریم:  بدست می

میزان افزایش به ثانیه =
X1 فاصله نقطه از طول کمتر 

X فاصله بی ن  دو طول جغرافیایی
× 150 

 متر است. سانتی   16طول جغرافیایی   فاصله بین دو Xسانتی متر و  9برابر با  X1در مثال فوق 

میزان افزایش به ثانیه =
 9

16
× 150 = 84.3" = (60" +  24.3")  =  1′ 24.3" 
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 بایست این میزان افزایش را به طول جغرافیایی اضافه کنیم. در این مرحله می

49° 45' 00" + 1' 24.3" = 49° 46' 24.3" 
 ثانیه.   24.3دقیقه و  46درجه و    49برابر است با   Aطول جغرافیایی نقطه 

 در نتیجه مختصات نقطه برابر است با: 

جغرافیایی عرض : 30° 45′ 25.9″  

رافیاییجغ طول   : 49° 46′ 24.3″ 

متر( را    2754: حال با توجه به نمونه توضیح داده شده باال، مختصات جغرافیایی نقطه کوه سرویان )ارتفاع  2مثال   

 کنیم. را با توجه به اطالعات موجود محاسبه می 1:25000نقشه زیر با مقیاس در 



   (GPS)کار با    ی ناوبر  شرفته یدوره پ  
 کمیته آموزش 

100 

 

 

ارگان مربوطه و ساتوجه: در بعضی نقشه به  با توجه  ای )خطوط ثانیه  30ل تهیه نقشه، یک کادر تقسیم بندی  ها 

باال که با مقیاس  است. به عنوان مثال در نقشه  مشکی و سفید( برای استخراج مختصات جغرافیایی قرار داده شده

با  ثانیه  30باشد، خطوط  می  1:25000 برابر  تقسیمات طول جغرافیایی  در  عرض    3ای  محدوده  در  و  متر  سانتی 

تر میتوان های جغرافیایی باالتر و پایینباشند. توجه داشته باشید که این فواصل در عرضسانتی متر می  3.7  جغرافیایی

 با توجه به اعداد کنار این خطوط، محاسبه گردد.    توسط کاربر وبایست تغییر کند و می

 ها گیریاندازه  ،1گام  
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های مورد نیاز را از روی آن  کنیم و فاصلها رسم میدر ابتدا خطوط طول و عرض جغرافیایی نقطه قله مورد نظر ر

 کنیم. راج میاستخ

 ، محاسبه عرض جغرافیایی 2گام  

درجه   34دقیقه شمالی و  09درجه و   34ه قله بین دو عرض جغرافیایی شود، نقطهمانطور که در نقشه باال دیده می

ای ثانیه 30رد نظر را با توجه به اینکه سه خط ثانیه شمالی قرار گرفته است. محدوده مختصات مو 30دقیقه و  09و 

 آوریم. ثانیه شمالی اضافه شده بدست می 30دقیقه و  07درجه و  34از مختصات 

34° 07' 30" + 1' 30" = 34° 9' 

حال عدد صفر خط کش را روی ابتدای خطوط عرض جغرافیایی کمتر قرار داده و فاصله آن را تا نقطه مورد نظر  

ای روی این نقشه  ثانیه 30سانتی متر است. حال با توجه به اینکه هر کدام از خطوط  1.8( که برابر با Y1خوانیم ) می

 آید: (، میزان افزایش عرض جغرافیایی نقطه قله به روش زیر بدست میY) سانتی متر است   3.7برابر 

میزان افزایش به ثانیه =
 1.8

3.7
× 30 = 14.59" 

 تر اضافه کنیم. کم مقدار فوق را به عرض جغرافیایی

34° 09' 00" + 14.59" = 34° 09' 14.59" 
 ثانیه شمالی.  14.59دقیقه و  09درجه و   34عرض جغرافیایی نقطه برابر است با 

 ، محاسبه طول جغرافیایی 3گام  

 دهیم.  را برای طول جغرافیایی نیز انجام می  2مراحل مشابه با گام 

  30دقیقه و    47درجه و    50  دقیقه شرقی و  47درجه و    50محدوده بین  مختصات قله محور طول جغرافیایی را در  

دقیقه شرقی فاصله   45درجه و    50ای از مختصات  هثانی  30خط    4است، که این نقطه فاصله  ثانیه شرقی قطع کرده

 دارد.  

50° 45' + (4 × 30") = 50° 45' + 2' = 50° 47' 

X1 تر  سانتی م 0.4= فاصله نقطه از طول جغرافیایی 

X سانتی متر   3طول جغرافیایی  = فاصله بین دو 

میزان افزایش به ثانیه =
0.4

3
× 30 = 4" 

 کنیم. ای اضافه میثانیه  30جغرافیایی مربوط به ابتدای خط  مقدار فوق را به طول 

50° 47' 00" + 4" = 50° 47' 4" 
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 رقی. ثانیه ش  4دقیقه و  47درجه و   50طول جغرافیایی نقطه قله برابر است با  

 در نتیجه: 

جغرافیایی عرض : N 34° 9′ 14.95″  

 E 50° 47′ 4″ :طول جغرافیایی 

 UTM سیستم مختصات

است که ترجمه آن معادل سامانه مختصات    Universal Transverse Mercatorمخفف سه کلمه    UTM  عبارت

 .باشد جهانی مرکاتور معکوس می

است که از    نوعی سیستم تصویرشود،  خوانده می  62امار یوتیکه به اختص  61سامانه مختصات جهانی مرکاتور معکوس 

گیرد. سیستم مختصات  بهره می  زمینجهت مشخص نمودن موقعیت روی سطح  بعدی  دو دستگاه مختصات دکارتی

UTM  84درجه جنوبی تا    80ها در عرض  باشد. از این سیستم برای تهیه نقشهای مینهااز نوع سیستم تصویر استو  

 گردد. درجه شمالی استفاده می

شود و با هر چرخش کره در داخل  استوا در نظر گرفته میمدار  درجه در    6صله  النهار با فانصف  60در این سیستم  

ای  درجه  6قاچ    60شود. بنابراین برای کل جهان  تهیه می  63النهار، یک قاچ استوانه و مماس نمودن آن با یک نصف

ب نیز  ی شمال جنو . در راستادرجه(  360)جمعا   دهد درجه از طول جغرافیایی را پوشش می  6شود. هر قاچ تهیه می

ای درجه  8درجه شمالی به قطعات    84درجه جنوبی تا    80شود و این راستا از مدار  ناحیه تقسیم می  20قاچ به    هر

)بخاطر اشتباه نشدن با    « O» و    « I»به غیر از حروف    Xتا    Cها نیز با حروف الفبای التین از  است که آنتقسیم شده

 شود. اند و شامل بیست حرف انگلیسی میشمال نامگذاری شدهتین( از جنوب به اعداد صفر و یک ال

است. هر یک از آن قطعات را یک منطقه شبکه بندی  قطعه تقسیم شده 120بدین ترتیب تمامی نقشه کره زمین به 

این منطقه  هر منطقه شبکه بندی با یک عدد و یک حرف التین مشخص می.  گویند می ابعاد  درجه    8  در  6شود. 

 باشد. کیلومتر( می 900تا  600 حدوداً)

 
61 Universal Transverse Mercator coordinate system 
62 UTM   
63 Zone 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86


   (GPS)کار با    ی ناوبر  شرفته یدوره پ  
 کمیته آموزش 

103 

 

 

 UTMها در سیستم مختصات ها و ناحیه: نحوه تقسیم بندی قاچ 62 تصویر

 41تا    UTM  ،38های آن در سیستم مختصات  شرقی واقع است و قاچ  63تا    44های جغرافیایی  ایران بین طول

برد دارد و مکمل این سیستم برای ر کادرجه جنوبی    80و    درجه شمالی  84عرض    فقط تا  UTMباشد. سیستم  می

است که یک سیستم تصویر   UPSیا به اختصار    Universal Polar Stereographic  نواحی قطبی سیستم تصویر

 . دباش میداری قاچ بندی مشخصی   UTM  ای« بوده و همچون سیستم»صفحه

 

 UTMهای سیستم مختصات ناحیهها و قاچ دیگر از  نمایی: 63 تصویر

درجه آغاز    180به سمت شرق زیاد شده و شماره یکِ آن از طول جغرافیایی    UTMهای سیستم مختصات  شماره قاچ

 شود.  می
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پا  یدرجه شمال   84آغاز شده و در عرض    یدرجه جنوب   80از عرض    ب یبه ترت  X  تا  C  هایهمچنین ناحیه  انیبه 

  12بر خالف سایر نواحی،    X ناحیهو   باشند یم  ییایجغراف  یهادرجه از عرض  8شامل   X  تا  C  یاهناحیه. همه رسد یم

 باشد. می نیشمال زم یهایپوشش کامل خشک به دلیل   که این موضوع باشددرجه می

  استثنا لحاظ شده که مربوط به   یتعداد  UTMکه در قرارداد    ستند یها منظم ناز قاچ  یتعداد  ی شمال  یهافیدر رد

 . رد یقاچ قرار بگ کی ه جا شده تا کل کشور در جا ب  یباشد، مثال در کشور نروژ قاچ مربوطه کممی یشمال  یهافیرد

 

های سیستم همچنین در تصویر فوق قاچ  .قرار دارد  3N قاچدر  یدرجه غرب  163 و یدرجه شمال 10مختصات  یبرا UTM ستمیدر س: 64 تصویر
 ها خواهیم پرداخت. کنید که در ادامه فصل به آنرا نیز مشاهده می  UPSت مختصا

 UTMساختار هر قاچ در سیستم مختصات 

دهد. یک قاچ به دو قسمت تقسیم شده و  را نشان می  UTMتصویر زیر، قاچ تحت پوشش شبکه سیستم مختصات  

 شوند.  ر هم دیده میکره شمالی و جنوبی برای مقایسه در کناهای مربوط به هر نیمناحیه

برای نمایش مختصات جغرافیایی از دو مولفه شرقی و  UTMاستوا قرار گرفته است. سیستم مدار مبدا هر قسمت در 

استوا به دو محدوده  مدار  را به دو محدوده غربی و شرقی و    النهار مرکزی هر قاچکند. خط نصفشمالی استفاده می

 کند.  شمالی و جنوبی تقسیم می

النهار مرکزی هر قاچ ها قرار دارند بر حسب فاصله شرقی یا غربی از نصفهایی که در این محدودهوقعیتاز م  هر یک

 . شوند گیری میدازهاستوا دارند ان مدار و فاصله شمالی یا جنوبی که از 
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 UTMتری از یک قاچ در سیستم مختصات : تصویر جزئی65 تصویر

النهار مرکزی تا انتهای قاچ در هر بینید به دلیل اینکه عرض هر قاچ در روی زمین از نصفر شکل میر که د همانطو

اند. بنابراین مقدار مولفه شرقی  را اختصاص داده 500،000النهار مرکزی عدد است، به نصف 500،000طرف کمتر از 

ها در  دی مثبت است. مقدار این موقعیته و عد یر بودمتر در شرق متغ  1،000،000تا    100،000یک موقعیت بین  

 . باشد النهار مرکزی کمتر از آن میمتر و در غرب نصف 500،000  النهار مرکزی بیشتر از شرق نصف

 UTMر هر ناحیه در سیستم اساخت

در   استوا ار مد به  است، 10،000،000استوا کمتر از  مدار کره از به دلیل اینکه فاصله هر قاچ در روی زمین در هر نیم

متر بود    10،000،000نیمکره شمالی عدد صفر را اختصاص دادند، پس مولفه شمالی یک موقعیت عددی بین صفر تا  

متر    10،000،000شود و تا  استوا شروع میمدار  و مقدار آن نیز مثبت است. این مقدار در نیمکره شمالی از صفر در  

 یابد.  ادامه می



   (GPS)کار با    ی ناوبر  شرفته یدوره پ  
 کمیته آموزش 

106 

 

 
اختصاص یافته، و با حرکت به سمت    10،000،000عدد    مدار استواعکس است و به    در نیمکره جنوبی موضوع بر

به سمت قطب    مدار استواکند. به عبارت دیگر مقدار این مولفه در نیمکره شمالی از  جنوب، عدد به صفر میل می

برای مشخص    .ب جنوب با کاهش مواجه استبه سمت قط  مدار استواشمال افزایش یافته ولی در نیمکره جنوبی از  

در نیمکره   Sباشد. به عنوان مثال شدن محل قرار گیری موقعیت در نیمکره شمالی و جنوبی ناحیه تعیین کننده می

 .نیمکره جنوبی قرار دارد Kشمالی و  

 

 اندازه هر یکها و ها و ناحیه: نمایی دیگر از چیدمان قاچ 66 تصویر
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 UTM تفاده از مختصاتیابی با اسموقعیت

آن مختصات »شمال« در آن  و سپس مختصات »شرق« و بعد از UTMموقعیت روی زمین توسط شماره قاچ )زون(  

از  تقاطع استوا و نصف  UTM  شود. نقطه مبدأ هر قاچمنطقه داده می اما برای جلوگیری  النهار مرکزی قاچ است، 

است. به عنوان مثال در هر  متر شرق تنظیم شده  500000قاچ در   النهار مرکزی هر برخورد با عدد شرقی منفی، نصف

به    النهار مرکزی قرار دارد، این عددکیلومتری غرب نصف  100متر شرقی است،    400000قاچ یک نقطه که دارای  

 رسد.  صفر در غرب و یک میلیون در شرق نمی

شود؛ مقدار حداکثر »شمال« در حدود  ری میگیدر موقعیت نیمکره شمالی از صفر در استوا به سمت شمال اندازه

است. در ناحیه نیمکره    UTM  هایدرجه شمالی که انتهای »شمال« قاچ  84رافیایی  متر در عرض جغ  9300000

است، از استوا  متر تنظیم شده 10000000کند شمال در استوا در جنوب کاهش پیدا می جنوبی، »شمال« به سمت 

  8900000است )به میزان حدودی    UTM  هایرجه جنوب که انتهای جنوب قاچد  80متر در    1100000تا حدود  

تصات دهی به  پس مخ  ای از عدد »شمال« منفی ندارددرجه جنوبی(، بنابراین هیچ نقطه  80متر در عرض جغرافیایی  

 شکل: 

ونه از این شود. یک نمشماره قاچ )زون( + حرف ناحیه + مختصات شرقی + مختصات شمالی آورده نمایش داده می

 باشد: مختصات به شکل زیر می

19S 501263mE 7254325mN 

 

 UTM: قالب نمایش یک مختصات در سیستم 67 تصویر

ها و نرم افزارهای تعیین مختصات متفاوت است. به  در دستگاه  UTMالزم به ذکر است فرمت نمایش دادن مختصات 

 شود. و در یکی از نرم افزارهای تلفن همراه به صورت شکل زیر نمایش داده می GPSعنوان مثال در دستگاه 
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 مختلف با هم متفاوت باشد یدر نرم افزارها UTMمختصات  کی شیممکن است نحوه نما: 68 تصویر

 نقطه از روی نقشه توپوگرافی  UTMبدست آوردن مختصات نحوه 

 را در ادامه محاسبه خواهد شد.  Aمختصات نقطه فرضی  با توجه به نقشه زیر،
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 است. متری قرار گرفته 1000ای کدام مربع شبکهشود که نقطه مورد نظر در ابتدا مشخص می - 1

 ها است. تر آنها نوشته نشده که برای خواندن سادهسه رقم صفر جلو مولفه - 2

فرضی    -  3 نقطه  زیر  مثال  مولفه    Aدر  در  نقشه  بین  روی  از    604000و    603000شرقی  یعنی  که  دارد  قرار 

m.E603000    متر شمالی هستند، که دور اعداد در    3931000و    3930000بیشتر است و در مولفه شمالی بین

 است. شکل زیر خط کشیده شده

زه را حساب  توجه به مقیاس اندا  فاصله هر نقطه را با خط کش از مولفه شرقی و مولفه شمالی بدست آورده و با  -  4

 کنیم. با همان مولفه جمع می کنیممی
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متر روی زمین و هر میلی متر    250ر روی نقشه معادل  هر سانتی مت   1:25000مقیاس    در نقشه توپوگرافی  -  5

متر هست پس اندازه بدست آمده با خط کش از روی نقشه را بر حسب متر روی زمین تبدیل کرده و با    25معادل  

 . آیدکنیم که محل دقیق نقطه بدست میشمالی یا شرقی خوانده شده جمع می هایهر یک از مولفه

  500M=250×2هست پس داریم    m.E 603000خط    از  (X=2cm)سانتی متر    2قا  دقی  Aمولفه شرقی نقطه    -  6

 .قرار دارد 603500m.Eدر  Aباشد در نتیجه از جمع دو عدد مولفه شرقی نقطه که متراژ روی زمین می

از   (Y=3.2CM)سانتی متری  2/3که در  کرده  گیریرا اندازه Yفاصله  Aردن مولفه شمالی نقطه بدست آو برای  - 7

3930000m.E    800=250×3.2قرار دارد پس داریمM از جمع دو عدد ، که متراژ روی زمین است در نتیجه 

 .قرار دارد 3930800m.Nدر   Aمولفه شمالی نقطه 

   S 38در زون با توجه به قرار گرفتن نقشه  - 8

 خواهد بود.  A ،38S 603500 m.E 3930800 m.N مختصات نقطه

متر به صورت زیر محاسبه    208ای با ارتفاع  سبه توضیح داده شده در باال مختصات نقطه تپهحال با توجه به روش محا

 گردد. می
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 های پایینی و باالیی زمیندر عرض  UPSسیستم مختصات 

های  برای نیمکره شرقی است. عرض  B  برای نیمکره غربی و  A  هایشامل قاچ  UPS  قطب جنوب با سیستم تصویر 

باشد.  برای نیمکره شرقی می  Zبرای نیمکره غربی و    Y  هایشامل قاچ  UPS  شمالی نیز در سیستمدرجه    84باالی  

 شود. بدین ترتیب محل زون با دو نماد مشخص می

 
 UPSیستم ها در ساچ : ساختار ق69 تصویر

متر است که به سمت شرق به آن    2،000،000درجه( دارای رقم    180النهار گرینویچ و  جنوبی )نصف-محور شمال

درجه    90غربی )-شود و همیشه عددی مثبت است. همچنین محور شرقیاضافه شده و به سمت غرب از آن کاسته می

ت شمال به آن افزوده شده و به سمت  متر است که به سم 2،000،000درجه غربی( نیز دارای مختصات   90شرقی و  

به صورت حرف منطقه مولفه شرقی )فاصله از ضلع غربی برحسب    UPSجنوب از آن کم میشود مختصات در سیستم 

 متر( و مولفه شمالی )فاصله از ضلع جنوبی برحسب متر( خواهد بود. 

 ( B 2322500m.E 1250000m.N)مثال  

 

 UPS: نمایی جزئی تر از سیستم 70 تصویر
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 ای بر مفاهیم ژئوئید و بیضوی مبنا مقدمه

و با استفاده از برخی دالیل    ثاغورثیتوسط فسال قبل از میالد مسیح(    530های قدیم )کروی بودنِ زمین از زمان 

بودن آن را کامال اثبات کرده است.   فیزیکی مشخص شده بود. امروزه پروازهای فضایی و عکسبرداری از زمین، کروی

اول می دانیم که کروی بودنِ  در نظر گرفت. ولی میکیلومتر    6371ای به شعاع متوسط  توان زمین را کرهدر نگاه 

کیلومتر و شعاع    6378ن در قطبین کمی فرورفتگی دارد. بطوری که شعاع استوایی آن  زمین کامل نیست، بلکه زمی

 .استکیلومتر  6356قطبی آن 

است که این توده سیال، در اثر چرخش حول یک  طبق نظریه نیوتن، زمین از یک توده سیال یکنواخت تشکیل شده

حالیست   در  این  درآید.  کامل  دوار  بیضوی  یک  شکل  به  باید  قارهمحور،  وجود  علت  به  زمین  واقعی  شکل  ها،  که 

دوار کامل هندسی نیست و سطحی که  بیضوی    به شکل  …ها، جزایر آتشفشانی و  ها، دشتها، کوهستان اقیانوس

ها که سه چهارم سطح زمین را در بر  بیشتر نمایشگر شکل زمین باشد، آن سطحی است که به سطح متوسط اقیانوس

س چنانچه سطح دریاهای آزاد را بدون اثرات امواج و جزر و مد در نظر گرفته و آن را چنان  پ .اند، نزدیک باشد گرفته

 ها نیز بگذرد، شکل حاصل، بهترین تطبیق را با شکل واقعی زمین خواهد داشت.  از زیر قاره ادامه دهیم که

 

 : شکل واقعی زمین )اغراق شده(71 تصویر

را بسیار دشوار  64ی  سنجنیزمتوان گفت که کره زمین یک سطح نامنظم توپوگرافی است که محاسبات  بنابراین می

ی مجبور بودند که به جای آن، یک سطح هموار ریاضی را با عنوان سطح  سنجنیزمهمین دلیل متخصصان    کند. بهمی

 مرجع محاسبات در نظر بگیرند. 

 Mean)تواند از بهم پیوستن سطح متوسط سطح آزاد آب  حالت، این سطح میترین  چنانچه گفته شد، در ساده

Sea Level (MSL))   را ژئوئید    در نقاط مختلف کره زمین بدست اما در    نامند.می  (Geoid)آید. چنین سطحی 
 

 ژئودزی  64
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هندسی ژئوئید تا  ها گاهی در طول هزاران کیلومتر دسترسی به سطح آزاد آب وجود ندارد بنابراین تکمیل شکل قاره

تفاده گیری شتاب جاذبه زمین برای تکمیل ژئوئید اس پذیر نبود. بنابراین برای رفع این مشکل، از اندازهمدتها امکان

 گردید. 

شود. به طور متوسط در نقاط مختلف  شتاب گرانشی زمین، شتابی است که به اجسام به واسطه جاذبه زمین وارد می 

شوند. با فاصله گرفتن از مرکز زمین  به سمت زمین جذب می  m/s2  80665 /9برابر با  کره زمین، اجسام با شتاب  

 ین بسته به چگالی مواد زیر پوسته زمین متفاوت است. یابد. شتاب گرانش در سطح زماین فشار کاهش می

کل آن به  شود که ش توان گفت که به سطح هم گرانشِ روی سطح زمین ژئوئید گفته میبا توجه به مطالب فوق می

تر است. با تکمیل شکل هندسی ژئوئید مشاهده گردید  ژئوئیِد ناشی از سطح آزاد آب بسیار نزدیک و البته از آن کامل

باشد. عوامل  اوال این شکل بیشتر به بیضوی نزدیک است تا به کره و ثانیا ژئوئید یک شکل غیر هندسی نامنظم میکه  

های زمین، ناهمگن بودن مواد درونی زمین )از لحاظ وزن مخصوص(،  و بلندی  پستی  ،ی گریز از مرکزبسیاری نظیر نیرو

نظمی در شکل هندسی ژئوئید  ماه و خورشید باعث ایجاد بی  تفاوت جرم آب در نقاط مختلف، تفاوت دما، نیروی جاذبه

 اند. گردیده

 
 . شودی م انیب  F (flattening) حی فاکتور تسط ای یفشردگ بیضر ای( b( و شعاع کوچک )aبا شعاع بزرگ ) ،یاضیاز نظر ر یضویهر ب : 72 تصویر

 بیضوی مبنا و دیتوم 

ین در قالب یک سیستم مختصات جغرافیایی، الزم است که یک بیضوی ق موقعیت نقاط روی زمگیری دقیبرای اندازه

با ابعادی تعریف گردد که بیشترین انطباق را با سطح واقعی زمین )ژئوئید( داشته باشند. از طرفی سطح واقعی زمین 

ترین  ین برای رسیدن به بیشیک بیضوی است. بنابرایا همان ژئوئید نیز خود یک شکل نامنظم غیر هندسی شبیه  

ای تعریف کرد تا بیشترین انطباق  های محلی را به گونهدقت در یک منطقه خاص از سطح زمین، الزم است که بیضوی
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( بیضوی کالرک  مثال  عنوان  به  باشد.  مورد نظر داشته  منطقه  آمریکای clark1866با  با  مناسبی  انطباق  دارای   )

 ر نباشد.  از این بیضوی ممکن است در همه جای سیاره زمین از دقت الزم برخورداشمالی است، در حالی که استفاده 

توان گفت که بیضوی مبنا یا بیضوی مقایسه یک شکل هندسی است که بیشترین انطباق را با ژئوئید  در مجموع می

ب فشردگی که یک  د. چنانچه گفته شد، بیضوی مبنا با شعاع بزرگ و شعاع کوچک و یا ضریدر منطقه مورد نظر دار 

 شود. باشد، بیان مینسبتی بین دو شعاع مذکور می

های محلی عالوه بر تعیین فاکتورهای هندسی بیضوی، گاهی مرکز بیضوی را نیز نسبت به مرکز  در تعریف بیضوی

دهنده  نشان  (Datum)شتری با ژئوئید داشته باشد. مبنای مسطحاتی یا دیتوم کنند تا انطباق بی زمین جا به جا می

دیتوم   مثال  برای  است.  زمین  مرکز  به  نسبت  مبنا  بیضوی  مرکز  دادن  شیفت  اصطالحا  یا  و  جابجایی  میزان 

European1950    یا به اختصارED50    با بیضوی مبنایInternational1909   دارای تطابق مناسبی با کشور

 ن است.ایرا

باال برای کل زمین   هایهای با تطابقماهواره، بیضویگیری و روی کار آمدن سیستم های اندازهبا پیشرفت تکنولوژی

باشد که تطابق مناسبی با کل زمین از جمله  با دیتومی با همین نام میWGS  65ترین آن بیضویتعریف شد که مهم

 ایران دارد.

ف  گردد. هر قدر محاسبات مربوط به تعری ن بر مبنای بیضوی زمین بیان میمختصات جغرافیایی عوارض سطح زمی

تر خواهد بود. ی نقشه هم به همان نسبت دقیقها و محاسبات صورت گرفته روگیریتر باشد اندازهبیضوی زمین دقیق

ل زمین محاسبه  ها محلی بوده و برخی برای کاست برخی از آنهای متعددی برای زمین محاسبه شدهتاکنون بیضوی

 نامند. المللی میهای بینضویهای منتشر شده برای کل زمین را بیاند. بیضویگردیده

این است که یک بیضوی شکل زمین را نشان می دهد و یک دیتوم محل  تفاوت بین یک بیضوی و یک دیتوم در 

دیتوم تغییر داده شود سیستم   دهد. هر زمان کهقرارگیری مرکز بیضوی را نسبت به مرکز کره زمین را نشان می

 شود. مختصات نیز به تبع آن عوض می

ه روی سطح بیضوی منطبق با یک نقطه خاص روی سطح زمین است که آن نقطه را نقطه ژئودزی یا نقطه  نقطیک  

 شود. نامند. مختصات نقطه مبنا ثابت و مشخص است و مختصات تمامی نقاط نسبت به آن محاسبه میمبنا می

ین نیست. به عنوان مثال دیتوم های محلی الزاما منطبق بر مرکز کره زمتصات یا مرکز بیضوی در سیستممرکز مخ

ED1950    برای اروپا و خاورمیانه و دیتومNAD1927   ها به جای  برای شمال آمریکا مناسب است و استفاده از آن

 شود. گیری میدیگر مناسب نبوده و باعث کاهش دقت در اندازهیک

های  استفاده شده بود. در نقشه  Europeanهایفورد و دیتوم    از بیضوی  1:  50000های پوششی  ران در نقشهدر ای

 استفاده گردیده است.  WGS84و دیتوم  WGS84از بیضوی  1:  25000پوششی 

 
65 World Geodetic system  
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. به طور  روندها عالوه بر کاربرد در تعیین موقعیت مکانی )سیستم مختصات( برای تعیین ارتفاع نیز بکار میبیضوی

 وجود دارد.  توان گفت برای هر نقطه روی کره زمین دو نوع ارتفاعکلی می

 . (H)الف( ارتفاع ارتومتریک یا فاصله عمودی آن نسبت به سطح ژئوئید 

 . (h)ب( ارتفاع بیضوی یا فاصله عمودی آن نسبت به سطح بیضوی 

ارتومتریک می گرانی ارتفاع  از  اندازهتواند  یا  فشارسنجی  ارتفاع    گیری  واقع یک  بیضوی در  ارتفاع  آید  هوا به دست 

دهند نمایش می  Nشود. تفاوت بین این دو ارتفاع را با حرف  محاسبه می  GNSSهای  وسط گیرندهمحاسباتی است که ت

ر از  مت 100ترین ارتفاع ژئوئید در جنوب هندوستان و به اندازه  شود. بزرگو از آن به عنوان ارتفاع ژئوئید نام برده می

 . بیضوی مرجع است 

 
 (یضوی)ب  کیبا ارتفاع ژئودت کیارتفاع اورتومتر سهی مقا: 73 تصویر

در نظر گرفت.    (Ellipsoid)و یا بیضوی    (Sphere)توان شکل زمین را به حالت کره  در تبیین سیستم مختصات می

 شوند. های مختصات به دو دسته کروی و بیضوی تقسیم میبنابراین به طور کلی سیستم

که    به اختصار    (Latitude)و عرض جغرافیایی    به اختصار    (Longitude)سیستم مختصات طول جغرافیایی  

   شود، در واقع نوعی سیستم کروی است. نیز خوانده می (Lat/Lon)سیستم 
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 و کالرک  فوردیها یهایضویمشخصات ب : 74 تصویر
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کار با منوهای : 3فصل 

 گارمین   GPSدستگاه گیرنده 
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 مقدمه 

 ما  کهنیبا توجه به ا  .م یدهنده آن آشنا شد   لیمختلف تشک  یهاو قسمت GPS در فصول گذشته با نحوه کار سامانه

  رنده یگ  یهافصل با انواع دستگاه  ن یداشت، در ا  م یسر و کار خواه  « یبخش کاربر»سامانه تنها با    نیبه عنوان کاربران ا

هایی تمرکز خواهیم کرد که در  روی دستگاه  ژهیو  ر به طو  آشنا شده و  دهندیم   لیرا تشک  یکه عمال بخش کاربر

 های کوهستانی پرکاربردتر هستند. فعالیت

  ک ی ها که هر متفاوت، انواع مختلف دستگاه یهاتیدر فعال GPS ت که با توجه به کاربرد گسترده سامانهواضح اس  پر

توان  یم ی نظام ریغ یهامختلف دستگاه رند. از انواع اند کاربرد داشده  د ی تول ها تیاز فعال ی نوع خاص یبرا  ژهیبه طور و

 یهارندهیگ  ،ینقشه بردار  اتیعمل  ژهیو  یهارندهیگ  ،ییایدر   یناوبر  ژهیو  یهارندهیگ  ،ییهوا  یناوبر  ژهیو  یهارندهیگ

گ  ژهیو همچن  یدست  یهارندهیخودرو،  و  برد  نام  را   ... تقر  نیو  ن  یهاتلفن  یتمام  بایامروزه  هوشمند  به    زیهمراه 

 .مجهز هستند  GPS یهارندهیگ

 

 ی دست یها رندهیو گ ینقشه بردار ،ییخودرو ،ییایدر ،ییهوا یناوبر یها رندهیاز انواع مختلف گ یریتصاو: 75 تصویر

  ی ورزش  یهاتیدر فعال  ی بهره بردار  ت یآنها قابل  ی شده، تمام  اد ی  یهارندهیانواع گ  ن یکه از ب  ستی ن  ح یبه توض  الزم 

  ت یمناسب آن فعال  یهایژگیمختلف با و  یهارندهیگ  ت،یرا ندارند و به فراخور نوع فعال   یگرد  عتیطب  ای  یکوهستان

 .اند شده  یخاص طراح   تینوع فعال  ک ی  یبرا  ی اصشده که بعضا به صورت اختصتولید کننده ساخته    یهاتوسط شرکت
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م  ،یگرد  عتیو طب  یکوهستان  یهاتیفعال  یبرا دارا  ییهامدل  ،یدست   یهارندهی گ  انی از  مناسب    یهایژگیو  یکه 

و... باشند    دیشد   یسخت و سرما  طیکار در شرا  یبرا  ی طراح  شتر،ی ب  ی تر، طول عمر باطرکم  یریپذ   بیهمانند آس 

  ی به دقت ارتفاع  از ین  نیو همچن  GPS  سامانهجهات توسط  شیکه با توجه به عدم نماتر خواهند بود. ضمن آنمناسب

در کنار    زیقطب نما و حسگر فشار هوا را ن  ژهیاستفاده شود که حسگر و  ییهادستگاهشود حتما از  یم  هی تر، توصاالب

شده )به خصوص حسگر    اد ی  یصورت در صورت عدم وجود حسگرها  نیا  ر یاند؛ در غدر دستگاه قرار داده  GPS  رنده یگ

 .شودیممکن م ریغها، حالت  و در برخی از تر با دستگاه دشوار  یناوبر اتیقطب نما( عمل

 را گوشی تلفن همراه برای ناوبری در کوهستان مناسب نیست؟چ

های هوشمند هستند و امروزه بسیاری از افراد  یکی از ابزارهای نوین و کم هزینه برای انجام ناوبری در کوهستان، تلفن

 ، GNSS  متعددهای  امانهل به س ایگان و اتصاهای ر، نقشهها، به خاطر دالیلی مانند صرفه جوی اقتصادیدر این محیط

پردازند. با این وجود این ابزار به دالیل زیر،  می  GPSهای گیرنده  ناآگاهانه به استفاده از این وسیله به جای دستگاه

 باشد: های مرتبط با کوهستان، بخصوص کوهنوردی مییک ابزار غیر استاندارد برای ورزش

است، فن همراه، برای استفاده در محیط شهری ساخته شدهاری: سخت افزار گوشی تلقابلیت اطمینان سخت افز – 1

اند. بنابراین منطقی است که جانِ  برای استفاده در شرایط سخت طراحی شده  GPSهای دستی  که دستگاهحال آن

 باشد. کنیم ساخته شدهخود را به ابزاری بسپاریم که برای محیطی که در آن فعالیت می

در تلفن همراه   GPSهای بی شماری برای شبیه سازی  که اپلیکیشنت اطمینان نرم افزاری: با وجود اینبلیقا  –  2

ش شرکتدهساخته  که  افزارهایی  نرم  اندازه  به  کدام  هیچ  سازنده  است،  بزرگِ  در   GPSهای  استفاده  برای  دستی 

ی بزرگ، به طور تخصصی در این زمینه فعالیت  هااند، قابلیت اطمینان ندارد. زیرا این شرکتهایشان ساختهدستگاه

، افزاری که برای شرایط سخت ساخته شده قرار دادهمال منطبق بر سخت  اند را کاکنند و نرم افزاری که تولید کردهمی

این شرایط تست از آندر  پشتوانه  شان را  اند و در نهایت سرمایه چند میلیارد دالری شرکتها گرفتههای مختلفی 

های بی نام و  های تلفن همراه توسط افراد و شرکتکه اپلیکیشناند. حال آنرکرد این محصوالت قرار دادهت کاکیفی

 شوند. شان و بدون هیچ گارانتی یا تضمین ارائه مین

دستی به طور تخصصی برای استفاده به عنوان یک ابزار ناوبری بهینه سازی و    GPSهای  تخصصی بودن: دستگاه – 3

دریافت  های آنقسمتهای تلفن همراه به عنوان یک ابزار چند منظوره که یکی از که گوشیاند، حال آندهساخته ش 

ستانداردتر از ابزاریست  شوند. قطعا ابزاری که به طور تخصصی برای یک کار ساخته شده، ااست ارائه می  GPSسیگنال  

 آید. هدف ناوبری یکی از اهداف فرعی آن به شمار میکه قرار است به طور همزمان اهداف مختلفی را دنبال کند و 

کار در شرایط سخت و استفاده با دستکش تقریبا  شود که  باعث می : بدیهی است این موضوعصفحه نمایش لمسی   -4

 برد. پذیری و از کار افتادن آن را بسیار باال مین صفحه نمایش، امکان آسیبهمچنین لمسی بودن ای  غیر ممکن شود.
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 . های در شرایط سرماباتریت ناگهانی فا – 5

دستگاه  –  6 اینترنت:  به وجود  قابلیت دریافت  نیاز  تلفن همراه هم  و شبکه  اینترنت  اتصال  تلفن همراه بدون  های 

های امروزی بدونِ وجود اینترنت و شبکه، در مقاطعی از  را دارند، اما این سبک اتصال در اکثر دستگاه GPSسیگنال 

فن همراه را به ابزاری غیر مطمئن برای ناوبری در شرایطی  خطای دستگاه را به شدت باال برده، گوشی تلبرنامه میزان  

 کند. که فاقد اینترنت و شبکه هستید تبدیل می

های تلفن همراه در  ترین نیازهای ما به گوشیهای ضروری: یکی از مهمبرقراری تماستلفن همراه، ابزاری برای    –  7

. حال اگر د ایفنی در شرایطی است که به مخاطره افتادهها برای برقراری تماس تلیل استفاده از آنکوهستان، به دل

قرار باشد قبل از آن، باتری گوشی را برای مقاصدی مانند ناوبری استفاده کرده باشیم، در شرایط مخاطره، بیشترین  

 ریسک را برای خود ایجاد خواهید کرد. 

دستی، سخت افزار   GPSهای ر. در دستگاهعدم تطابق سخت افزار و نرم افزا لیبه دل یمصرف باتر زانیم شیافزا -8

با ساختارهای مطابق با یک تیم اجرایی مشترک و  افزار در یک  که در تلفن  است. حال آندیگر طراحی شدهو نرم 

است و این موضوع باعث  دهسازی شنویسان مختلف پیادههمراه، سخت افزار توسط یک شرکت و نرم افزار توسط برنامه

 در شرایط مشابه خواهد شد.  مصرف بیشتر باتری

های کوهستانی، یک امر غیر دستی در فعالیت GPSبا توجه به موارد فوق، استفاده از تلفن همراه به جای 

 استاندارد است و مسئولیت مستقیم اتفاقات ناشی از انجام این کار برعهده فرد خواهد بود.

 در این فصلورد استفاده های مدستگاه 

  ل یبخصوص مطرح نبوده و صرفا به دل  یدستگاه  ایشرکت سازنده و  یک    غیتبل  ی مبنی برمطلب هدف  نیا  هیته  در

شرکت    یهادستگاه  یمنو  ی ها با دستگاه، به معرفازین  ینسب   قیو تطب  ننورداکوه  نیها بدستگاه  نیا  شتر یب  یراوانف

Garmin،  یهامدل  Map64S    وEtrex 30x  تر بودن  فی ضع  یبه معن  مطلب  نیاست ا  یهیاست. بد پرداخته شده

سا  یهادستگاه توسط  شده  ز  ست ین  گرید  یها مدل  ایها  تشرک  ریساخته  شباهت  به  توجه  با   ریسا  یمنوها  ادیو 

 . بردبهره    زینها آناستفاده از  یراهنما برا نیتوان از ا یدقت م یها، با کمدستگاه

   (Power) دکمه خاموش و روشن

فشردن و  با  روشن کردن دستگاه  ایخاموش  دستی شرکت گارمین،   GPSهای گیرند  های جدید دستگاهتمام مدلدر 

دکمه را    نیکه هنگام روشن بودن دستگاه ا  ی شود. اما در صورتیمانجام    هیثان  کیدکمه به مدت    نیداشتن انگاه  

 :ظاهر خواهد شد   ریز یمنو میلمس کن
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 . قسمت قابل مشاهده است نیهفته در ا امیو او ساعت  خ یتار -1

 شیفشار چند باره دکمه خاموش/روشن قابل افزا اینما جهت یدهای با استفاده از کل شیصفحه نما  نهینور پس زم -2

و از   شیدر مشاهده اطالعات صفحه نما  د ی و با توجه به مزاحمت تابش خورش   عتیدر طب  نهی گز  نیو کاهش است؛ ا

 .دارد  ییباال ییکارااست  ادیز  نهیکه نور پس زم یدر هنگام یباطر یمصرف باال یطرف

 . داده شده در قسمت مربوط مراجعه شود(   حاتی)به توض یمصرف باطر زانیم شینما -3

 . هااز ماهواره یافتیدر کیفیت سیگنال شینما -4

 . م یگردیم  دستگاه بر یبازگشت، به عملکرد عاد د ی صفحه با فشردن کل  نیصورت اتمام کار با ا در

Satellite (صفحه ماهواره)ها 

 

 . شودیداده م شیها نماماهواره یریقرارگ تیقسمت موقع نیدر ا -1
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استفاده شده؛ نقطه وسط   یمتحدالمرکز کمک رهیدا 2نقطه در وسط صفحه و  1ها از ماهواره تیدرک بهتر موقع یبرا

در آسمان   یفرض  یتر خطکوچک  رهیو دا  دهد یم  شینما  تر خط افق را بزرگ  رهیدستگاه است، دا  یریقرارگ  تیموقع

 ه است. درج  45 ( هیبا ارتفاع )زاو

 . شودیداده م شیقسمت نما نیدستگاه در ا یمختصات فعل  -2

 . شوندیداده م شیقسمت نما نیدر ا  یاب یتیمورد استفاده جهت موقع یاماهواره یهاهسامان -3

مثال  ت؛یموقع  شینما  یدقت حدود  -4 اگر عدد  به طور  ا  شینما  4:  به  شده  که    یمعن  نیداده  که   اینقطهاست 

 مکانپس عمال ا  د،ی قرار دار  رهیدا  نیاز ا  ییمتر است و شما در جا  4به شعاع    یارهیمختصات آن اعالم شده مرکز دا

 حالت وجود دارد.  نای در  خطا  متر 4±وجود 

 .GPS؛ ارتفاع محاسبه شده توسط سامانه یاارتفاع ماهواره -5

در    یارتفاع سنج  ،ها قطع یا ضعیف استهای ماهوارههایی که سیگنالمکانلزوم داشتن ارتفاع در  : با توجه  ح یتوض

 شود یاصالح م  (رندهی)استفاده از سنسور فشارسنج در گ  کیبارومتر یبا کمک ارتفاع سنج  یدست   یهارندهیاز گ  یبرخ

 . حیطی خواهد شد که این نوع ارتفاع سنجی نیز شامل برخی از خطاهای م

  ک یاز هر ماهواره به تفک  یافتیدر  یهاسیگنالقسمت    نیها: در ا از ماهواره  یافتیدر  یهاسیگنال  یریتصو  شینما  -6

 متناظر هستند(.  ( 1داده شده در قسمت ) شینما یهاها با شمارهاست )شماره ماهواره تیشماره ماهواره قابل روئ

وجود  ها  آناز    یارسال  یهاسیگنال  افتیدر  مکاناها  آن  یریقرارگ  تیعجه به موقکه با تو  ییهاجدول شماره ماهواره  در

خواهد    تردهی متناظر با آن کش لیباشد، مستط تریقو یافتیدر گنالیاست هر چه س  ی هی. بد شودیداده م شیدارد نما

درحال  دال  یبود.  به  امواج  قرارگ  لیکه  )مثل  آن  یریمختلف  راه  سر  بر  داده    شینما  یزیچند،  نشو  افتیدر  (موانع 

قابل بهره   هاسیگنالنشده و  افتیشده اما هنوز اطالعات الزم به صورت کامل در افتیکه امواج در یحال. در  شودینم

که حالت چشمک زن دارد و    شودیداده م  شینما  ینشده(، شکل تو خال  افتیهنوز کامال در  سیافمر)  ستین  یبردار

به صورت توپر خواهند    شینما  شود، یده م استفا  یابیتیو از آن جهت موقع  تفایدر  رادیبدون ا  گنالیکه س   یهنگام

 بود. 

 در این صفحه:  menuبا فشردن دکمه 
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1-  Demo modeی ساز  ه یرا شب  ات یها را متوقف کرده و صرفا عملاز ماهواره  یافتیاه استفاده از امواج درگ: دست  

در حالت بهره   د یعنوان نبا  چیزش کاربرد دارد و به هان آمودر زم  یحالت به منظور کاهش مصرف باطر  نی. اکند یم

خاموش ای ماهواره افتیکه در یبهتر در زمان صیتشخ مکان. جهت اردیقرار گ تیوضع نیدستگاه در ا ،یواقع یبردار

 . آید میدر  شیها به نماماهواره یهاگنالیس  شیقسمت نما یرو Simulatingیا  Simulationواژه  شود،یم

  قه یاطالعات از ماهواره ها نباشد، پس از چند دق  افتیکه دستگاه پس از روشن شدن قادر به در  یدر صورت :  مهم  تذکر

پرسد  یارتباط با ماهواره نبوده و م  یبه شما اعالم خواهد کرد که قادر به برقرار  یدر مصرف باطر  یی صرفه جو  یبرا

 OK  نهیقسمت گز  نیکه به اشتباه در ا  ی؛ در صورت «شود؟  دوار  Demo modeدستگاه به حالت    د ی دار  لیتما  ایآ»

  ی ساز  هیو در حالت شب  یواقع  ریغ  تمام عملکرد دستگاهوارد شده و    Demo modeانتخاب شود دستگاه به حالت  

امواج ماهواره   افتیف درکه احتمال ضع  یو در مناطق  نامهبر   یکه در ابتدا  د ی . پس دقت داشته باش خواهد شد انجام  

لزوم  این پیام درها( به  مانند زمان حرکت در درهوجود دارد )ه صفحه  با کمک    ،دستگاه توجه نموده و در صورت 

 . د ی حاصل نمائ نانیاطم Demo modeها از عدم ورود دستگاه به حالت ماهواره

2- North Up / Track Upنسبت به  ها ماهواره  یریقرارگ تیموقع شینما  تیدر وضع  رییبه منظور تغ نهیگز نی: ا

  ی فعل  یبدون در نظر گرفتن راستا شهیانتخاب شود، هم North Upنه  یکه گز ی. در هنگامشودیاستفاده مآسمان، 

دستگاه با نقطه    ی فعل  یها، راستاماهواره  ت یشمال فرض شده و به جهت درک بهتر موقع  ش یصفحه نما  یدستگاه، باال

شده و  ه یدستگاه توج ی فعل یراستاال با توجه به  انتخاب شود، شم Track Up نهی. اما اگر گزشودیقرمز مشخص م

که قرار داشته باشد،   یتی. الزم به ذکر است دستگاه در هر وضعآید میدر  شیها با توجه به آن به نماماهواره تیموقع

مشاهده    ستی در ل  North Up)اگر    شودیداده م  شیاب نشده در فهرست نماکه در حال حاضر انتخای  نهینام گز

 قرار گرفته است(.  Track Up یبر رو م یدر حال حاضر تنظ یعنی  شودیم
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3-  Multi Color / Single Color :    در حالتMulti Color    ی متناظر آن با رنگ  گنال یها و س از ماهواره  ک یهر  

نما همرنگ  ها  آنمتناظر    یهاگنالیها و س ماهواره  یتمام  Single Colorاما در حالت    شود؛یداده م  شیجداگانه 

 ود. واهند بخ

  ه یکل  Single Colorو گلوناس، در حالت    GPS  یهادر صورت استفاده همزمان از سامانه  ،هامدل  ی: در برخ ح یتوض

 . ند یآیدر م  شیبه نما  گرید یگلوناس با رنگ یهاماهواره ه یرنگ و کل کیبا  GPS یهاماهواره

Map (صفحه نقشه) 

 

شود. بنابراین در  اند نمایش داده میگذاری شدهاریی که در دستگاه بهانقشهدر این صفحه موقعیت دستگاه بر روی  

موقعیت دستگاه است )راستای   گرنشاناز منطقه در دستگاه وجود نداشته باشد، صرفا مثلثی که ای نقشهصورتی که  

 مشاهده نخواهد شد. ای نقشهدیده شده و در پس زمینه ( دستگاه به سمت کشیده مثلث است

قابل   در دستگاه  Zoom  یدهایبا استفاده از کل  اسیمق  نینقشه قرار دارد که ا  یمیترس   اسیت مقسمق  نیدر ا  -1

 است.  رییتغ

 . دهدیم شیشمال را نما مات،یدر تنظ  یشمال که بر اساس شمال انتخاب گرنشان -2

 در این صفحه:  menu با فشردن دکمه



   (GPS)کار با    ی ناوبر  شرفته یدوره پ  
 کمیته آموزش 

126 

 

 

1 - Setup Map(. این قسمت در ادامه فصل بیان خواهد شد ضیح کند )تو: صفحه تنظیمات نقشه را باز می 

2 - Measure Distance دو نقطه استفاده کرد. با انتخاب  ( گیری فاصله )هواییتوان جهت اندازهمی: از این گزینه

بر روی نقشه، فاصله نقاط نمایش    گرنشانشود و با جابجا کردن  این گزینه جدولی در پایین صفحه نمایش داده می

 بیشتری را در محاسبه منظور کرد.  توان نقاطمی "ثبت"شوند و با فشردن دکمه داده می

 

3 - Restore Defaults .بازنشانی تنظیمات پیش فرض برای این صفحه : 
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Compass (نماصفحه قطب) 

 

 د.  هستن  رییقرار گرفته که البته قابل تغ(Data Field)  یاطالعات  کادر  4فرض  شیبه صورت پ  هیناح  نیدر ا -1

جهات    ، یمعمول  ینماقطب  ک یهمانند    - شده  م یتنظ  شیبر اساس نوع نما -   نما قرار دارد کهقسمت قطب  نیدر ا  -2

 . دهدیم شیرا نما ییایجغراف

 :یناوبر  ن یح  در

تنظ  -3 در  گز  Setup Heading  ماتیاگر  هدا  نهیدر  شود   Bearing  نهیگز  (Go to Line)  تینحوه    انتخاب 

 گاه: آن  است(آورده شده Headingموضوع در قسمت تنظیمات  )توضیحات مربوط به این 
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انتخاب شود    Courseگزینه  (  Go to Lineدر گزینه نحوه هدایت )  Setup Headingاگر در تنظیمات    توجه:

 گاه این صفحه را به شکل زیر مشاهده خواهید کرد: آن

 

 

 صفحه: در این   menu با فشردن دکمه

 

 

1- Sight’N Go: ( توضیح این قسمت در ادامه فصل بیان خواهد شد و برو ) نیبب  صطالحبه ا ای . 

2- Change Data Fieldsیاطالعات یاطالعات در کادرها ر یی: تغ . 

3- Change Dashboardمورد نظر یبا توجه به کاربر)قسمت باالیی صفحه(  داشبورد ریی: تغ . 

4-  Calibrate Compassتوضیح این قسمت در ادامه فصل بیان خواهد  ما )نقطب  کالیبره کردنبه صفحه    تی: هدا

 . (شد

5- Setup Heading(توضیح این قسمت در ادامه فصل بیان خواهد شد سمت )  ماتیبه صفحه تنظ تی: هدا . 
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6-  Restore Defaults : صفحه نیفرض ا شیپ مات یتنظ یبازنشان . 

Altimeter (ارتفاع سنج) 

 

 هستند.  رییقرار گرفته که توسط کاربر قابل تغ ی کادر اطالعات ه دوصفح یفرض در قسمت باال شیبه صورت پ -1

استفاده    اب  توانیقابل مشاهده هستند. م  هوا  فشار  ایارتفاع    راتییمختلف مربوط به تغ  یقسمت نمودارها  نیدر ا  -2

  رات یینمودار، تغ  یوبا حرکت بر ر  ایداد    ریینمودار را تغ  شینما  یهابازهجهت نما،    یهادکمه  ایو    Zoom  یدهایاز کل

 کرد.  اهده مختلف مش یهابازهارتفاع را در  ایفشار 

 ر این صفحه: د menuبا فشردن دکمه 

 

1- Change Plot type: شودیداده م شی که نما یانتخاب نوع نمودار . 

 مورد نظر را انتخاب کرد:  نهیگز توانیموجود، م یهاگزینه انیقسمت از م نیا در
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Elevation/Time:  دهدیم شیارتفاع در واحد زمان را نما راتییر ارتفاع/زمان که تغودانم . 

Elevation/Distance: دهد یم شیشده را نما  شیمایارتفاع در مسافت پ راتیینمودار ارتفاع/مسافت که تغ . 

Barometric Pressure:  در زمان.  کیفشار بارومتر راتیینمودار تغ 

Ambient Pressure : در زمان. ی رامونیپفشار  ریینمودار تغ 

 

 شود:  انیب یرامونی و فشار پ کیفشار بارومتر نیالزم است اختالف ب نجایدر ا

اتمسفر است    1آزاد    یهادرجه در سطح آب  20  یمقدار در دما  نیاطراف است، ا  یهوا  ی: فشار واقع یرامونیپ  فشار

خواهد کرد. مثال در قله    رییمقدار تغ  نیاع اکاهش ارتف  ای  شیافزا  ایکاهش دما و    ای  شیو با افزا  ( استاندارد  طی)شرا

مداوم ارتفاع و   راتییاتمسفر است؛ با توجه به تغ  میاز ن  مترک  یمقدار کم  نیگراد ا  یدرجه سانت   20  یدماوند در دما

 توانیاست، پس نم  رییمقدار به صورت مداوم در حال تغ  نی ا  ،یکوهستان  یهاشیمایفشار هوا در پ  ر ییبه فراخور آن تغ

 برد.   یپ یجو طیشرا  رییارتفاع و تغ رییبه صورت همزمان به تغ ریمقاد نیتفاده از ااس  با

با توجه به ارتفاع    طیمح  یفشار هوا  ی عنیاستاندارد است؛    ط یبر اساس شرا  طیشده مح  بره یفشار کال:  کیبارومتر  فشار

در قله    داریکامال پا  یهوا  طیدر شرا. به طور مثال  شود یم   برهیآزاد کال  یارتفاع سطح آبها  یدستگاه در مبنا  ی فعل

که   ییهانازمدر    میبتوان  کند ی به ما کمک مموضوع    نیشد. ا  د داده خواه  شیاتمسفر نما  1  کیدماوند فشار بارومتر

فشار در   کم فشار و پر  یهاهوا، احساس حضور جبهه  فشار  راتییتغ  شیپا  مکانمداوم ارتفاع وجود دارد، ا  راتییغت

 . م یرا داشته باش   یجو طیشرا ینیب شیپ مکانمنطقه و ا

2-  Adjust Zoom Range:  نمایی بزرگ  یهاجهت نما بازه  یدهای با استفاده از کل  توانیم   نه،یگز  نیپس از انتخاب ا 

 داد.  رییرا تغ

3- Change data Fieldsبه دلخواه کاربر.  ی اطالعات یاطالعات موجود در کادرها ریی: تغ 

4-  Resetبه صفحه    نهیگز  نی: با انتخاب اReset  خواهد    انیقسمت در ادامه فصل ب  نیا  حی )توض  م یشویم  ت یهدا

 شد(. 
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5-  Calibrate Altimeter:  ا  برهیجهت کال از  . دقت  شود یاستفاده م  نه یگز  نیکردن سنسور فشارسنج دستگاه 

اع، فقط از فشارسنج  داشته باشید این کالیبره کردن تنها زمانی معنی دار است که شما برای دریافت اطالعات ارتف

 الت پیش فرض دستگاه، کاربردی نخواهد داشت. دستگاه کمک بگیرید و در غیر این صورت و همچنین ح

6- Restore Defaults:  فرض.  شیصفحه به حالت پ نیا راتییبازگرداندن تغ 

Trip Computer (محاسبات سفر ) 

دهد تا بنا به سلیقه  در اختیار کاربر قرار می(  اختیاریو داشبوردی )(  Data Fieldاین صفحه تعدادی کادر اطالعاتی )

 به اطالعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشد. ها آنو نوع استفاده مورد نظر خود، با تنظیم  

 

 قابل تنظیم در کادرهای اطالعات اطالعاتی 

 توضیح  عنوان 

24Hr Max 

Temperature 
 ( Tempe یور خارج به سنس  ازیساعت گذشته )ن  24در  نهیشیب یدما

24Hr min Temperature  نیاز به سنسور خارجی اعس  24دمای کمینه در( ت گذشتهTempe ) 

Accuracy of GPS  دقت حدودیGPS  در حال حاضر 

Ambient Pressure فشار هوای پیرامونی 

Ascent-Average  میزان صعود میانگین انجام شده از زمان آخرینReset 

Ascent-Maximum شینه صعود انجام شده از زمان آخرین یبReset 

Ascent-Total  مجموع تمامی صعود انجام شده از زمان آخرینReset 
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Average Lap  )متوسط زمان هر دور )کرنومتر 

Barometer  فشار بارومتریک 

Battery Level نمایشگر میزان باطری دستگاه 

Bearing   زاویهBearing    هدف سمت  به  فعلی  ناوبری )گرای  حالت  در  شده    مشخص 

Bearing ) 

Cadence  نیاز به سنسور خارجی( رکاب شمارCadence ) 

Compass Heading نمای داخلی بر مبنای قطب ()گرای حرکت استای فعلی دستگاهر 

Course  زاویهCourse  گرا به س( مت هدف مشخص شده در حالتCourse) 

Current Lap  )زمان دور فعلی )کرنومتر 

Date  تاریخ فعلی شامل روز و ماه و سال 

Depth  کاربرد در دریانوردی(  –عمق )نیازمند اتصال به حسگرهای ویژه عمق 

Descent-Average  میانگین فرودهای انجام شده از آخرینReset 

Descent-Maximum  بیشینه فرودهای انجام شده از آخرینReset 

Descent-Total  ه از آخرین مجموع فرودهای انجام شدReset 

Distance to Dest  .فاصله تا هدف؛ صرفا در زمان ناوبری قابل مشاهده است 

Distance to Next  ی؛ صرفا در زمان ناوبری قابل مشاهده است. فاصله تا نقطه بعد 

Elevation Above 

Ground 

 کاربرد در هوانوردی(  –های ویژه رتفاع از سطح زمین )نیازمند نقشها

Elevation ارتفاع 

Elevation-Maximum  بیشینه ارتفاع از آخرینReset 

Elevation-minimum  کمینه ارتفاع از آخرینReset 

ETA at Destination ETA    مخففEstimated Time of Arriving    تقریبی در معنی ساعت  به 

 زمان رسیدن به هدف است؛ صرفا در زمان ناوبری قابل مشاهده است. 

ETA at Next   قابل ناوبری  زمان  در  صرفا  بعدی؛  نقطه  به  رسیدن  هنگام  در  تقریبی  ساعت 

 . مشاهده است

Glide Ratio  )زاویه میل، نسبت جابجایی افقی به تغییرات ارتفاع )کاربرد در هوانوردی 

Glide Ratio to Dest  )زاویه میل جهت رسیدن به هدف )کاربرد در هوانوردی 
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GPS Elevation  ارتفاعGPSبدون در نظر گرفتن ارتفاع بارومتریک(  ی( 

GPS Heading  بر مبنای  ()گرای حرکتراستای فعلی دستگاهGPS 

GPS signal Strength هاهای دریافتی از ماهوارهنمایش قدرت سیگنال 

Grade شیب مسیر پیمایش شده بر حسب درصد 

Heading   قرارگیری قسمت باالی  گرای فعلی دستگاه )با توجه به راستای فعلی یا جهت

 دستگاه( 

Heart Rate   نیاز به سنسور خارجی( نمایش ضربان قلبHeart Rate) 

Lap Distance  )مسافت پیمایش شده در این دور )کرنومتر 

Laps  )تعداد دورها )کرنومتر 

Last Lap Time  )زمان آخرین دور )کرنومتر 

Location Lat/Lon مختصات،  ت بدون توجه به تنظیمات نمایش نمایش مختصات فعلی؛ در این حال

 شوند. صات با فرمت طول و عرض جغرافیایی نمایش داده میمخت

Location (Selected)   انتخاب کاربر  توسط  تنظیمات  در  که  فرمتی  با  دستگاه  فعلی  موقعیت  نمایش 

 است شده

Location of 

Destination 

 هدف (موقعیت )مختصات

Odometer  دس شمار  پیمکیلومتر  مسافت  از  تگاه؛  دستگاه  با  شده  راهایش  تا  اولین  اندازی 

 شود. کردن دستگاه صفر نمی Resetکنون؛ این مقدار با 

Off Course فاصله( راستای  ( مقدار  از  شیوه    Courseخروج  از  )استفاده  ناوبری  زمان  در 

Course) 

Pointer   آن حرکت شود  کوچک که در زمان ناوبری جهتی که باید به سمت   گرنشانیک

 دهد. را نمایش می

Speed دستگاه(سرعت فعلی )لحظه ای 

Speed-Maximum  سرعت بیشینه از زمان آخرینReset 

Speed-Moving Avg  میانگین سرعت در زمان حرکت از آخرینReset 

Speed Overall Avg از آخرین (میانگین سرعت به طور کلی )در زمان توقف و حرکتReset 
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Speed Limit   صورتی که در نقشه موجود باشد؛ پیشنهاد  محدودیت سرعت در جاده فعلی )در

 ای استفاده کنید( شود از عالئم جادهمی

Stopwatch Timer زمان کرنومتر 

Sunrise  زمان طلوع آفتاب در موقعیت فعلی 

Sunset  زمان غروب آفتاب در موقعیت فعلی 

Temperature  نیاز به س( نسور خارجی دمای فعلی محیطTemp ) 

Temperature-Water  دمای آب ویژه( سنسور  دمای آب )نیازمند اتصال به 

Time of day  ساعت فعلی 

Time to Destination مان باقیمانده برای رسیدن به هدف؛ صرفا در زمان ناوبری قابل مشاهده است. ز 

Time to Next ه  در زمان ناوبری قابل مشاهد رسیدن به نقطه بعدی؛ صرفا  مان باقیمانده برای  ز

 است. 

To Course   در حالت ناوبری به شیوه( گرای حرکت برای رسیدن به مسیر صحیحCourse ) 

Total Lap  )زمان تمامی دورها )کرنومتر 

Track Distance   مسافت طی شده درTrack   جاری 

Trip Odometer از آخرین  مسافت پیموده شدهReset 

Trip Time-Moving ان سپری شده از آخرین  مزReset    دستگاه که دستگاه روشن بوده و در حال

 حرکت بوده است 

Trip Time-Stopped   از آخرین دستگاه که دستگاه روشن بوده و متوقف    Resetزمان سپری شده 

 بوده است 

Trip Time-Total   از آخرین ه که دستگاه روشن بوده است )در  دستگا  Resetزمان سپری شده 

 رکت یا توقف( حال ح

Turn  درجه )به  نیاز  مورد  ناوبری  (پیچش  هنگام  در  صحیح  مسیر  به  رسیدن  جهت 

 گردش به سمت راست.  Rگردش به سمت چپ و  L  ،(Course)حالت 

Velocity made Good  سرعت مفید در راستای رسیدن به هدف 

Vert Speed to Dest  عمودی به سوی هدف )استفاده در ناوبری هوایی( سرعت 

Vertical Distance to 

Destination 

 فاصله ارتفاعی از نقطه فعلی تا هدف؛ صرفا در زمان ناوبری قابل مشاهده است. 
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Vertical Distance to 

Next 

 فاصله ارتفاعی تا نقطه بعدی؛ صرفا در زمان ناوبری قابل مشاهده است. 

Vertical Speed  )سرعت عمودی )ارتفاعی 

Waypoint at 

Destination 

 نام نقطه هدف 

Waypoint at Next  نام نقطه بعدی 

 مقایسه کادرهای اطالعاتی مربوط به ناوبری 

و ... تنها در هنگام    Off Courseو    Course  ،Bearing  ،Turn  ،To Courseبرخی از کادرهای اطالعاتی مانند  

نند. در تصویر زیر تفاوت این کادرهای کشوند و اطالعاتی در جهت هدایت ما به سمت هدف ارائه میناوبری فعال می

ر، پیمایش از نقطه شروع آغاز شده و در مسیر خط چین  دیگر اطالعاتی را مشاهده خواهیم کرد. در این تصوی با یک

 که در انتهای کار، به نقطه هدف برسیم.  کند و قصد داریمادامه پیدا می

نی لحظه شروع حرکت که در دستگاه با انتخاب نقطه  وضعیت کادرهای اطالعاتی فوق در دو مقطع از پیمایش، یع

کنیم، و همچنین در یک لحظه خاص از برنامه که در تصویر با عنوان »مکان  ناوبری را به سمت آن آغاز میهدف،  

 شود. است مشاهده میشدهفعلی« نمایش داده 

 شوند. یایا بر اساس آن سنجیده مشود و زونمایش داده می Nدر این تصویر، شمالِ انتخابی، با رنگ آبی و حرف  
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Main Menu (منوی اصلی ) 

به صفحه منوی اصلی دستگاه دسترسی   Menuبار فشردن پیاپی دکمه   2ی که قرار داشته باشیم با هاصفحهدر هر 

یم کرد؛ در واقع تمامی عملکرد دستگاه از این قسمت و صفحات موجود در آن قابل دسترسی هستند. نکته  پیدا خواه

منوی   شوند، از فهرستسیار مهم و حائز اهمیت آن است که صفحاتی که به عنوان صفحات اصلی دستگاه انتخاب میب

دارند و یا به عنوان یکی از صفحات اصلی  اصلی دستگاه خارج خواهند شد. بنابراین صفحات یا در منوی اصلی قرار  

 اند. دستگاه انتخاب شده

ده شده و در خصوص صفحات جانبی نیز توضیح مختصری داده فصیل شرح داکاربرد به ت  در این قسمت صفحات پر

 است. شده

Setup (صفحه تنظیمات ) 

  استفاده از دستگاه است که به توضیح آنان های مختلف در تنظیمات و  صفحات فراوان با کاربری این صفحه دارای زیر

 . پردازیممی
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System  )سیستم( 

 

1-  Satellite Systemا در  تعسمق  نی:  جهت  ماهواره  مکانا  ت،یموقع  ن ییت  از  ،  GPSسامانه    یهااستفاده 

 Demoو  یا گالیله )در صورت وجود(    GLONASS  ها مانند سامانهسایر    یهابه همراه ماهواره  GPS  یهاماهواره

Mode وجود دارد. و قطع ماهواره(  یساز هی شب )حالت 

در    افتی)قابل در  EGNOSو    ( یشمال   یکایدر آمر  افتیر)قابل د   WAASامواج    افتیدر  توانیقسمت م  نیدر ا  -2

خاموش کرد. مطمئنا روشن   ایکنند روشن و  می  یانیدقت دستگاه در نقاط تحت پوشش کمک شا  شیکه به افزا  (اروپا

 خواهد شد.  یمصرف باطر شیفقط منجر به افزا د،امواج وجود ندار افتیدر مکانکه ا ییهامکاندر  نهیگز نیبودن ا

3- Languageفهرست موجود نی: انتخاب زبان دستگاه از ب . 

4- Battery Typeدستگاه  یقابل قبول برا یهایفهرست باطر نیدستگاه از ب   یفعل یاب نوع باطر: انتخ 

 :هایدر خصوص باطر   ح یتوض

Alkaline: یهایباطر Alkaline معمول   (ییای)قل 

Lithium:  ا  رقابلی)غ  ومیتیل  یهایباطر باطر  هایباطر  نیشارژ(،  از طول عمر باالتر و    Alkaline  یهاینسبت به 

 گرانتر است.  زینها آن  متیشتر در برابر سرما برخوردار بوده و البته قیمقاومت ب

Rechargeable Ni-MH:  ظرف  یهایباطر با  که  شارژ  بازار    یهاتیقابل  در  برخ)  شوندیم  افتیمختلف    ی در 

 (. نام برده شده است   Traditional Ni-MHبا عنوان  نهیگز نیدستگاهها ا

Pre charged Ni-MH:   بوده و    هیشارژ اول  یتوسط کارخانه دارا  دیدر زمان خر  یشارژ   یهایاز انواع باطر  یبرخ

 استفاده کرد.  نهیگز  نیاز ا توانیمصرف م نیبه شارژ ندارند و در زمان اول ازین
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Garmin:  باطر از  استفاده  ا  ییهادستگاهر  د  ن،ی گارم  یشارژ  یهایدر صورت  دارا   یباطر  نیکه دکمه سنسور  را 

از   توانیرا ندارد م  یکه دستگاه دکمه حسگر باطر  یاما در صورت   شود،یبه صورت خودکار انجام م  ماتیهستند تنظ

 استفاده کرد.  Rechargeable Ni-MH نهیگز

   :نکته

 . شود ینم هیعنوان توص چی اند به هر نشدهذکه دستگا یهایمختلف که در فهرست باطر یهایباطر ریاستفاده از سا -

استفاده شده در دستگاه کمک  یباطر حینوع صح یمختلف، معرف یهای متفاوت انواع باطر هیتخل یبا توجه به الگو -

 برخوردار باشد.  یاز دقت بهتر ماندهیباق یمصرف و مقدار باطر زانیم شیتا دستگاه در نما کند یم

 یقابل شارژ به عنوان باطر یهای از باطر یکوهنورد یهاهدر برنام  شودیم شنهادیپ تسیز طیحفظ مح یدر راستا -

  ار یکه با توجه به صدمات بس ستی ن حی به توض از یاستفاده شود. ن بانیبه عنوان پشت  یشارژ ریغ یهایو از باطر یاصل

حمل   یشهر  ط یمستعمل به مح  یهایباطر  ی ستی باست حتما  یز  طیمح  یبرا  هایقابل جبران انواع باطر  ریباال و غ

 شوند.   افتیشده و باز

5-  USB Mode  دستگاه از  برخی  را  : (Interfaceها  )در  به  اتصال  استانداردها  انه؛ینحوه  به  توجه  مختلف    یبا 

اUSB  یهادرگاه  یارتباط اتصال مطلوب و مورد نظر کاربر با دستگاه  کند یکمک م  نهیگز  نی،  ای  انهیرا  یهابتوان 

 مختلف برقرار شود.  یهانرم افزار مختلف و در 

Map  یمات نقشه( ظ)تن 

پذیر است؛ این صفحه تنظیمات  مکاننیز ا  Mapدر صفحه    Setup Mapدسترسی به این صفحه از طریق گزینه  

 گیرد. صفحه نقشه را در بر می

 

1- Orientation: ؛ دشویم میقسمت تنظ نیکردن نقشه در ا هی نحوه توج 
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North Up: ی دستگاه خواهد بود و راستا  یشمال نقشه باال شه یدستگاه، هم  یریو جهت قرارگبه راستا    بدون توجه  

 . شودیدستگاه در نقشه است مشخص م یریقرارگ  شگریکه نما یدستگاه در نقشه با توجه به سمت مثلث

Track Up: شمال نقشه    خواهد بود و شیصفحه نما یدستگاه در نقشه باال یریقرارگ یراستا  شهی حالت هم نیدر ا

هم راستا هستند، اصطالحا نقشه    شه ی هم  عتیشمال نقشه و شمال در طب کهاینحالت با توجه به    نیاست؛ در ا  ریتغم

 شمال است.   هیتوج

Automotive mode:  کاربرد دارد.  ی در هنگام رانندگ  شینحوه نما نیدر حالت سوم شخص، معموال ا شینما 

2- Guidance Text: شامل: راهنما،  یعبارتها 

Never: شوند یداده نم شیراهنما نما  یهاعبارت چگاهیه . 

When navigating: شوندیداده م شینما  یدر زمان ناوبر . 

Always: شوند یداده م  شینما شهیهم . 

3- Data Fields : شوندیمشخص م یاطالعات یقسمت نوع و تعداد کادرها نیدر ا : 

 شود یداده نم شینما  یکادر اطالعات چی ه :0

1 Large :شود یداده م  شیبزرگ نما یکادر اطالعات  کی 

2 Small : شوندیداده م شیکوچک نما یکادر اطالعات 

4 Small :شوندیداده م شیکوچک نما یکادر اطالعات 

Dashboardداده خواهد شد شیکادر اطالعات داشبورد نما ی: به جا 

Customم ی قابل تنظ شودیانجام نم یکه ناوبر ی زمان ایو  یمختلف در حال ناوبر یاطالعات کادرهایحالت  نی: در ا  

 . هستند

4-  Advanced Map Setup:  ا انتخاب  ز  نهیگز  نیبا  م  یهاهمجموع  ریو  قب  یماتیتنظ  توانیآن،    ز یسا  لیاز 

 شه انجام داد. قو ... را در ن اتیعالئم و جزئ شیحدود نما ، یینمانقشه، نوع و نحوه بزرگ  یرو یهانوشته

5- Map Informationشوند یداده م شیکه در حافظه دستگاه وجود دارند نما ییهانقشه یقسمت تمام نی: در ا  

 آن نقشه وجود دارد.   (Enable/Disable) فعال کردن ریغ ایفعال  مکانو با انتخاب هر نقشه، ا

 :نکته

ها را به صورت همزمان  نقشه  نیا ی محل در دستگاه موجود باشد، دستگاه تمام کی نقشه از  ن یکه چند  ی در صورت -

 خواهد داد.   شیهم نما یو رو

از نقشهپردازش نقشه  کهاینبا توجه به    - اعم  با پردازنده    ییها)به خصوص در دستگاه  یسفارش   ای  یمعمول  یهاها 

م  (ترفیضع بر هستند،  غ  توانیزمان  از    ییهافعال کردن نقشه  ریبا  نمها  آنکه  افزا  شود،یاستفاده  سرعت   شیبه 

 ها کمک کرد. و پردازش نقشه هیاول اندازیراهستگاه در د
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Tracks   )ردپاها( 

. در  هاست Trackکنیم یا اصطالحا ثبت  ثبت مسیرهایی که پیمایش می  مکانیکی از مهم ترین کاربردهای دستگاه، ا

 و تنظیم چگونگی ثبت را انجام داد.  هاTrackتوان ثبت شدن/نشدن این صفحه می

 ؟ ستچی  Trackیا ردپا 

توان می دیگریکهر گاه در حال حرکت به صورت مداوم نقاطی از مسیر مشخص و ثبت شوند، با اتصال این نقاط به  

تر باشند،  نزدیک  دیگریکمسیر پیمایش شده یا ردپای خود را مشخص کنیم. بدیهی است که هر چه این نقاط به  

 تر خواهد بود. ردپای ثبت شده دقیق

 

1- Track Log:  عدم ثبت رد پا یا  ثبت 

Record، Show on Mapثبت شده تا کنون را در    یبده؛ ضمن ثبت رد پا، رد پاها  ش ی: ثبت کن و در نقشه نما

 . دهد یم شینقشه نما

Record، Do not Showدهدینم  شیاما رد پاها را در نقشه نما کند،ی: ثبت م . 

Do not Record: شود یثبت نم ییرد پا چیه . 

2-  Record Method:   گردد؛  می  مشخص   شودیکه بر اساس آن ثبت انجام م  ییقسمت الگو  نیضبط؛ در ا  وهیش

ثبت   یاند، الگومتصل شده  دیگریکاز نقاط است که به    ایمجموعهرد پا عمال    کهاینبا توجه به    ستی ادآوریالزم به  

 کننده نحوه ثبت رد پا خواهد بود.  نیینقاط تع نیا

Distance:  پس از  شوند یثبت م  ،یاز نقطه ثبت شده قبل ها  آن  یمکاننقاط بر اساس فاصله    وهیش   نیفاصله؛ در ا .

ا که حداقل    شودیم  نییتع  رینقاط مس  نیب  یمکانمقدار فاصله    Record Intervalدر قسمت    نه،یگز  نیانتخاب 
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  ش یمایکه پ  یریکه در مس  یمعن   نی)به ا  ت ده متر اس   ای   لومتریک  ( صدم   ک ی)  0.01است    م یکه قابل تنظ  یمقدار

 (. شودینقاط انجام م ثبتمتر   10متر به   10هر  میکنیم

Timeا انتخاب اشوندیثبت م  ،یاز ثبت قبل  ینقاط بر اساس فاصله زمان   وهیش   نی: زمان؛ در  از  در   نهیگز  نی. پس 

ا  م یاست قابل تنظ  هیثان  1نقاط که حداقل آن    ن یب  ی زمانفاصله    Record Intervalقسمت   حالت    نیاست )در 

 (. کندینقطه اقدام م  کینسبت به ثبت  ه یدستگاه هر ثان

Auto: کندیزمان و فاصله جهت ثبت نقاط استفاده م  تمیخودکار؛ به صورت خودکار از هر دو آ . 

در فاصله کمتر   یادیز یینقاط استفاده شود، اگر جابجاجهت ثبت  Distanceکه از حالت  یزمان :دی داشته باش  دقت

که فاصله   ی و خم در حالت چ یپر پ ار یبس  ریمس کی شیمای)مثال پ  می شده جهت ثبت نقاط داشته باش  ن ییتع زانیاز م

در صورت استفاده از حالت    گرینخواهد شد. از طرف د  بتث   نیب  نیدر ا  اینقطه  چی است(، هشده نییمتر تع  500نقاط  

Time  با ثبت انبوه نقاط   نیم خواهد شد، بنابراشده ثبت نقاط انجا  ن ییتع  ی در بازه زمان  ی طوالن  یهادر زمان توقف

بهتر مس  یکه نه تنها کمک  میشویالزم مواجه م  ریغ اتالف    ریبه ثبت  بودن، باعث  ندارند، بلکه ضمن گمراه کننده 

 . شوند یثبت نقاط م حافظه

انتخاب اشوندیهر دو شاخص زمان و فاصله در نظر گرفته م  Auto  نهیرو در گز  نیا  از با  در قسمت    نه، یگز  نی. 

Record Interval دید  میرا خواه ریز یهاگزینه : 

Most often: مصرف حافظه  نیشتریدقت و ب نیشتری ب 

More Often :  دقت باال 

Normal: ی معمول 

Less Often :  دقت کم 

Least Often: استفاده از حافظه نیدقت با کمتر  نیکمتر 

3- Record Interval:  داده شد.  ح یتوض لیثبت؛ در قسمت قبل به تفص یتوال 

4- Auto Archive:   ثبت شده:  یکردن خودکار ردپاها ویآرش 

When Full: شود یانجام م ویآرش  شود یکه حافظه ثبت نقاط پر م یهنگام 

Daily: شود یانجام م ویه صورت روزانه آرش بدون توجه به مقدار حافظه پر شده ب 

Weekly: شود یانجام م ویآرش  یگبدون توجه به مقدار حافظه پر شده به صورت هفت 

 . شودیشدن، به صورت خودکار حافظه ثبت نقاط پاک م  ویبه ذکر است پس از آرش   الزم

5- Color : در نقشه از فهرست موجود.   شیثبت شده جهت نما یانتخاب رنگ رد پا 
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Tracks  های قدیمییا رد پاها در دستگاه 

به  کار با دستگاههای قدیمی، نحوه  جهت ثبت و مدیریت ردپاها در دستگاه تفاوت دارد. با توجه  های جدید کمی 

دستگاه در  کار  روند  تفاوت  و  موضوع  این  کاهمیت  کاربرانی  برای  قسمت  این  مطالعه  جدید،  و  قدیمی  از  های  ه 

 شود. کنند توصیه میمی استفاده( های مشابه و دستگاه Map60S  ،Etrex Vista HCXهای قدیمی )مثل دستگاه

که در منوی    Tracksخیره ردپا و مدیریت ردپاهای ثبت شده قبلی در یک صفحه به نام  ذربوط به  کلیه عملیات م

را   Tracksگیرند. به منظور دستیابی به این صفحه از منوی اصلی دستگاه گزینه  اصلی دستگاه قرار دارد انجام می

 کنیم. انتخاب می

 

 یر رو به رو خواهیم بود: ی مختلف به شرح زهاگزینهپس از ورود به این صفحه با 

 

1-  Track Log  : 

 . افتدمیقسمت اتفاق  نیدر ا On  ای Offبا انتخاب   یجار یروشن کردن رد پا ایخاموش 
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شروع به    جی به تدر  (قسمت  نیبودن کامل حافظه ا  یخال  ی )به معن  %0که مقدار    یلیروشن کردن ثبت ردپا مستط  با

 . کندیپر شدن م

 : Clear  نهی گز  -2

شود. الزم به ذکر است که    ی تا حافظه دستگاه خال  میموجود را پاک کن  یجار  یردپا  می توانیم  نهیگز  ن یخاب اانت  با

  ی جار یردپا یساز رهینسبت به ذخ میرا انتخاب کن  نهیگز  ن یا  کهاینقبل از    ی ستیردپا حتما با نیبه ا ازیدر صورت ن

 . میاقدام کن

 : Setup  نه یگز  -3

 . است  یاب یقابل دست یجار ینحوه ثبت ردپا  ماتیتنظ نهیگز نیانتخاب ا با

 

ها  آنهای جدید است که توضیح  همانند دستگاه  Colorو    Record Method  ،Intervalی  هاقسمتتنظیمات در  

در ثبت ردپای جاری است. پس  ها  آنهای قدیمی حافظه کمتر  قبال ارائه شده. نکته قابل ذکر در خصوص دستگاه

تواند در فرایند ثبت ردپای جاری ثبت کند، تنظیمات مربوط به  نقاطی که میدستگاه و تعداد    حتما با توجه به نوع

 ثبت رد پا را انتخاب نمائید تا در میزان حافظه دچار مشکل نشوید. 

در صورتی که ظرفیت حافظه تکمیل شود، اولین نقطه موجود    Wrap When Fullبا انتخاب گزینه    کهاینضمن  

از دست رفتن قسمتی از مسیر   مکانشود. پس او جا برای نقطه جدید باز می ت خودکار پاک شدهدر حافظه به صور 

 وجود دارد. ( های طوالنی و یا تنظیماتی که تعداد نقاط ثبت شونده زیادی داشته باشند )در پیمایش

 : Data Card Setupگزینه  

پاهای ذخیره شده نگهداری رد  به حافظه محدود دستگاه در  اهای  ، در دستگاهبا توجه  کارت   مکانکه  از  استفاده 

شود که با انتخاب آن وارد صفحه  حافظه جانبی وجود داشته باشد، با وارد کردن کارت به دستگاه این گزینه فعال می 

 زیر خواهیم شد: 
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هم بر  همزمان با ذخیره سازی ردپا در دستگاه، یک نسخه پشتیبان  Log Track To Data Cardبا انتخاب گزینه 

شود )این نسخه پشتیبان بوده و قابل انتقال به کامپیوتر است اما به صورت مستقیم در  افظه ذخیره میروی کارت ح

 . دستگاه قابلیت استفاده ندارد( 

شود و کل ردپاهای ذخیره شده در آن روز روی  الزم به ذکر است برای هر روز یک فایل به نام همان روز ساخته می

 شوند. این ردپا ثبت می

میزان حافظه استفاده شده از کارت حافظه و فایل ردپاهای ذخیره شده نیز در این صفحه قابل روئیت است و با انتخاب  

 پاک کردن کلیه این ردپاهای پشتیبان وجود دارد.  مکانا Delete Allگزینه 

 :TracBack  نهی گز  -1

 . دیرا آغاز نما  یجار یردپا  یبازگشت بر رو  یناوبر تایبه دستگاه فرمان داد تا عمل توانیم نهیگز نیانتخاب ا با

 :Save نهی گز  -2

با صفحه   نهیگز  نیموجود اقدام نمود. با انتخاب ا  یجار  یردپا  یساز  رهینسبت به ذخ  توانیم  نهیگز  نیانتخاب ا  با

 : م یشویرو به رو م  ریز
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ره کنید؟ با انتخاب گزینه  شود آیا تمایل دارید ردپا را به صورت کامل ذخیدر این قسمت سوال می Yes مستقیما   

ذخیره سازی بخشی از مسیر با انتخاب نقاط   مکانهای قدیمی ابه مرحله بعد وارد خواهیم شد، اما در دستگاه

Noابتدایی و انتهایی وجود دارد. با انتخاب گزینه   که تمایل دارید فقط قسمتی از ردپا ذخیره گردد،   کنید میاعالم  

مواجه خواهید شد:  پس با صفحه زیر  

 

را برای ذخیره رد پا انتخاب نمایید. در مرحله بعد به  ( End) و انتها( Beginningدر این صفحه بایستی نقاط ابتدا )

 صفحه زیر وارد خواهیم شد: 
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  شوند. ضمن در این قسمت نام ردپا قابل انتخاب است و طول ردپا و مساحت محصور در این ردپا نیز نمایش داده می

شود نیز قابل انتخاب است. در صورتی که تمایل داریم این ردپا بر روی  رنگی که ردپا با آن نمایش داده می  کهاین

 را فعال کرده باشیم.  Show On Mapنقشه دستگاه نمایش داده شود حتما باید گزینه 

لحظه  Map)پاک کردن ردپا(،    Deleteی  هاگزینه پا روی نقشه ای  )مشاهده  ناوبری   TracBack  و  (رد  )فرمان 

 نیز در همین صفحه قابل دسترسی هستند. (  بازگشت روی این ردپا

گزینه   که  زمانی  تا  که  است  ذکر  به  نشده  OKالزم  انجانتخاب  ردپا  ذخیره  عملیات  شد. است،  نخواهد   ام 

ساعت ثبت هر  های قدیمی ردپای جاری اطالعات بیشتری را )مثل تاریخ و  ذکر این نکته الزم است که در دستگاه

از ردپا، سرعت در هر نقطه، راستای حرکت در هر نقطه و ...  به نسبت ردپاهای ذخیره شده در خود جای  (  نقطه 

 دهد. می

 قسمت پایین صفحه 

توان با انتخاب هر یک تنظیمات مورد نظر را )مشابه  شوند که میخیره شده نمایش داده میدر این قسمت ردپاهای ذ

 آن اعمال نمود.  ی( روزمان ذخیره ردپا

های قدیمی، در این قسمت تعداد حافظه باقی  با توجه به محدود بودن تعداد ردپاهای قابل ذخیره سازی در دستگاه

 شود. اده میمانده برای ذخیره سازی ردپاها نمایش د

Reset   )بازنشانی( 

این صفحه می به  در  )بازنشانی   Resetتوان نسبت  تخلیه حجم پر شده حافظه اطالعات ثبت شده )جهت  (  کردن 

 ی مختلف، اقدام کنیم. هاقسمتدر ( گیر دستگاه و جلوگیری از وجود اطالعات اضافه و دست و پا
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1- Reset Trip Dataش یمایتا کنون شامل مسافت پ  یبازنشان ن یحافظه از زمان آخرموجود در   ی: اطالعات سفر  

تار بارومت  ارتفاعات،  خچهیشده،  اطالعات  و  در  ک، یرفشار هوا  اطالعات    ی جانب  یاز سنسورها  یافتیسرعت دستگاه، 

ثبت شده   یبا نقاط و ردپاها  یارتباط چی موارد ه نی. اکند یو ... را پاک م (هوا ی)مثل ضربان قلب، رکاب شمار و دما

 ندارند. 

2- Delete All Waypointsنقاط ثبت شده و موجود در حافظه دستگاه پاک خواهند شد.   ی: تمام 

3- Clear Current Trackکندیموجود در حافظه دستگاه را پاک م  یجار  ری: مس . 

4-  Clear Track & Trip Dataداده شده    حی)توض  یجار  یو ردپا  یبه صورت همزمان اطالعات سفر  نهیگز  نی: ا

 . کند یرا پاک م ( 3و بخش  1در بخش 

5-    Reset All Settingا و صفحات دستگاه را به    مات یدر تنظ  داده شده   راتییو تغ  مات یتنظ  ه یقسمت کل  ن ی: 

 ثبت شده دستگاه ندارد. در اطالعات  یریتاث چ یقسمت ه نیگرداند. امی بر یانهاکارخ ماتیحالت تنظ
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Page Sequence )ترتیب صفحات( 

 

  شود. نکته بسیار مهم و حائز اهمیت در این قسمت نوع و ترتیب قرارگیری صفحات اصلی دستگاه انتخاب و تنظیم می

انتخاب می از فهرست منوی اصلی دستگاه خارج  آن است که صفحاتی که به عنوان صفحات اصلی دستگاه  شوند، 

 اند. خواهند شد. بنابراین صفحات یا در منوی اصلی قرار دارند و یا به عنوان یکی از صفحات اصلی دستگاه انتخاب شده

Units   )واحدها( 

 شود. شوند تنظیم مینمایش داده میها آنگیری که اطالعات بر مبنای اندازه ها( ی )یکاهادر این قسمت واحد 

 

1- Distance & Speed :که:  شوند یم میسمت تنظ نی طول و سرعت در ا یواحدها 

(nm, kt, ft  )Nautical فوت(  ،ییایگره در ،ییایدر لی)ما  ییایدر یریاندازه گ یواحدها 
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(nm, kt, m)  Nautical متر(  ،ییایگره در ،ییایدر لی)ما ییایدر یریاندازه گ یواحدها 

Statute لیما یریواحد اندازه گ 

Metric ک یمتر ستمیس  یواحدها 

Yards ارد یبر اساس  یریاندازهگ 

2- Elevation & Vertical Speed: یارتفاع و سرعت عمود یریاندازه گ . 

Feet ft/min - قهیفوت بر دق یارتفاع بر حسب فوت و سرعت ارتفاع . 

Feet ft/hr - فوت بر ساعت.  یارتفاع بر حسب فوت و سرعت ارتفاع 

Meters m/hr - بر حسب متر بر ساعت.  یارتفاع بر حسب متر و سرعت ارتفاع 

 Meters m/min-  قهیبر حسب متر بر دق یارتفاع بر حسب متر و سرعت ارتفاع . 

Meters m/Sec -  هیبر حسب متر بر ثان یارتفاع بر حسب متر و سرعت ارتفاع . 

3-  Depth:  از سطح آب تا بستر زم  ی عمق؛ عمق به معن  یریاندازه گ   GPSآن است. عمق توسط    ریز  نیارتفاع 

 است.  ازین  یخارج یآن به ابزارها یریو جهت اندازه گ شودیبرداشت نم

Feet  فوت 

Fathoms فوت  6معادل   واحد فاتوم 

Meters  متر 

4-  Temperature:  گیرنده توسط    طیمح  یدما  یریاندازه گ  ط؛یمح  یدما  شینما  GPS  ن یو بد   شود یانجام نم  

 (. Tempe)سنسور    میدار  یخارج یبه ابزارها ازیمنظور ن

Celsius وس یواحد سلس 

Fahrenheit ت یواحد فارنها 

5-  Pressureاست سامانه    حی فشار هوا؛ الزم به توض  شی: نماGPS  و سنجش    دهدیفشار را انجام نم   یریاندازه گ

 . شودیشده انجام م هی تعب رنده یگ یهادستگاه ی هااز مدل ینسور فشارسنج که در بعضفشار هوا توسط س 

Inch Hg وهیج نچیا                                 Millimeter Hg وه یج متر یلیم 

Millibar بار                                      یلیمHecto Pascal  هکتو پاسکال 

Time (زمان ) 

 . شودساعت و بازه زمانی مورد استفاده در تعیین ساعت در این قسمت تعیین مینحوه نمایش  
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1- Time Format :  ساعته 24 ای 12مشاهده ساعت با فرمت. 

2-  Time Zone :   فهرست موجود    انیاز م  یمورد نظر را به صورت دست  یبازه زمان  توانیقسمت م   نیدر ا  ؛یبازه زمان

  ی مکان   تیموقع  نییپس از تع  م یخودکار به دستگاه اجازه ده  ای  Auto  نهیانتخاب گز  با  توانیم  ایو    میینما  بانتخا

 . ند یبرگز شی نما  یهمان محل را به عنوان بازه زمان ی دستگاه، بازه زمان

3- Daylight Saving Timeی دست ایورت خودکار و به ص می قابل تنظ ؛یتابستان  ای ی : انتخاب ساعت زمستان . 

Position Format وه نمایش موقعیت( )نح 

شود  در این قسمت نحوه نمایش مختصات توسط دستگاه و بیضوی مبنایی که نمایش موقعیت بر اساس آن انجام می

 شوند. تعیین می
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1- Position Format : فهرست موجود قابل   ن یقسمت از ب نیدر ا  کند یمختصات که دستگاه ارائه م شینحوه نما

 انتخاب است. 

2-  Map Datum:  ن یسطح زم  بیتقر  یو نقطه مبدا مورد استفاده برا  یضوی متفاوت در ب  ینقشه؛ مبناها  ینامب  

 فهرست موجود قابل انتخاب است.  نیقسمت از ب نینقشه در ا یمتفاوت برا یتفاوت دارند. مبناها

3-  Map Spheroid:  بر اساس    کند یاستفاده م  تیموقع  نییتع   یکه دستگاه برا  ییمبنا  یضویب(Map Datum  

 . شود یداده م شیقسمت نما نیدر ا  (انتخاب شده

شود. به خصوص  شوند تنظیم مییی که در ناوبری استفاده میهانقشهبر اساس  Map Datumمبنای نقشه یا  :نکته

جهت طراحی مسیر و  (  ی چاپی )کاغذیهانقشهدر صورتی که از منابعی غیر از نرم افزارهای مرتبط با دستگاه نظیر  

 شود، بایستی دقت کافی در خصوص انجام تطابق الزم صورت پذیرد. عات به دستگاه استفاده میانتقال اطال

Heading Setting ( تنظیمات سمت ) 

 نیز قابل دسترسی است:  Setup Headingنما گزینه این قسمت، از تنظیمات صفحه قطب

 

1- Display : شودیم ن ییقسمت تع نیدستگه در ا ینماقطب یجهات بر رو شینحوه نما : 

Directional Letters : و ... ی مختصر، شامل شمال و شمال شرق ییبا حروف الفبا  یو فرع یجهات اصل   شینما   . 

Numeric Degrees: درجه  360تا  0در واحد درجه از   ریمقاد شینما 

Mils:  م یلی م 6400تا  0از  می لیدر واحد م ریمقاد شینما 

2- North Reference: شودیقسمت انجام م نیآن به دستگاه در ا ی ب شمال مرجع و معرفشمال مرجع؛ انتخا : 

True ی قیشمال حق 

Magnetic  مغناطیسی شمال 
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Grid  شمال شبکه 

User مصارف خاص  یبرا یبه صورت شخص  فیقابل تعر 

3-  Go to lineا از خط س  نی: در    م یآن تنظ  شیو نما  ی به سمت هدف در هنگام ناوبر  ریقسمت نحوه استفاده 

 . د شویم

: Bearing Small  از آنجا آغاز    یکه ناوبرای  هیاول  یه راستادستگاه )بدون توجه ب  یفلش جهت نما  وهیش   نیدر ا

 نما کوچک است(. قطب یرو یبه سمت هدف خواهد بود )فلش جهت نما مایمستق شه یهم (استشده

Bearing Large  :از آنجا آغاز    یکه ناوبرای  هیاول  یدستگاه )بدون توجه به راستا  یفلش جهت نما  وهیش   نیدر ا

 نما بزرگ است(. قطب یرو یبه سمت هدف خواهد بود )فلش جهت نما مایمستق شه یهم (استشده

Course CDI  :ا  ر؛یشاخص انحراف از خط مس  شینما به سمت    یکه به دستگاه فرمان ناوبر  یهنگام  وهیش   نیدر 

به سمت    ریمس  یو در طول مدت ط   شود یم   فیستگاه تعرد   یاز نقطه مبدا به مقصد برا  ریخط مس  شود، یهدف داده م 

راهنما   ریفاصله تا خط مس  To Courseو    ر یخط مس  یگرا  ا ی  Courseشامل    رینسبت به خط مس  ت یهدف، وضع

بر خالف    شود،یبه سمت هدف در نظر گرفته م  یاز نقطه شروع ناوبر  ریخط مس  کهاینحرکت خواهند بود. با توجه به  

  ی معموال در ناوبر  Course  یناوبر  وه ی؛ استفاده از ش است  تیحائز اهم  ینقطه شروع ناوبر  Bearingاستفاده از روش  

نسبتا   یریدر خط س   حی صح  ریماندن در مس  یبر سر راه وجود ندارد و باق  یکیزیموانع ف  هک  یی)جا  ییایو در  ییهوا

 .  شود یاستفاده م (مد نظر است  ی طوالن

فعال یا غیر فعال باشد    Courseفحه قطب نما در زمان ناوبری، در حالتی که  ، تفاوت شکل نمایش صدر تصویر زیر

 شود: نمایش داده می
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رسد. در چهار نقطه از مسیر  در تصویر فوق، حرکت از نقطه شروع آغاز شده و با طی مسیر بنفش به نقطه هدف می

نما در دو حالت   طور که مشاهده  کنید. همانرا مشاهده می  Courseو    Bearingحرکت، وضعیت صفحه قطب 

میزان انحراف از مسیر  Courseکه نشانگر دهد، حال آنهمواره سمت هدف را نشان می Bearingشود، نشانگر می

 کند. اولیه را اعالم می

4-  Compass :  ر یبه شرح ز  رندهیموجود در گ  ینماقطب  ی عدم استفاده از حسگر داخل  ایقسمت استفاده    نیدر ا  

 ست: ا میقابل تنظ

Auto:  شود یاستفاده م  یداخل   ینمااز قطب  نیحرکت پائ  یهادر سرعت ایدر حال توقف و   ت،یوضع  نیخودکار؛ در ا  

 استفاده خواهد شد.  GPS مبتنی بر ینماباالتر از قطب یهاو در سرعت

Off:  حالت خاموش است.   نیدر ا  یداخل ینماحسگر قطب  

5- Calibrate Compass: است( داده شده  حی )جداگانه توض  یداخل ینمار قطبکردن حسگ برهیکال . 



   (GPS)کار با    ی ناوبر  شرفته یدوره پ  
 کمیته آموزش 

154 

 

Altimeter Setting  (ی ارتفاع سنج ماتیتنظ) 

 

 سازد: یممکن م ریرا به شرح ز فشارسنج  یو حسگر داخل  ی مربوط به ارتفاع سنج ماتیقسمت تنظ نیا

1-  Auto Calibration:  وشن شدن دستگاه، ارتفاع  ر بار رهپس از    دهد یکردن خودکار؛ به دستگاه اجازه م  بره یکال

 کند.  برهیسنج را به صورت خودکار کال

2- Barometer Mode:   

Variable Elevation:  ارتفاع که در حالت حرکت به    راتییتا تغ  دهد یدستگاه اجازه م  فشارسنجبه    ر؛یارتفاع متغ

 کند.  یریرا اندازه گ  د ی آیوجود م

Fixed Elevation :  م در   کندیفرض  شما  دستگاه  بنابرا  کی   که  است؛  گرفته  قرار  ثابت  فشار    رات ییتغ  نیارتفاع 

 خواهد بود.   ریپذ مکانا ییآب و هوا  راتییفقط به علت تغ کیبارومتر

3- Pressure Trending : 

Save When Power On:  ره یمربوط به فشار هوا ذخ  یو نمودارها  راتییکه دستگاه روشن است، تغ  یفقط در زمان  

 . شوندیو ثبت م

Save Always:  ا انتخاب    15که دستگاه خاموش است حسگر فشارسنج هر    یدر زمان  یحت   نه یگز  نیدر صورت 

  ش یکه به پا  یما زمانبه ش   تواند یکار م  نی. اکندیبار نسبت به ثبت اطالعات مربوط به فشار هوا اقدام م  کی  قهیدق

 کمک کند.  د ی ازمند یبلند مدت فشار هوا ن

فشار در زمان خاموش  نکته بخشها: ثبت  و  فشارسنج  ماندن حسگر  روشن  اطالعات    یبودن دستگاه مستلزم  ثبت 

ا  د ی کنند؛ پس به خاطر داشته باش می  مصرف  ی دستگاه است که برق کم انتخاب  که    یدر حالت   یحت  نه،یگز  نیبا 

  دی آیدر م  شیبه نما  یغامیپ  نهیگز  نیبا انتخاب ا  نیادامه خواهد داشت. همچن  یدستگاه خاموش است مصرف باطر
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ت متوقف  عاخارج شوند، چون عمل ثبت اطال  هایباطر  د یکه دستگاه خاموش است نبا  یدر زمان  دهد یکه اخطار م

 خواهد شد. 

4- Plot type: کرد.  میرا تنظ  د ی آیدر م شیکه به نما ینوع نمودار توانیقسمت م  نیدر ا 

5-  Calibrate Altimeter:  کند یم   تیکردن حسگر فشارسنج هدا  برهیشما را به صفحه کال  نهیگز  نیانتخاب ا  .

اطالعات ارتفاع، فقط از   افتیدر  یدار است که شما برا  یمعن   یکردن تنها زمان  برهیکال  نیطور که گفته شد، اهمان

 نخواهد داشت.  یفرض دستگاه، کاربرد شیپ لتحا نیصورت و همچن  نیا ریو در غ د یریدستگاه کمک بگ فشارسنج

Routing Setting  (یابی ریمس ماتیتنظ ) 

دستگاه به فراخور نوع فعالیت تعریف شده توسط کاربر )مسیر یابی شهری خودرویی با وسایل نقلیه   کهاینبا توجه به  

دهد، الزم است پیش از شروع مسیریابی  مسیریابی را انجام می(  ی گوناگون، ورزشهای متفاوت و ... هامتفاوت، مسیر

 ابی انجام شود. رفی کنیم تا بر اساس آن مسیریفعالیت مورد نظر خود را به دستگاه مع

 : Etrexهای سری در دستگاه  Routingتنظیمات  

 

1- Guidance Method: شود یدستگاه مشخص م یبرا  رینحوه محاسبه مس نجایدر ا : 

Off Road: (. م ی)نقطه به نقطه مستق شود یموجود در نقشه انجام م یرهایبدون در نظر گرفتن مس  یابی ریمس 

On Road for Time:  دن یرس   یزمان الزم برا  نیموجود در نقشه با احتساب کمتر  یهاهجاد  یبر رو  ریمحاسبه مس  

 دارد.   ازین  یابی ریقابل مس یهابه نقشه یاب یرینوع مس نی. اشود یبه مقصد انجام م 

On Road for Distance:  ش یمایله پفاص  ن یموجود در نقشه با احتساب کمتر  یهاهجاد  یبر رو  ریمحاسبه مس  

 دارد.  ازین  یابی ریقابل مس یهابه نقشه ی ابیرینوع مس نی. اشود یبه مقصد انجام م دنی رس  یبرا



   (GPS)کار با    ی ناوبر  شرفته یدوره پ  
 کمیته آموزش 

156 

 

قابل مسیریابی وجود نداشته    ای که در حال ناوبری هستیم، مانند کوهستان، نقشهدر شرایطی که در منطقه:  نکته

انتخاب گزباشد  از    غام یبا پ  ،On Road  یهانهی، در صورت  انجام    یشد و ناوبر  میطرف دستگاه مواجه خواهخطا 

 . شودینم

2-  Calculates Route for:   انجام   ریدوچرخه(، محاسبه مس  اده،ی)خودرو، پ  ریمس  شیما یپ  لهی با توجه به نوع وس

 . شود یم

3-  Lock On Road:  و اگر   کند یجاده فرض م  یشما را بر رو  شهیدستگاه هم  نه،یگز  نیدر صورت فعال بودن ا

از جاد  ییجا  ت،یاسبه موقعمح جاده فرض    نیکتریبه نزد  دهیرا چسب  تیها باشد، موقعموجود در نقشه  یهاهخارج 

 خواهد کرد. 

4- Off Road Transition : یبر رو شیمایو پ  تهایفعال یبرخ  یتنها برا  Route .ها کاربرد دارد 

Auto: کند یم تیهدا یعد به صورت خودکار شما را به نقطه ب . 

Manual:  ی را بر رو  یکه نقطه بعد  دهد یبه شما اجازه م Route د یانتخاب کن . 

Distanceکندیم تیهدا یما را به نقطه بعد  م،یرس می ی فاصله مشخص از نقطه فعل  کیکه به  ی : زمان . 

5-  Avoidance Setupها جهت محاسبه  تیمحدود  یبرخ  توانینقشه، م  یبر رو  یاب یریقسمت در هنگام مس  نی: از ا

 کرد.  فی تعر ( و ... ر یکامل در مس چی اجتناب از پ ای)مثال عدم استفاده از بزرگراه  ریمس

 Mapسری تنظیمات مسیریابی در 

 

1-  Activityییمایکوهپ  ،ییمایراهپ  ،یدوچرخه سوار  ،ییاستفاده خودرو  م،یمستق  یابیریشامل مس  تی: نوع فعال،  

  ی ابیریقابل مس یهانقشه  یستی(، باییمای)مثال کوهپ فعالیت نوعذکر است در صورت انتخاب  انیو ... . شا یکوهنورد

دستگاه   یچرا که در هنگام ناوبر م؛یکرده باش  یگذارردستگاه خود با یرا بر رو شیمایاز منطقه مورد پ تیهمان فعال
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ناسب  مت  ریها خواهد گشت و در صورت عدم وجود مسنقشه  یانتخاب شده بر رو  تیمرتبط با فعال  یرهایبه دنبال مس

 اعالم خواهد شد.  یابیریمس مکانعدم ا  غامیها، پنقشه یبر رو

فعال  یرهایکه مس  یمناطق  در نوع  با  ن  تیمتناسب  دسترس  گز  توانیم  ست،ی در  انتخاب    م یمستق  یابیریمس  نهیبا 

(Direct Routing) م یرا به انجام برسان  یابیریمس . 

2-  Route Transition :  و در    تهایفعال  ی فقط در برخ  تیقابل  نیا  گر؛یبه نقطه د  یااز نقطه  ی ابیرینحوه انتقال مس

 کاربرد دارد.  هاRouteزمان استفاده از 

Auto:  کند یم تیهدا یبه صورت خودکار شما را به نقطه بعد 

Manual:  ی را بر رو  یکه نقطه بعد  دهد یبه شما اجازه م Route دیانتخاب کن 

Distance: کندیم تیهدا یما را به نقطه بعد  م،یرس می ی طه فعل فاصله مشخص از نق کیکه به  ی زمان 

3-  Lock On Road:  و اگر   کند یجاده فرض م  یشما را بر رو  شهیدستگاه هم  نه،یگز  نیدر صورت فعال بودن ا

از ج  ییجا  ت،یمحاسبه موقع جاده فرض    نیکتریبه نزد  دهیرا چسب  تیها باشد، موقعموجود در نقشه  یهاهادخارج 

 خواهد کرد. 

Ant Sensor 

جهت برقراری ارتباط به صورت بی سیم با سایر    Antدستگاه مجهز به آنتن گیرنده و فرستنده    که اینبا توجه به  

توان حسگرهای خارجی جانبی مختلف را با دستگاه مرتبط کرد. جهت خاموش های دارای این آنتن است، میدستگاه

کوتاه بوده و شعاع    برد Antشود. الزم به ذکر است استاندارد  میو یا روشن کردن این حسگرها از این صفحه استفاده  

 متر است.  10ن حدود عملکرد آ

Heart Rate  ضربان قلب 

Cadence  رکاب شمار 

Tempe  دماسنج 

Display 

 مکانی مختلف در حالت شب و روز و اهاقسمتهای مقدار نور پس زمینه و مدت زمان روشن ماندن آن، رنگ تغییر

 و ... در این قسمت قابل انجام است. از صفحه  عکس گرفتن
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Tones 

و   و کم  نوع  )بیپتنظیم  و زنگزیادی صداهای مختلف  ...هاها  و  در  (  ی هشدار  گوناگون به صدا در هازمانکه   ی 

 شود. آیند، در این قسمت انجام میمی

Geocaches 

اطالع جهت  مختلف؛  اشیا  یافتن  و  سازی  پنهان  بازی  یا  سرگرمی  مینوعی  بیشتر  سایت  ات  به  توانید 

www.geocaching.com  مراجعه کنید؛ تنظیمات مربوط بهGeocache شود. در این قسمت انجام می 

Profiles 

م کارهای ست که به فراخور نیازهای مختلف از یک دستگاه و برای سهولت انجااز تنظیمات ا  ایمجموعه هر پروفایل  

، تنظیمات  کنید میشود. به طور مثال زمانی که شما از یک دستگاه برای ناوبری دریایی استفاده  انجام می  آنمتفاوت با  

متفاوت   کنیدمیاستفاده    مورد استفاده و خصوصی سازی صفحات با زمانی که از همان دستگاه در ورزشهای کوهستانی

 بر است. بوده و انجام تغییرات زمان

های توان برای هر فعالیت پروفایل ویژه آن را تعریف نمود تا صرفا با تغییر پروفایل خصوصی سازیصورتی که می  در

 انجام شده برای فعالیت مورد نظر تغییر کند. 

ی اطالعات و واحدهای کادرهامثال ترتیب صفحات اصلی،  و تنظیمات )  کنید میهنگامی که از یک پروفایل استفاده  

توان با  شوند. حال می، این تغییرات به صورت خودکار در پروفایل جاری ذخیره میدهید میرا تغییر  (  اندازه گیری

استفاده از چند پروفایل مختلف و یا ساخت پروفایل مورد نظر، به راحتی و بدون صرف زمان قابل توجه برای انجام  

 ی مختلف را از دستگاه به انجام رساند. هاتغییرات، کاربری

About 

توان از این قسمت  ، ویرایش نرم افزار و مجوزهای استفاده شده می(Unit ID)جهت مشاهده شماره سریال دستگاه  

 استفاده کنیم. 

http://www.geocaching.com/
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Where To (  دکمهFind های سری در دستگاهMAP ) 

به ثبت  تواند توسط کاربر  شود. این اطالعات میموجود در دستگاه استفاده می  اطالعات جهت پیدا کردن هر گونه  

شامل نقاط ثبت شده، مسیرهای ثبت    هانقشهاطالعات موجود در    رسیده باشد، یا به دستگاه منتقل شده باشد، یا

ها و خدمات  ه دهندگان سرویسشامل نقاط قابل توجه، آثار تاریخی و دینی، ارائ  هانقشه  شده، کلیه نقاط موجود در 

های  ی مورد استفاده دارد(، مختصاتهانقشهپستی )بستگی به    ها و حتی کدهای، آدرسهاانمختلف، ادارات و ارگ

 شود. مختلف و ... از این قسمت استفاده می

 شد. نمایش داده خواهد   Menuبا یک ثانیه نگه داشتن دکمه   Etrexهای سری : این صفحه در دستگاهنکته

 

Mark Waypoint  (  دکمهMark یسر  یهادر دستگاه MAP ) 

ثبت نقاط یکی از پرکاربردترین موارد در   کهاینپذیر است. با توجه به مکانبا انتخاب این گزینه ا ثبت نقاط مورد نظر

 وجود دارد: بری فیزیکی برای دسترسی به این صفحه ها راه میاناست، در گیرنده GPSهای استفاده از دستگاه

 شویم صفحه ثبت نقطه وارد می بر روی دستگاه که با فشردن آن به Mark: کلید Mapهای سری در دستگاه
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انکته اهرمک  )دکمه میانی جوی    Enterنگه داشتن دکمه    هی ثان  ک یبا    Etrex  یسر  یهاصفحه در دستگاه  نی: 
 . داده خواهد شد شینما  (دستگاه66

 

 است.  شیرایانتخاب قابل ونام نقطه که در صورت  -1

و انتخاب از    شیرایسمبل قابل انتخاب و و  ن ی. اد شویداده م  شیسمبل نما  نیسمبل نقطه؛ نقطه در نقشه با ا  -2

 موجود در دستگاه است.  یهافهرست سمبل

3-  Note  :شیرایقسمت قابل ثبت و و  نیدر باره نقطه ثبت شده وجود دارد، در ا  یحاتیکه توض  یدر صورت  ادداشت؛ی 

 است. 

4- Locationبه وارد    ازی. در صورت نشودیم داده  شیکه ثبت شده نما ی اقسمت مختصات نقطه نیدر ا ت؛ی: موقع

 است. شیرای قسمت قابل و نیا ،یاز نقطه جار ریبه غ یکردن مختصات

5-  Elevationر ییو تغ  شیرایقابل و  زیقسمت ن  نی. اشود یداده م  شیقسمت ارتفاع ثبت شده نما  نی: ارتفاع؛ در ا  

 است. 

6-  Depth :  عمق، ارتفاع سطح آب    ژه یو  یه با حسگرهاسطح آب و ارتباط دستگا  یعمق؛ در صورت ثبت نقطه بر رو

 است.  رییو تغ شیرایقسمت قابل و نیا شود؛ یداده م  شیقسمت نما نیعمق آب در ا ایتا بستر 

  ی ثبت شود و با توجه به زمان سپر  یاممکن است در حال حرکت نقطه  کهاینبا توجه به   ؛یفعل   ت یفاصله از موقع  -7

  ی فعل  تینقطه از موقع  قسمت فاصله  نینقطه ثبت شده فاصله گرفته شود، در االزم از    یهاش یرایشده جهت انجام و

 . شودیداده م شیدستگاه نما

   یفعل تینقطه ثبت شده از موقع یگرا -8

9- Mapشود یداده م شینقطه ثبت شده در نقشه نما نینقشه باز شده و ا نه،یگز نی: نقشه؛ در صورت انتخاب ا . 

 
66 Joystick 
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 کند.  تینقطه هدا نیکه شما را به ا د یدهی)برو(، به دستگاه فرمان م Go نهیگز صفحه در صورت انتخاب نیا در

10-  Doneپس الزم است حتما پس از    شود؛یثبت نقطه انجام نم  د ی را انتخاب نکن  نهیگز  نیه اک  ی: انجام؛ تا زمان

 انجام نخواهد شد.  یثبتصورت  نیا ریدر غ م؛یرا انتخاب کن Done نهیمختلف، گز یهاقسمتالزم در  شیرایانجام و

 داشت:   می صفحه خواه  ن یدر ا  Menu  دی صورت فشردن کل  در

 
11-  Change Photo:  ا  یعکس  رییتغ جهت  دارد  تعلق  نظر  مورد  نقطه  به  جغراف  جادیکه   Geo)  ییایمرجع 

Reference)  یهمانند سر  نیدورب  یدارا  یهابه خصوص در دستگاه  نهیگز  نیا  ر؛یتصو  یبرا  SC    جهت برداشت

 کاربرد دارد.  ییایبا مرجع جغراف ریصاوت

12-  Average Location:  است(. ه شدهددا  ح ی)به صورت جداگانه توضدقت برداشت    شی و افزا  یریگ  نیانگیجهت م 

13-  Project Waypoint:  بتوان نقطه مورد نظر را در گرا و فاصله دلخواه از محل   شودیباعث م نهیگز  نیانتخاب ا

و سپس فاصله از    و در مرحله بعد واحد فاصله  کندیمورد نظر را از ما سوال م  یا دستگاه گراابتد   م؛ یثبت کن  ی فعل

نقطه    رهیبه ذخ  لیپرسد که مامی  که وارد شده  یو اطالعات  نقطهنام    شی. در انتها با نماد ی را خواهد پرس   ینقطه فعل

 . میآن دار شیرایبه و  ازین ره یپس از ذخ ای میهست
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14-  Move Waypointمحل نقطه مورد نظر    توانیصفحه نقشه باز شده و م  نهیگز نینقطه؛ با انتخاب ا یی: جابجا

 را در نقشه ثبت کرد. 

15-  Find Near Hereبه صفحه    نهیگز  ن ی: با انتخاب اWhere to  توانیکه در آن م  م یشویجستجو وارد م  ای 

 . می بگرد یف محل فعل ها در اطرانقشه اینقاط ثبت شده در دستگاه و   یبه دنبال تمام

16-  Set Proximityبه صورت جداگانه    می شویمحدوده م  نییوارد صفحه تع  نهیگز  نیمحدوده؛ با انتخاب ا  ن یی: تع(

 است(. داده شده ح یتوض

17-  Add to Route  اضافه کردن به :Routeا نقطه    میتوانیشده و م  Routeوارد صفحه    نهیگز  نی؛ با انتخاب 

 است(. داده شده حی )به صورت جداگانه توض میکن یمعرف Routeاز نقاط  یکیرا به عنوان  یجار

Waypoint Manager (نقاط  تیریمد) 

اند، قابل مشاهده  اند و یا از طریق نرم افزارهای ارتباطی به دستگاه منتقل شدهدر این قسمت کلیه نقاطی که ثبت شده

ترتیب حروف الفبا این نقاط را اط از محل فعلی و یا به  توان با توجه به فاصله نق و دسترسی هستند. همچنین می

 مرتب کرد و یا برای یافتن یک نقطه با توجه به نام نقطه در بین نقاط جستجو کرد. 

Route Planner (ریمس یطراح) 

  اند؛ این نقاط که در مرتبط شده  دیگریکاز نقاط هستند که به ترتیب حرکت به    ایمجموعهها،  Routeمسیرها یا  

مسیر حرکت ما از نقطه مبدا به مقصد قرار دارند، نقاط اجبار مسیر هستند. یعنی در حرکت از مبدا به مقصد بنا داریم  

حتما این نقاط را پیمایش کنیم، اما نحوه پیمایش بین این نقاط آزاد گذاشته شده و بر اساس نحوه مسیریابی تنظیمی  

 نجام خواهد شد. در دستگاه ا

این صفحه تهی قابل   Routeو پاک کردن  (  مورد نظر به عنوان مسیر جاری )فعال  Routeه، ویرایش، انتخاب  در 

 .انجام است

Create Route:  جهت ساختنRoute کنیم. پس از انتخاب در صفحه بعد دستگاه  جدید این گزینه را انتخاب می

ثبت شده یا موجود در نقشه انتخاب    توان از بین نقاط موجودد که میکنرا از ما درخواست می  Routeنقطه شروع  

، (Use)یا آن را به صورت مختصاتی به دستگاه معرفی کرد. پس از انتخاب نقطه و تائید آن جهت استفاده در مسیر 

ر صورتی  دستگه نقطه بعدی را درخواست خواهد کرد. به همین ترتیب نقاط یکی پس از دیگری اضافه خواهند شد. د 

در   Routeاشتباهی رخ دهد، با انتخاب هر نقطه در لیست نقاطی که برای  ها  آنیا ترتیب    که در وارد کردن نقاط و

توان ترتیب نقاط را ویرایش، نقاط را تعویض و بازبینی یا حذف نمود. حال با خروج از این صفحه  نظر گرفته شده می

مورد نظر نسبت   Routeبا انتخاب  توان  ویرایش نام و یا نقاط می  است. جهتثبت شده  Route 001خواهیم دید که  
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مورد نظر است که با    Routeهای مفید قابلیت برعکس کردن  به انجام تغییرات مذکور اقدام کرد. یکی از ویرایش

 شود. به راحتی انجام می Reverse Routeانتخاب گزینه 

 

Active Route:    زمانی که تصمیم به پیمایش یکRoute  صورت خودکار از نقطه اول  گیریم، دستگاه ما را به  می

ما  فعال باشد و دستگاه Routeکند. حال اگر بخواهیم به دستگاه فرمان دهیم که کدام نقطه به نقطه آخرهدایت می

 کنیم. مورد نظر را انتخاب میرا به آن سمت هدایت کند، به این قسمت مراجعه کرده و از بین نقاط، نقطه 

 های قدیمی طراحی مسیر در دستگاه

با دستگاهدر دستگاه  Routeر عملیات طراحی  د کار  نحوه  قدیمی،  به  های  با توجه  دارد.  تفاوت  های جدید کمی 

دستگاه در  کار  روند  تفاوت  و  موضوع  این  از  اهمیت  که  کاربرانی  برای  قسمت  این  مطالعه  جدید،  و  قدیمی  های 

 شود. کنند توصیه میمی استفاده( به های مشاو دستگاه Map60S  ،Etrex Vista HCXهای قدیمی )مثل ستگاهد

کنیم، سپس در صفحه  را از منوی اصلی دستگاه انتخاب می  Routesجهت ساخت یک مسیر جدید، در ابتدا گزینه 

توانیم  . حال در قسمت باال میدهیممیبه دستگاه فرمان ساخت یک مسیر جدید را    Newباز شده با انتخاب گزینه  

اولین نقطه    Select Next Pointد مشخص کرده و در قسمت پائین با انتخاب گزینه  نامی را برای این مسیر جدی

از شما می این گزینه دستگاه  انتخاب  از  انتخاب  را برای مسیر مشخص کنیم. پس  از آن  را که نقطه  خواهد محلی 

ذخیره شده، پس با  موال نقطه مورد نظر، یکی از نقاطی است که توسط کاربر در دستگاه شود را مشخص کنید. معمی

گزینه   انتخاب می  Waypointsانتخاب  را  مورد نظر  نقطه  در دستگاه  شده  نقاط ذخیره  بین  در صفحه  از  کنیم. 

 Useتخاب گزینه  شود که در صورت صحیح بودن با انشود مشخصات نقطه به ما نمایش داده میجدیدی که باز می

 Selectاستفاده کند. برای انتخاب نقاط بعدی مجددا گزینه    که از این نقطه در مسیر  دهیممی به دستگاه فرمان  

Next Point  کنیم. پس از ورود  را انتخاب نموده و نقاط بعدی را به ترتیبی که در نظر داریم به دستگاه معرفی می

ایجاد    Routesید نام مسیری که ساختیم در فهرست مسیرها در صفحه  تمامی نقاط مورد نظر با خروج خواهیم د

 است. دهش 
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Track Manager  )مدیریت ردپا( 

این قسمت می یا  در  یا    Current Trackتوان ردپای جاری  را مشاهده  قبلی  کرد، ردپاهای  و ذخیره  را مشاهده 

 ویرایش، آرشیو و یا حذف کرد. 

 

1- Current Track: شود یم ریپذ مکانا یجار یردپا  رهیذخ نهیگز نیبا انتخاب ا ؛یجار یردپا . 

Save Track: کند یم رهیذخ جا ک ی موجود در حافظه دستگاه را  یکل ردپا . 

Save Portion :   انتخاب  یقسمت انتخاب قطعات مختلف ردپا جار  رهیقابل ذخ  ی از رد پا به صورت  ابن  با   ی است. 

 .  شود یم  رهیخذقسمت   نیانتخاب و فقط هم انیدر ادامه قسمت شروع و پا شود،یداده م شینما

از قطعات    یک یهر بار خاموش و روشن کردن دستگاه، به عنوان    ایخاموش و روشن کردن ثبت رد پا و  : هر بار  نکته

 جداکننده در نظر گرفته خواهد شد. 

انتخاب کرد و نسبت به   زیرنگ را ن  رییدر نقشه و تغ شینما ،یجار  یردپا یارتفاع لیپروف توانیم هاقسمت ریسا  در

 رت لزوم اقدام کرد. در صو  یجار  یپاک کردن حافظه ردپا

2- Archived Tracks: بر   هاآنوجود   یاحتمال  لیاما به دال م،یندار هاآنبه  یفور  ازیکه ن ییقسمت ردپاها نیدر ا

 یردپاها  توانیقسمت م  نی. در امی دهیقرار م  یاز ازدحام و شلوغ  یریجلوگ  لیحافظه دستگاه الزم است به دل  یرو

  ا یرا مشاهده نمود و    هاآن  ی ارتفاع  لینقشه مالحظه کرد، پروف  یرا بر رو  هاآن  یدبه صورت مور   د،ی شده را د  و یآرش 
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مشاهده در صفحه نقشه دستگاه را ندارند. درصورت  ایو  یناوبر  مکانشده ا  ویآرش  یداد؛ اما ردپاها  رییرا تغ ها آننام 

ردپا از   نیعالقه، ا  رد مو  یردپا به ردپا  نیا  ل یو تبد   Make Favorite  نهیردپاها با انتخاب گز  نیلزوم به استفاده از ا

 مورد عالقه اضافه خواهد شد.  یخارج و به فهرست ردپاها و یآرش 

3-  Favorite Tracks:  ره یذخ  یردپاها  رند،یگیقرار م  ویقسمت آرش   ریردپاها که در ز  نیمورد عالقه؛ ا  یردپاها  

قابل   Where toا از قسمت ردپاه نیه هستند. امنتقل شده از طرق مختلف به دستگا یردپاها ایشده در دستگاه و 

داده خواهند    ش یمورد نظر، در نقشه نما  یردپا  ب پس از انتخا  Show on Map  نهیهستند و با انتخاب گز  یناوبر

  ز ین  ویانتقال رد پا به آرش   نینام و همچن  رییرنگ و تغ  رییتغ  مکانو ا  یارتفاع  لیمشاهده پروف  مکانا  نیشد. همچن

 Copy نه یمورد نظر با انتخاب گز یبرعکس از ردپا یکپ  ک ی جادیقسمت ا ن یدر ا دیات مفمکاناز ا ی کیوجود دارد. 

Reversed است.  ( انتها به ابتدا شیمایپ مکان)جهت ا 

Share Wirelessly (سیم بی گذاری اشتراک) 

های دستگاهفارشی در  ی س هانقشهها، )همچنین تصاویر و  Geocacheها، ردپاها و  Routeبه اشتراک گذاری نقاط،  

 مجهز باشند.  Bluetoothو یا  +ANTی ارتباطی هاههای دیگر که به درگابا دستگاه( دارای بلوتوث 

قرار داده و سپس در دستگاه فرستنده  (متر  3)کمتر از    دیگریکجهت انجام این کار، دو دستگاه را در فاصله نزدیک  

 کنیم. یا ارسال را انتخاب می Sendاب کرده و گزینه ل را انتخموضوع مورد ظر جهت ارسا Sendبا انتخاب گزینه 

 یا دریافت، موضوع مورد نظر منتقل خواهد شد.  Receiveدر دستگاه گیرنده صرفا با انتخاب گزینه 

توان ارتباط  در این قسمت می(  Mapهای سری  )مثل دستگاه  Bluetoothهای دارای درگاه  همچنین در دستگاه

 برقرار کرد.   BaseCamp Mobileم افزار دستگاه را با نر

Proximity Alarm (محدوده به ورود اعالم زنگ) 

نزدیک یا شعاعی مشخص از یک نقطه از ورود به آن محدوده مطلع    ایهممکن است بخواهیم هنگام ورود به محدود

 فراوان دارد.  خطرناک کاربرد ایهاطی در شعاع ایمن از منطقشویم. این موضوع به خصوص در نزدیکی نق

را انتخاب و شعاع محدوده مورد نظر پیرامون آن نقطه را اعالم نمود. حال هر گاه    اینقطهتوان هر  در این صفحه می

 به محدوده اعالم شده نزدیک شویم دستگاه با اعالم صوتی و پیغام متنی ما را از ورود به محدوده آگاه خواهد ساخت. 
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Sun and Moon (ماه و خورشید) 

توان از این قسمت در هر کجا و هر تاریخ، میها  آنغروب  هت مشاهده وضعیت ماه و خورشید و ساعات طلوع و  ج

 استفاده کرد. 

Geocache   

ی مختلف  هامکانمندان به این بازی در  هایی که توسط سایر عالقهیک سرگرمی با موضوع جستجو و یافتن گنجینه

 مراجعه نمایید.  www.geocaching.comسایت   اند. جهت اطالعات بیشتر بهپنهان شده

Photo Viewer (تصاویر مشاهده ) 

ذخیره تصویر دارند(،   مکانهایی از دستگاه که دوربین داشته و ادر صورت ذخیره تصاویر )یا در زمان استفاده از مدل

 ر وجود دارد. مشاهده و مرور تصاوی مکاناز این قسمت ا

Profile Change (پروفایل  تغییر ) 

این قسمت می از بین پرواز  را جهت  Setup Profilesی تعریف شده در قسمت  هافایلتوان  ، پروفایل مورد نظر 

 استفاده در دستگاه انتخاب نمود. 

Calendar (تقویم ) 

 وز در این تقویم قابل مشاهده است. های انجام شده به تفکیک ردهد؛ همچنین ذخیره سازیتقویم را نمایش می

Area Calculation (مساحت  محاسبه) 

با انتخاب این گزینه، پس از شروع و پیمایش محدوده مورد نظر، محیط و مساحت ناحیه پیمایش شده پس از انتخاب  

 قابل مشاهده خواهند بود.  Calculateگزینه 

Hunt and Fish 

 . مین در نقطه مورد نظرگیری با توجه به شرایط نسبی ماه و زمحاسبه و تخمین زمان مناسب جهت ماهی

http://www.geocaching.com/
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Alarm Clock (ساعت زنگ دار ) 

کنیم را برعهده  که از نام این بخش پیداست، وظیفه به صدا در آوردن هشدار در زمانی که ما مشخص می  طورهمان

از تنظیم زنگ در ساعت مورد نظر   توان در صورتی که در حال حاظر نیازی به دستگاه نداریم، پسدارد. همچنین می

 دستگاه را خاموش کنیم. دستگاه در زمان مورد نظر روشن شده و زنگ ساعت نیز به صدا در خواهد آمد. 

Calculator (حساب ماشین ) 

Stop Watch (کرنومتر) 

 ند. کرا نیز فراهم می(  ی مورد نظر )یا بالعکسهازمانیک کرنومتر که اجازه ثبت فواصل طی شده در 

Sight’N Go ( و برو روی کننشانه) 

را در دستگاه نداریم، اما در حال حاظر قابل   هاآناین قسمت برای حرکت به سمت اهدافی که موقعیت ثبت شده  

آن وجود ندارد )تاریکی،   روئیت هستند، اما در ادامه مسیر به دالیل مختلف احتمال از دست دادن دید مستقیم به

صفحه پس از قرار دادن صفحه در راستای حرکت مورد نظر با   اینکاربرد دارد. در ( ...مناطق پر تراکم مثل جنگل و  

و    Set Course  هایگزینهگرای حرکت قفل شده و در قسمت بعد باید یکی از    Lock Directionانتخاب گزینه  

 انتخاب شوند.  Project Waypointیا 
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ای بسیار دور ثبت  ر فاصلهتوسط دستگاه د  Sight’N Goبه نام    اینقطه،  Set Courseدر صورت انتخاب گزینه  

در ناوبری، باقی ماندن در مسیر صحیح    Courseشود و با استفاده از حالت  مشخص می(  شده و راستای هدف )گرا

توان تخمینی مناسب از فاصله تا هدف داشته  شود. معموال این شیوه برای زمانی که نمیبه سمت هدف تضمین می

 ین گزینه است. باشیم بهتر

در منوی بعدی واحد فاصله و سپس فاصله تا هدف مورد نظر پرسیده    Project Waypointتخاب گزینه  در صورت ان

 مستقیما به سمت نقطه مورد نظر حرکت انجام شود.  Bearingتوان با استفاده از حالت شود. حاال میمی

Man Over Board 

دریایی، در زمانی که شخصی از شناور به درون آب سقوط    GPSبه عنوان  یک قابلیت در زمان استفاده از دستگاه  

توان عملیات جستجو و  ، نقطه سقوط فرد در آب ثبت و بر اساس آن میMOBکند، با مارک کردن نقطه به عنوان  

 نجات را انجام داد. 

Waypoint Averaging 

توان با استفاده از این قسمت و ادامه دادن م، میتری از یک نقطه داشته باشی رداشت دقیقدر صورتی که بخواهیم ب

به دقت  (  دقیقه  90بار، هر بار با فاصله حداقل   8تا   4مراحل اعالم شده توسط دستگاه و تکرار آن به دفعات الزم )بین  

 باالتری در ثبت نقطه برسیم. 

VIRB Remote 

ین قسمت به عنوان صفحه نمایش و کنترل کننده  توانید از ادارید، می  VIRBهای سری  ندر صورتی که یکی از دوربی

 دوربین کمک بگیرید. 
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Garmin Adventure 

توان فعالیتی را تعریف و جزئیات آن را با دیگران قابلیتی که توسط کمپانی گارمین در نظر گرفته شده و توسط آن می

و ... را شامل گردد. جهت اطالعات بیشتر به  تواند ردپاها و نقاط، تصاویر  به اشتراک قرار داد. این اشتراک گذاری می

Adventures.garmin.com  .مراجعه کنید 

 نمای داخلی قطب ره کردنکالیب

تعیین راستای دستگاه وجود ندارد، جهت رفع    مکانهای پایین ادر سرعت  GPSبا استفاده از سامانه    کهاینبا توجه به  

 شود. های دستی استفاده میهای گیرندهی از مدلنمای الکترونیک در برخاین مشکل از حسگرهای قطب

نمای الکتریکی قرار داشت که به منظور دریافت بهترین نتایج، حوره قطبها حسگر تک مهای قدیمی دستگاهدر مدل

محوره    3های دستی از حسگرهای  های جدیدتر گیرندهگرفت. در مدلراستا با افق قرار میبایست کامال همدستگاه می

 کاربر قرار دهد.  های قرارگیری، بهترین خروجی ممکن را در اختیار اند تا دستگاه در تمامی وضعیتاده شدهاستف

 ی زمانی مناسب کالیبره شوند. هابازهتوجه شود که این حسگرها جهت حفظ دقت مناسب بایستی در 

 نکته: 

لند، پس از تغییرات دمایی قابل توجه، ی ب هاپیمایشی طوالنی یا  هابه خاطر داشته باشید همیشه پس از جابجایی

 را انجام دهید.   کالیبره کردنپس از هر بار تعویض باطری دستگاه و هر زمان به نتایج خروجی دستگاه شک داشتید 

ها و یا دور از اشیائی که میدان مغناطیسی قوی دارند )مثل:  ، بایستی خارج از محیطکالیبره کردنپیش از شروع  

 قرار داشته باشید. ( ، خطوط انتقال برق و ...هاانماختها، س اتومبیل 

 : کالیبره کردننحوه 

 کنیم: عملیات را شروع میهای قبل به آن اشاره کردیم(  کالیبره کردن )که در بخشپس از ورود به صفحه ویژه 

دستگاه با فرمان    ه وچرخانیم تا این مرحله پایان یافتدستگاه را در جهت نمایش داده شده به آرامی و با تداوم می

 صوتی و نمایش تصویری این موضوع را اعالم کند. 

 شود. در دو مرحله بعدی نیز دقیقا همین عملیات در جهت نمایش داده شده انجام می

مواجه شدید، یعنی عملیات موفق    Calibration Completed Successfullyدر پایان مرحله سوم اگر با پیغام  

 نمایش داده شد بایستی عملیات یک مرتبه دیگر تکرار شود.   Calibration Failedبوده، اما اگر پیغام 
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 حسگر فشارسنج داخلی کالیبره کردن

توان حسگر فشار هوا را به صورت دستی  می(  اتوماتیک )در تنظیمات فشارسنج شرح داده شد  کالیبره کردنبه جز  

م که ارتفاع دقیق و یا فشار هوای بارومتریک به دقت  ی قرار داشته باشیمکانالیبره کرد. بدین منظور بایستی در  ک

 مشخص باشند. 

 کنیم: حال با ورود به این قسمت مراحل زیر را دنبال می

»بله« مقدار ارتفاع    دانید با انتخاب پاسخ دانید؟ در صورتی که پاسخ سوال اولین مرحله را میآیا ارتفاع صحیح را می

 شویم. در غیر این صورت با انتخاب پاسخ »نه« به مرحله بعد وارد می  صحیح فعلی را در دستگاه وارد کنید و

دانید آن را به دستگاه وارد  می دانید؟ در صورتی که فشار بارومتریک دقیق نقطه فعلی رامی آیا فشار هوای صحیح را

 مرحله بعد وارد شویدکنید و در غیر این صورت به 

ارتفاع فعلی  می  آیا از  جهت کالیب  GPSخواهید  با هاقسمتره کردن دستگاه استفاده شود؟ در هر یک  ی یاد شده 

کالیبره کردن با موفقیت پایان یافته نمایش داده    کهاینانتخاب جواب »بله« و ادامه روال درخواستی پیغامی مبنی بر  

ق بودن کالیبره  پاسخ صحیح فراهم نباشد پیغامی مبنی بر ناموف  مکانای اچ مرحلهشود؛ اما در صورتی که در هیمی

 کردن به دلیل کمبود اطالعات وارد شده به دستگاه نمایش داده خواهد شد. 
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آموزش نرم افزار : 4فصل 

BaseCamp   وGoogle 

Earth   و نرم افزارهای

 مرتبط 
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 مقدمه 

دستگاه   کار  مکمل  که  افزارهایی  نرم  معرفی  به  فصل  این  افمی   GPSدر  نرم  شد.  خواهد  پرداخته  زارهای باشند 

BaseCamp  وGoogle Earth شود. ها برای کارآموزان اکیدا توصیه میدو نرم افزاری هستند که یادگیری آن 

باشد و  ی، نیازمند ممارست و کسب تجربه میهای واقعهشدار: استفاده از مطالب ذکر شده در این فصل برای برنامه

 بر عهده خواننده خواهد بود.  هر گونه مسئولیت استفاده نادرست از ابزارهای ذکر شده 

 آموزش نرم افزار بیس کمپ 

 مقدمه 

افزار   افزارهای شرکت گارمین  BaseCampنرم  از آن در    توانمیباشد که  می   از جمله بهترین و کارآمدترین نرم 

از   استفاده  و  از  هانقشهمشاهده  کرد. همچنین  استفاده  اطالعات جغرافیایی  مدیریت کردن  و  گارمین    ن تریمهمی 

 به:  توانمینوردان ی این نرم افزار برای کوههاهاستفاد

 . وتریشما و کامپ  GPSدستگاه  ن یعات برد و بدل کردن اطال  .1

 و رد پاها. رهایکردن نقاط، مس شیرایمشاهده و و ،یطراح  .2

 شده.  رهیذخ یهاgeocacheو  ریردپاها و تصاو رها،یبه نقاط، مس  یسازمان ده  .3

 که در نقشه قرار دارند.  (POIs)و نقاط مورد عالقه   هاها، آدرسgeocacheکردن  دای پ .4

 .یتوپوگراف یهامشاهده نقشه نیو همچن یو سه بعد  یها به صورت دو بعد مشاهده نقشه .5

 نقشه.  یبر رو هاگرفته شده در برنامه با مشخصات عکس ایمورد عالقه  ریقراردادن تصاو .6

 مورد دلخواه و مورد پسند.  راتییتغ  هیها پس از انجام کلچاپ نقشه  .7

 اشاره کرد.  گرید یکاربردهاو بسیاری 

 BaseCampآشنایی با صفحه نخست نرم افزار 

ی کاربردی  هادسترسی آیتم  هایپنجرهابتدا به معرفی منو و    ،BaseCampدر این بخش برای آشنایی با نرم افزار  

 پردازیم. مینرم افزار 
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 .  باشد یعملکردها و دستورات در نرم افزار م هیبه کل  یسترس که جهت د Menuقسمت  -1

 .  کندیم ریپذ  مکانها را اشما به دستوالعمل  عیسر ی نوار ابزار که دسترس  -2

   جیقسمت مشاهده نتا -3

و    متصل به نرم افزار  یهاو مشاهده دستگاه  صیمحل تشخ:  Library and Devices Area  ی بخش فراخوان  -4

 متصل شده به نرم افزار. یهاموجود در هر کدام از دستگاه یهاتمیآمشاهده   نیهمچن

  شکلک   رویچنانچه شما    . باشد یجهت نقشه م نشان دهنده   شکلک  شمال نقشه.  ت یوضع قسمت مشاهده کنترل -5

 داده خواهد شد.  شیصفحه مربوط به کنترل نقشه نما  د روی
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 نقشه.  شیمحل نما -6

 .  شود یداده م  شیکمتر نما اتیبا جزئ  ینقشه کل  کی ه نقشه منطقه که در گوش  ی نقشه کل -7

 انتخاب شده توسط کاربر.   تمیآ اتیجزئ شی)مربوط به نما اتیجزئ شیصفحه نما -8

. هم  باشدیم   Devices Area  ای  Libraryاز   انتخاب شده توسط کاربر   تم یاطالعات آ  شی)جهت نما  ت ینوار وضع  -9

  ی ریدر صورت اندازه گ  نیو همچن  شدهداده    شیجا کردن ماوس مختصات نما  به  قسمت به هنگام جا  نیدر ا  نیچن

 .  شودیداده م شیقسمت نما نیفاصله در ا

 . د ی کن لتریف ایتا اطالعات خود را جستجو  دهد یکه به شما اجازه م لتریقسمت جستجو و ف -10

 ها استفاده از نوار ابزار

ی زیر قابل مشاهده  هاو به صورت خودکار هنگام نصب نرم افزار ابزار  است هگرفت  ی نرم افزار قرارهادر زیر منو  هانوار ابزار

 هستند. 

 

 موجود در نرم افزار.  یهاابزار مربوط به انتخاب نقشه -1

 نقشه و ....  یحرکت رو اینقشه همچون زوم کردن   یمربوط به کار در صفحه  یابزارها  -2

برا  میترس   یابزارها  -3 )  یی هاتمیآ  شیرایو  ای  یطراح  یکه  نقاط   - (  Routes)  هاریمس  -  Waypointsهمچون 

 . باشد ینقشه م یرو(( Tracksها )ردپا

 کاربر.  GPSنرم افزار و دستگاه   نیابزار مربوط به رد و بدل کردن اطالعات ب -4

 نقشه.  شیمربوط به نحوه نما یابزارها -5
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 : BaseCamp ی نرم افزارهااستفاده از منو 

 . کند می این نرم افزار را فراهم هایدستورالعملدسترسی سریع کاربر به  مکانا BaseCampزار منوهای نرم اف

  Fileآشنایی با منوی

1-  New:  رها یردپاها، مس  ،یستگاهیفولدرها، نقاط ا  ها،ستیشامل ل  دی جد   یهاتمیآ  جادیو ا  ی جهت طراح نهیگز  نیا  

 . باشدیو ... م

2-  Import dataا افزار وارد کن  ر یبا پسوندها و مشخصات ز  ییهافایل  دیتوانیم   شما  نهیگز  نی: در  با    دیبه نرم 

 .  jpeg ای  jpg،kmx  ،kml ،loc ،tcx  ،gdb ، gpx :یهافرمت

 

 

3-  Export Data:  جهت خارج کردن اطالعات از    نهیگز  نیاز اLibrary    از دستگاه متصل   ایمشخص    لیفا  کیبه

  ، txt،  csv ،  tcx،  gpx  یهانرم افزار با فرمت  ی خروج  یهافایلاستفاده کرد.    توانیمشخص م  لیشده به نرم افزار به فا

gdb  یکار ابتدا از منو  نی. جهت انجام اباشدیم  Fileنهی، گز  Export  هافایل  هیکل  توانیرا انتخاب کرده، سپس م 

 توانیم  Browse  نهیز گز. سپس با استفاده امیانتخاب کن  یساز  رهیرا جهت ذخ  مشخص مورد نظر  لیفا  کی  ایو  

 . م یینما  رهیمورد نظر را ذخ لیفا تیو فرمت مورد دلخواه را انتخاب و در نها یساز  رهیمحل ذخ

4-  Back up:  از اطالعات موجود در    یبانیپشت  لیجهت گرفتن فا  نهیگز  نیاLibrary  از، از دست   یریو جهت جلوگ

 .  باشد یدادن اطالعات م

5- Restore: لیبازگردان اطالعات از فا جهت  نهیگز نیا  Back up باشدیم  . 

6- Print: باشدیم  یجهت چاپ نقشه جار  نهیگز نیا  . 

7- Exit: باشد یجهت خروج از برنامه م نهیگز نیا . 
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 Edit آشنایی با منوی

   شود:امکانات زیر در اختیار کاربر قرار داده می Edit یدر منو

1- Undo: عمل انجام شده.   نیاصالح آخر 

2- Redoنهیکه شما در گزعمل انجام شده در نرم افزار پس از آن  نی: انجام مجدد آخر undo د یاستفاده کرد    . 

3- Cut  :به انتخاب کاربر .  گری جهت قراردادن آن در محل د  یانتخاب تم یبرش آ 

 

 

4- Copyبه انتخاب کاربر.  گریجهت قراردادن آن در محل د  یانتخاب  تمیآ  ی: کپ 

5- Pasteس از دو عمل : پcopy ،Cut باشدیم د ی قراردادن اطالعات در محل جد  یبرا   . 

6- Deleteیانتخاب  تمی: پاک کردن آ . 

7- Remove from List ست یاز ل یانتخاب تمیآ کی : جهت برداشتن  . 

8- Duplicateیانتخاب تمیمشابه از آ یکپ ک یکردن  جادی: ا  . 

9- Renameی انتخاب تم ینام دادن آ ریی: تغ . 

10- Select Allدر   هاتمیآ  ی: انتخاب تمامLibrary دستگاه مورد نظر.  ای ستی ل ای 

11- Send to در    د ی جد   تیموقع کی : انتخابLibrary  انتخاب شده به آن.   لیجهت ارسال فا دستگاه مورد نظر ای 

12- Move toد ی جد  لیفا کی انتخاب شده در  یهاستی دادن ل مکان ریی: تغ . 

13- Advancedو ردپاها.  رهایمس یبرا  شرفتهیپ ماتیو تنظ  حاتیتصح یهانهیستفاده از گز: ا 

14-  Geotag Photos using Track:  ک ی  شیمایکه هنگام پ  ییهابه عکس  ییایاضافه کردن اطالعات جغراف  

   است.شده گرفته ریمس

15- Propertiesبه کاربر.  دیجد  یهاصفحهانتخاب شده در   تمیآ  اتیدادن جزئ شی: نما 
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 view آشنایی با منوی

1-  Basic Map onlyباشد یم  ات ینقشه پر جزئ ای  ی لیاطالعات نقشه تفص  شیعدم نما  ای  شیجهت نما نهیگز  ن ی: ا  . 

2-  Align Northup:  به شکل   شیجهت بازگرداندن نحوه نما  نهیگز  نیا   ی که جهت شمال به سمت باال  ینقشه 

 .  باشد ینقشه م

 

 

3- Data Filter: به   نهیگز نیانتخاب ا. در صورت با فیلتری خاص است اطالعات  شیجهت انتخاب و نما نهیگز نیا

 داده نخواهند شد.   شیاطالعات نماسایر از اطالعات انتخاب شده،   ریغ

4-  Sort Byچ نحوه  انتخاب  و    ی هاتمیآ  ست ی ل  دمانی :  افزار  افزار   یهاتمیآ  اینرم  نرم  به  شده  متصل  دستگاه 

BaseCamp باشد یم  . 

5-  Swap Map and Data Viewاطالعات موجود در نوار سمت چپ نرم افزار   شیمحل نما  نه یگز  نی: با انتخاب ا

 .  د ی نقشه مشاهده کن شیاطالعات را در صفحه نما توانیجا به جا شده و شما م   گریدکیو نقشه با 

6-  Full screen:  نوار ابزارها   هیو با انتخاب آن کل  باشد ی ار منرم افز  شیساختن پنجره نما  نهیشیجهت ب  نهیگز  نیا

را فشار   f11دکمه    ستیاول کاف  تیحالت و بازگشت به وضع  نیجهت خروج از ا  شوند،یحذف م  هاتیو نوار وضع

 .  میده

7-  Map Viewانتخاب گز که در قسمت نقشه    باشد ینقشه م  شینما  یکه شامل چگونگ  Map View  یهانهی: 

(Map) پرداخت.    میخواه نهیگز نیا به طور مفصل به 

8-  Map Controlsا که در قسمت    باشد یقسمت کنترل کردن نقشه م  شیعدم نما  ای  شیجهت نما  نهیگز  نی: 

 نقشه درباره آن نوشته خواهد شد.  

9- Toolbars :باشد یات نوار ابزار ممکانمختلف و ا یهاقسمت شیعدم نما ای شیجهت نما  نهیگز نیا  . 
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10- Select Item On Map:  باشدینقشه م   یانتخاب شده توسط کاربر رو تمیو مشاهده کردن آ دنیجهت د  . 

11- Google Earthدر نرم افزار  ی انتخاب یهاتمیآ دنی د ی: براGoogle Earth باشدیم . 

 Tools منویبا  آشنایی

 

 است: آمده  لیدر ذToolsیمنو یهانهیاز گز ک یکاربرد هر 

1. Panار : جهت انتخاب ابزPan نقشه.  یو حرکت و جا به جا شدن بر رو 

2. Zoom  جهت انتخاب ابزار :Zoom نقشه.  ییکوچک نما ای یینماو بزرگ 

3. Select:   جهت انتخاب ابزارSelect  چند قسمت.  ای کی و انتخاب 

4. Measure جهت انتخاب ابزار :Measure نقشه.  یبر رو یریو انجام اندازه گ 

5. Waypointخاب ابزار : جهت انتWaypoint نقشه.  یکردن نقاط رو تیریمد  ای  جادیو ا 

6. Route جهت انتخاب ابزار :Route نرم افزار.   در رهایکردن مس  تیریو مد  جادیو ا 

7.  Track جهت انتخاب ابزار :Track کردن ردپاها در نرم افزار. تیریو مد  جادیو ا 

8. Move Point:   جهت انتخاب ابزارMove Point نقشه.  یبجا کردن نقطه بر روو جا 

9. Insert جهت انتخاب ابزار :Insert انتخاب شده در نرم افزار. یردپا  ای ریبه مس د ی جد  یو اضافه کردن بازوها 

10 .  Erase جهت انتخاب ابزار :Erase    داده    شینما انتخاب شده و  یرد پا  ای  ر یچند بازو در مس  ای ک یو پا ک کردن

 زار.شده در صفحه نقشه نرم اف

11 . Divide : زار جهت انتخاب ابDivide  داده شده   شینما  انتخاب شده و یردپاها  ای ریچند تکه کردن مس  ایو دو

 در صفحه نقشه نرم افزار. 
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  Deviceآشنایی با منوی 

 

 :  دی را انجام ده ریاز دو عمل ز یک ی د ی توانیم Device نهیپس از انتخاب گز

1. Send to Deviceها و ... به عکس رها، ینقاط، ردپاها، مسارسال  ی: براGPS استفاده کرد.   نهیگز نیاز ا توانیم 

2.  Receive from Deviceا از  ازعکس  رها،ینقاط، ردپاها، مس  افتیجهت در  نهیگز  نی:   ... و    GPSدستگاه    ها 

 . ( استاین موضوع در ادامه فصل به طور کامل توضیح داده شدهاستفاده کرد ) توانیم

 BirdsEyeمنوی 

 

شود. شرکت گارمین این امکان را در اختیار کاربران قرار استفاده می  BirdsEyeاین منو جهت دریافت تصاویر    از

ثبت   از  بعد  که  است  یک(  Register)داده  مدت  به  خود  ب  دستگاه  تصاویر  ه  سال  دانلود  امکان  رایگان  صورت 

BirdsEye  .را دارند 

 

بایست از طریق کابل ارتباطی به کامپیوتر متصل در ابتدا دستگاه می ،ورد نظر خودم  BirdsEyeجهت دانلود تصاویر  

 توان اقدام به انتخاب منطقه مورد نظر کرد. سپس می  شده تا میزان فضای آزاد در حافظه مشخص شود.
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جز میزان  همچنین  و  دستگاه  در  سازی  ذخیره  جهت  نظر  مورد  حالت  یات  ئنام  سه  در  تصویر 

Standard/High/Highest  .وجود دارد 

 

 ذخیره می نماید.   GPSنرم افزار اقدام به دانلود تصاویر از سایت نموده و در دستگاه 
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ذخیره شده و در صفحه نقشه دستگاه قابل    Internal Storageداخلی   دانلود شده در حافظه  BirdsEyeتصاویر  

 باشد. مشاهده می

 sign inآشنایی با منوی 

 

ات مختلف  مکانو هم چنین استفاده از ا  my.garmin.comکاربردی با مشخصات شما در سایت    جهت ایجاد یک

یی که  هایبانیسایت گارمین مثل مشاهده مشخصات دستگاه خود به کمک شماره سریال آن و یا استفاده انواع پشت

 باشد.  می دهد،می سایت گارمین در اختیار کاربران خود قرار

  Helpآشنایی با منوی 

 را انتخاب کرد:   ری ز یهانهیاز گز یکی توانیم  Help یمنو یبر رو  کیبا کل
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1. Helpاستفاده از قسمت  ی: براHelp نرم افزار که به صورت   یراهنما ایOnline باشد یم  . 

2.  Welcome to BaseCampبا نرم    دیتوانیخواهد آمد که در آن م  در   شیبه نما  یاصفحه  نه یگز  نی: با انتخاب ا

 قرار خواهد گرفت.  تان اریجهت شروع کار با نرم افزار در اخت  یو اطالعات  د ی فزار آشنا شوا

 

3. Video Tutorialsباشد یجهت استفاده از نرم افزار م یو کمک  یآموزش  یوهاید ی مشاهده و ی: برا  . 

درباره    ای  یبه روز رسان   یهافایلمشاهده    یبرا  توانیوجود دارد که م  Help  یدر منو  یگرید  یهانهیگز  نیهم چن  .4

 شما قرار گرفته، استفاده کرد. اریکه در اختای مشخصات نسخه

 BaseCampبه روز رسانی نرم افزار 

طی را انجام    ریمراحل ز  یاست. جهت به روز رسان  یالزام  نترنتیاتصال به ا  BaseCampنرم افزار    یبه روز رسان   برای

 :  کنید 

 .  د یرا انتخاب کن  Help نهیگز -1

  ک یکل  Download Update Now  یموجود باشد بر رو  ید یباشد و نسخه جد   یچنانچه امکان به روز رسان   -2

 .  د یکن

کرده و   ک یکل Apply update Now یو نصب نسخه به روز شده بر رو BaseCampخروج از نرم افزار  یبرا -3

  Laterکلمه    نهیانجام شود گز  ی به روز رسان  د یکنیم  یدفعات بعد که از نرم افزار را راه انداز  د یکه بخواه  یدرصورت

 . د یرا انتخاب کن

 .  دی را دنبال و انجام ده شودیداده م  شیکه به کاربر نما ییهادستور العمل ی،بعد از اقدام جهت به روز رسان  -4

  Mapنقشه

شد. چنانچه نقشه دیگری باهای اصلی میها، و جادهباشد که شامل شهرها، بزرگراهنرم افزار دارای یک نقشه پایه می

ها، ، آدرسهانااطالعات اضافه تری همچون خیابتواند  بر روی نرم افزار نصب و در دسترس قرار گرفته شده باشد می

 نقاط دلخواه و اطالعات توپوگرافی را نیز نمایش دهد.  
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 استفاده از قسمت کنترل نقشه 

 

  در قسمت سمت چپ باالی نقشه     شکلکعالمت یا    گر ماوس بر روی قسمت کنترل نقشه هنگامی که با نشانه

را به حالت آشکار یا    Map Controls → Viewید در قسمت  توانمیشود. همچنین شما  می  روید نمایش دادهمی

 : باشد می ی مختلف کنترل نقشه به شرح زیر هاآورید. آیتم پنهان در

   یسه بعد  یهادر نقشه د ید هیاوز ای  شیارتفاع نما میارتفاع و تنظ شیقسمت مربوط به نما .1

 . Zoomبه اصطالح   اینقشه   ییکوچک نما ای یینماقسمت بزرگ .2

 .  د ی نقشه جابجا شو یرو د یتوانیم هاناکی کدام از پ هر یرو  کیمربوط به حرکت با کل یهاناکیپ .3

  ر ییجهت آن را تغ ای د یچرخاننقشه را ب  د یتوانیآن م یداشتن ماوس بر رو کردن و نگه کیحلقه قطب نما که با کل .4

 . د یده

 کلیک کنید.  Nبار بر روی    کافیست یک (North Upبازگشت نقشه به حالت اول ) برای نکته:  

 مشاهده نقشه 

توانید نقشه را های زیادی جهت مشاهده هرچه بهتر نقشه فراهم ساخته است. شما میگزینه BaseCampنرم افزار 

شه از مسیر زیر استفاده  و حالت مشاهده کنید. جهت مشاهده نحوه نمایش نقبه صورت دوبعدی، سه بعدی یا هر د

 کنید:  

View → Map view 

1.  2D Map: ینقشه به صورت دو بعد  شیجهت نما   

2.  3D Mapینقشه به صورت سه بعد  شی: جهت نما   

3.  Both: ی به صورت سه بعد   یگریو د  یبه صورت دو بعد   یک ی.  د یکن یشما دو نقشه مشاهده م  نهیگز  نیبا انتخاب ا   

4.  Overview Map  :پنهان کردن نقشه  ای شیجهت نما Overview . 
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توانید پس از چند  در قسمت نوار ابزار و با بردن ماوس روی نقاط روی نقشه میهم چنین شما با انتخاب عالمت  

 کنید. شود، جزئیات نقاط را مشاهده ثانیه از درون لیستی که در کنار نقطه نمایش داده می

ی جا به جایی که در قسمت کنترل  هاانو یا با استفاده از پیک(  Panاز شکل )ید با استفاده  توان  میدر ضمن شما  

 نقشه قرار دارند بر روی نقشه حرکت کنید.  

استفاده کنید یا با استفاده از قسمت      Zoomتوانید از ابزار  می  ( Zoomجهت کوچک نمایی یا بزرگ نمایی )

Zoom این عمل را انجام دهید.   –یک بر روی + یا و کل 

توانید از حلقه قطب نما بر روی قسمت کنترل نقشه استفاده کنید. یا با فشار دادن دکمه  جهت چرخاندن نقشه می

Home    جهت چرخش به چپ یا دکمهPage Up   جهت به چرخش به راست استفاده کنید. راه سوم چرخاندن

و نگه داشتن دکمه راست ماوس و چرخاندن نقشه در جهت  راست کلیک کردن    و سپس  Panنقشه انتخاب ابزار  

 باشد.  خواه میدل

 باشد.  همواره نشان دهنده جهت نقشه می عالمت

های سه بعدی  باشد که در نقشهتوانید در مشاهده نقشه انجام دهید. تیلیت یا زاویه دید نقشه میعمل دیگری که می

های مربوطه شکلک رویباشید. کافیست در قسمت کنترل نقشه و در باالی آن  ین گزینه میشما قادر به استفاده از ا

جهت کاهش زاویه  Page Downدید و یا دکمه  جهت افزایش زاویه Endکلیک کنید و یا با زدن دکمه 

 دید اقدام نمائید. 

 نقشه رویاندازه گیری فاصله 

 گیری کنید. قطه نسبت به هم و مساحت بین دو یا چند نقطه را اندازهتوانید فاصله دو نقطه، گرا یا جهت دو نشما می 

 کلیک کنید.  Toolsدر نوار ابزار  (  )خط کش   شکلک روی -1

 اول را روی نقشه انتخاب کنید.  نقطه -2

دوم را روی نقشه انتخاب کنید. خطی بین نقطه اول و دوم به نمایش در خواهد آمد و همچنین اطالعات    نقطه  -3

 ر در کنار آن به نمایش در خواهد آمد. زی
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 انتخابی اول یا نقطه آخر.  نقطهفاصله کلی از   -

 مساحت کلی بین نقاط انتخاب.  -

 دیگر. نقاط انتخاب شده نسبت به یک گرای -

 اول و دوم نیز نمایش داده خواهد شد.  نقطههای توپوگرافی ارتفاع در نقشه -

اتمام کار   براینقشه در نقاط مد نظر کلیک کنید. در پایان    رویگیری کافیست  جهت اضافه شدن نقاط برای اندازه

 بزنید یا راست کلیک کنید.   Escدکمه  رویکافیست 

 انتخاب کردن نقشه 

باشند. چنانچه شما بیش از یک نقشه روی کامپیوتر خود نصب کرده میمتفاوتی  های مختلف دارای اطالعات  نقشه

نرم افزار بازگشایی    روی ای جدید  شرط استفاده از نقشه  . های مد نظر استفاده کنید ام از نقشهتوانید از هر کد باشید می

 . باشد(شود میکه خریداری میای  نقشهباشد که همراه  کاراکتری می  25یک کد    هانقشهست )کد بازگشایی  هاآن  قفل

مد نظر را انتخاب    نقشه  توانید،در نوار ابزار نرم افزار میانتخاب نقشه    با باز کردن کرکره

 مورد نظر را انتخاب کنید.  نقشهتوانید  می Map Product و انتخاب viewمنوی  رویکنید. همچنین با رفتن  
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پذیر است. پس از دستگاه اتصال    مکانای که درون دستگاه متصل شده به نرم افزار وجود دارد نیز انقشه  مشاهده

GPS    یا کارت حافظه شما در قسمتLibrary    یاDevices Area  شود، حال به یکی از سه روش  نمایش داده می

 توانید عمل کنید. زیر می

 و انتخاب نقشه.  Map Productسپس  View روی کی کل .1

 . Devices Area ای Libraryنقشه داده شده درون   روی کی دو بار کل .2

 باز کردن کرکره انتخاب نقشه در نوار ابزار نرم افزار.   .3

 GPS روی نقشهنصب  هنحو 

  روی باشند را پس از بازگشایی درون نرم افزار بیس کمپ  هایی که دارای جزئیات و اطالعات میتوانید نقشهشما می

GPS هایی که نرم افزار بیس کمپ از روی دستگاه و خود نصب کنید. در ضمن شما قادر به نصب نقشهGPS   متصل

 تید. نیس  کند،شده به کامپیوتر شناسایی می

 به روش زیر عمل کنید.  GPS یروجهت نصب نقشه  

  Devices Areaیا    Libraryرا به کامپیوتر متصل کنید. پس از این کار دستگاه شما در قسمت    GPSدستگاه    -1

 به نمایش در خواهد آمد. 

 نید. در زیر اسم دستگاه شما به نمایش درآمد کلیک راست ک Internal Storageفولدری که با نام  روی -2

 شود دنبال کنید. کلیک کنید و سپس دستور العمل نصب را که نمایش داده می Install Map روی -3
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 Google Earthدرون نرم افزار  هانقشه و موقعیت مشاهده

ای که در حال مشاهده آن هستید ید نقشهتوان، میکامپیوتر شما نصب باشد  روی Google Earthچنانچه نرم افزار 

یک آیتم را   Google Earthرا روی آن مشاهده کنید. جهت مشاهده اطالعات در   اید ب کردهاتی که انتخاو یا اطالع

 انتخاب کنید و سپس مسیر زیر را دنبال کنید. 

View → Google Earth → (Item name) 

س مسیر  های مد نظر را انتخاب کنید و سپ، آیتمDevices Areaیا    Libraryجهت مشاهده چند آیتم از قسمت  

 ا دنبال کنید. زیر ر

View → Google Earth → Selected Items 

 آن هستید مسیر زیر را دنبال کنید.  ای که در حال مشاهدهنقشه مشاهدهجهت 

View → Google Earth → Center of screen 

Waypoints  یا نقاط ایستگاهی 

Waypoints  یا نقاط ایستگاهی 

تواند  . این نقطه میاید نقشه مشخص کرده  رویورد عالقه ایست که شما آنرا  ، موقعیت مWaypointیک نقطه یا  

 دیگری روی نقشه باشد.   نقشه، یک نقطه دلخواه مد نظر یا هر نقطه روییک آدرس، یک نقطه برجسته و منتخب  

ی زیبا استفاده  ابا منظرهای  خود، محل کمپ یا نقطه  توانید از این نقاط جهت مشخص کردن نقاطی مثل خانهشما می

 کنید. 

 Marking Waypointمشخص کردن و ایجاد نقاط یا  نحوه

ایجاد کنید. جهت انجام این کار به روش زیر عمل    Waypointای را روی نقشه به عنوان یک  توانید هر نقطهشما می

 کنید: 

 کلیک کنید.  My Collectionیا یک لیست درون  My Collectionگزینه  روی -1

 کلیک کنید.  New Waypoint گزینهبرای انتخاب  File ←New← Waypoint یروسپس   -2

 روی نقشه کلیک کنید.  حال کافیست روی یک نقطه -3

 باشند. ذخیره شده و قابل مشاهده می Devices Areaیا  Library  نقاط به صورت اتوماتیک درون قسمت
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 جا به جا کردن یک نقطه

 ت مراحل زیر را انجام دهید: جا کردن یک نقطه کافیسجا به   برای

 انتخاب کنید.  Devices Areaیا  Library مد نظر را از قسمت ابتدا نقطه -1

 کلیک کنید. Move Pointابزار  رویسپس   -2

 به جا کنید.  توانید موقعیت نقطه را جابا کلیک کردن روی نقطه و نگه داشتن دکمه ماوس می -3

 تغییر دادن مشخصات یک نقطه 

توانید مشخصات یک نقطه همچون اسم، مختصات یا سمبل آنرا را تغییر دهید.جهت ویرایش نقطه مراحل شما می

 زیر را انجام دهید. 

  CTRLهای  دو بار کلیک کنید. همچنین با فشار دادن دکمه  Devices Areaیا    Libraryمورد نظر درون    نقطه  روی

انجام    هاآن رویچند نقطه را انتخاب کنید و عمل ویرایش را    توانید همزمانکامپیوتر می  صفحه کلید  روی  SHIFTیا  

 دهید. 

 
 توانید هر کدام از اطالعات نقطه را که مد نظر دارید ویرایش کنید همچون: حال می

Name  نمایش داده شده.  نقطه: جهت تغییر نام دادن 

Displayنقشه.   رویایش نقطه : جهت تغییر سمبل و نحوه نم 

Positionییر دادن موقعیت و مختصات نقطه. : جهت تغ 
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Elevation .جهت تغییر دادن ارتفاع نقطه : 

Depth :هت تغییر دادن عمق نقطه. ج 

Proximity  جهت وارد کردن یک شعاع مشخص در اطراف نقطه برای دادن هشدار هنگام وارد یا خارج شدن از :

 شعاع تعریف شده برای نقطه. 

Temperatureرای نقطه. : جهت ضبط کردن یک دما ب 

و وارد کردن شماره خیابان، اسم شهر، اسم استان، کد پستی، کشور و یا هر اطالعات دیگری که به نقطه اضافه شود.  

 شوند. با تغییر دادن هر کدام از مشخصات نقطه به صورت اتوماتیک اطالعات ذخیره می

Routes   یا مسیرها 

Routes  یا مسیرها 

ا دارد که بین دو نقطه یا هر تعداد نقطه یک مسیر ایجاد کند. این مسیر به شکل  این قابلیت ر  BaseCampنرم افزار  

ی  هامسیر  توانید مسیر را درون نرم افزار بیس کمپ بسازید یا از شود. شما مییک خط رنگی روی نقشه نمایش داده می

 استفاده کنید.  GPSموجود در 

 طراحی کردن یک مسیر ساده 

 ساده بین دو نقطه مراحل زیر را انجام دهید: یر برای طراحی یا ایجاد یک مس

 .د ی کن کیکل My Collection درون (List) ستیل  کی ای My Collection روی .1

 .د یکن کیکل File>New>Route یسپس رو .2

  روی کردن   کیو کل  ریمس  یانتها  یبرا  ی کیابتدا و    یبرا  یک یکه با انتخاب دو نقطه    شود یشما باز م   یبرا  یاصفحه .3

 . شود یم جادیشما ا  ریدر محل ابتدا و انتها درون صفحه مس هاآن و کشیدن دو نقطه نیهر کدام از ا

 شود که این مسیر قابلیت ویرایش شدن نیز دارد. نقشه نمایش داده می  رویمسیر ایجاد شده با یک خط رنگی 
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کی برای ایجاد یک مسیر روی نقشه انجام  توانید مراحلی که در باال گفته شد را نیز به صورت گرافینکته: شما می

 دهید که در ادامه در این باره توضیح داده خواهد شد. 

 Waypointنقاط یا  طراحی کردن یک مسیر به وسیله

توانید با نگه داشتن  کلیک کنید. همچنین شما می Devices Areaیا  Libraryبرای این کار روی نقاط مد نظر از  

 چند نقطه را همزمان انتخاب کنید. حال مسیر زیر را دنبال کنید:   د صفحه کلی  روی  Ctrlدکمه 

File>New>Route using Selected Waypoint 

 صورت یک خط رنگی روی نقشه به نمایش در خواهد آمد که این مسیر قابلیت ویرایش نیز دارد.مسیر ایجاد شده به  

 نقشه رویطراحی و ایجاد یک مسیر 

 نقشه یا با کشیدن مسیر مورد عالقه خود روی نقشه آن را ایجاد کنید.  رویردن نقاط کلیک ک توانید باشما می

 .د یکن ک یکل My Collection درون ستی ل کی ای My Collection یابتدا رو .1

 .د یکن کیکل New Route انتخاب ابزار یبرا File>New>Route  یرو .2

 .شودیداده م  شینما  ریکوچک مشخصات مس ی ها. همزمان درون صفحهد یکن ک ینقطه شروع کل یرو .3

 .د یانتخاب کن د ی دار ازیتا آنجا که ن یدر پ   ینقاط مد نظر را پ .4

 . دیراست کن کیکل ای دی را بزن Escدکمه   ریکردن مس ره یاتمام کار و ذخ یبرا  .5
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 یا رد پا  Trackطراحی کردن و ایجاد یک مسیر با استفاده از یک 

 ایجاد کنید.  Devices Areaیا Library   درون Trackستفاده از یک توانید یک مسیر با اشما می

 . د ی کن کیکل Track  کیابتدا روی  .1

 . د ی کن کیکل File>New> Direct Route from Selected Trackسپس روی   .2

تا تعداد نقاط   د ی بزن کیت  Choose the Number of Points Automaticallyدر صورت لزوم در مربع کنار    .3

دکمه   تیاستفاده شود و در نها  ریدر مس د یخواهیکه م  یانقطه نیشتری تعداد ب  ایانتخاب شوند و    ک یماتوصورت اتبه 

OK  در خواهند آمد.  شیبه نما  یخط رنگ  کی لهیشده به وس  جادیا ریمس . د ی را بزن 

 

 Routeویرایش کردن یک 

باشد، در  می  Routeمسیر    ل نقاط ایجاد کنندهشود که شامای باز میپنجره  Routeبا دو بار کلیک کردن بر روی  

، یک مسیر را ویرایش هاآنتوانید با اضافه کردن نقاط، تغییر ترتیب چیدمان نقاط یا پاک کردن  این پنجره شما می

 توانید نقاط را از روی نقشه هم ویرایش کنید. همچنین شما می .کنید 
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 اضافه کردن یک نقطه به مسیر 

 .د ی کن کیمورد نظر دوبار کل ر یمس یابتدا رو .1

  ن ی. همچند ی نقطه انتخاب کن  کی   شودیکه باز م  یستی و از ل  د ی کن  کیکل  به عالوه )+(  تمیآ  یباز شده رو  در صفحه  .2

 .د ینقطه اضافه کن  کی ،رینقاط مس ستی نقطه درون ل کی  کشیدن و رها کردنبا   د یتوانیم

 . د یکن ک یکل راتیین تغانجام شد  یبرا Recalculate یدر انتها بر رو .3

 تغییر دادن چیدمان نقاط در یک مسیر 

 . دیکن کی دوبار کل  ریمس رویابتدا  .1

 . دیکن کی کل ستی درون ل نییپا ایجا به جا کردن نقاط به باال  یبرا ▼  ای▲دو فلش   روی  .2

 . د یکن کیکل Recalculateدکمه  روی راتییتغ جادیا یبرا  .3

 مسیر معکوس کردن یک 

کلمه   رویید چیدمان کلیه نقاط یک مسیر را جهت برگشتن به صورت معکوس درآورید. برای این کار  توانشما می

invert  .کلیک کنید 
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 پاک کردن یک نقطه از مسیر

 کلیک کنید.  Recalculateکلمه  رویبرای پاک کردن نقطه روی نقطه مد نظر راست کلیک کنید، سپس 

 مسیر از روی نقشهویرایش کردن نقاط یک 

را انتخاب کنید. حال مسیر به    Show on Mapی  مورد نظر راست کلیک کنید و گزینه  (Routeمسیر )  روی  -1

 صورت یک خط رنگی روی نقشه به نمایش در خواهد آمد. 

 هر کدام از ابزارهای زیر برای ویرایش مسیر کلیک کنید.  رویدر روی نوار ابزار   -2

-  Insertرای اضافه کردن نقطه در آن قسمت مسیر کافیست در آن قسمت  ز مسیر کلیک کنید. بقسمتی ا  روی

 کلیک کنید. 

- Move Point  کردن نقطه آن را جا به جا کنید.  کشیده و رها نقطه کلیک کنید و با  روی 

- Erase  .برای پاک کردن یک نقطه روی آن کلیک کنید 

- Divide که کردن آن را دارید، کلیک کنید.  آن قسمت مسیر که قصد چند ت  رویبرای چند تکه کردن مسیر

 نقاط مسیر جدید از مسیر قبلی جا به جا شده و درون یک مسیر جدید ذخیره خواهند شد. 

 را انتخاب کنید.   Properties نقاط روی مسیر دو بار کلیک کنیدو گزینه روی -3

نقاط یا زمان حرکت از یک  توانید برنامه زمان بندی رسیدن به  میشکلک    رویو زدن  با انتخاب یک نقطه    -4

 نقطه یا مدت زمان استراحت در یک نقطه را نیز مشخص کنید. 

 جهت حرکت مسیر مشاهده 

 توانید جهت حرکت مسیر را پس از هر تغییر جهت روی آن مشاهده کنید، برای اینکار: شما می

 یک کنید. روی مسیر دو بار کل -1

 را انتخاب کنید.   Route Directionگزینه  -2

 ییر دادن مشخصات یک مسیرتغ

، همزمان چند SHIFTیا    CTRLتوان با زدن دکمه  دو بار کلیک کنید همچنین می  (Routeیک مسیر )  روی  -1

 مسیر را برای ویرایش کردن انتخاب کنید. 
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نقشه را   رویتوانید اسم مسیر و همچنین نوع فعالیت مسیر و یا رنگ نمایش مسیر می Propertiesدر قسمت  -2

 توان مسیر را ویرایش نیز بکنید. می Propertiesیر دهید. همچنین در صفحه تغی

 تغییر دادن خصوصیات یک مسیر

 ییر دهید. نرم افزار چگونه آن را برآورد کند تغ کهاینخصوصیات یک مسیر را برای   توانید میشما 

فعالیت یکسان دارید   هاآنر  هایی که شما د : برای مشخص نمودن یک سری خصوصیات معین برای کلیه مسیرنکته

 نوع فعالیت خود را تعیین کنید.   Activity Profileتوانید در قسمت می

 در غیر این صورت به روش زیر عمل کنید: 

 مسیر دو بار کلیک کنید.  روی  Devices Areaیا  Library  در قسمت -1

 را انتخاب کنید.   Route Option هگزین -2

 کلیک کنید و هر کدام از تغییرات زیر را اعمال کنید.  Customize Route Option رویحال   -3

-  Usage Mode  در این قسمت نوع وسیله نقلیه خود یا چگونگی پیمایش خود را تعیین کنید. نرم افزار بیس :

 یش را برای مسیرهای مختلف در نظر گرفته است. کمپ انواع پیما

-  Route Preferenceروی.  تر به مقصد برسیدوالنی تر ولی سریعخواهید از مسیر ط: چنانچه می Faster Time  

 Shorter  رویخواهید از مسیر کوتاهتر هر چند در مدت زمان بیشتر به مقصد برسید  کلیک کنید و چنانچه می

Distance  .کلیک کنید 

-  Elevation Modeچنانچه باشید می  :  داشته  مسیر  طراحی  هنگام  را  ارتفاع  تغییرات  کمترین   روی  خواهید 

Minimize Ascent  .کلیک کنید 

-  Road Type Avoidanceهای  خواهید هنگام طراحی مسیر، نرم افزار از نوع خاصی از جاده مثل جاده: چنانچه می

 استفاده نکند، مربع کنار آن نوع از جاده تیک بزنید. ها خاکی یا حتی بزرگراه

-  Feature Type Avoidanceتیک بزنید نرم افزار هنگام   هاار هر کدام از مربع: چنانچه در این قسمت در کن

 کند. ایجاد مسیر از قرار دادن هر کدام از موارد در مسیر اجتناب می

- Speedروی توانید با کلیک : در این قسمت می customize ها را  سرعت متوسط پیمایش هر کدام از انواع جاده

 مشخص کنید. 
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Track  یا ردپا 

Track  یا ردپا 

، این ردپاها قابل انتقال از  اند دیگر متصل شدهردپا عبارت از یک سری نقاط دارای موقعیت و ارتفاع که به یکیک  

توانید در نرم افزار بیس کمپ  باشند. همچنین شما مینقشه در نرم افزار بیس کمپ می رویو مشاهده    GPSدستگاه  

 اقدام به طراحی یا ویرایش یک ردپا بکنید. 

 پاترسیم یک رد 

افزار بیس کمپه  با کلیک کردن نقاط ب  توانید میشما     ی جدیدیک رد پا  ،روی نقشه یا کشیدن یک ردپا در نرم 

 ک ردپا: برای ترسیم ی ترسیم کنید. 

 کلیک کنید.  My Collectionیا یک لیست درون  My Collection روی -1

 . ب کنید را انتخا New Track   کلیک کرده و ابزار File←New ←Track  روی -2
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کشیدن و  اقدام کنید و یا با انجام کلیک کردن و  هاآنیک رد پا بین  نقشه جهت ایجاد رویبا کلیک کردن نقاط  -3

 یک رد پا ترسیم کنید.  توانیدمیکردن  رها

پا درون  -4 سازی رد  پای   Library  برای ذخیره  رد  از  قابلیت پشتیبانی  که  افزار  نرم  به  متصل  درون دستگاه  یا 

 صفحه کلید را فشار دهید.  Esc می شما را دارد، دکمه راست کلیک ماوس یاترسی

 ویرایش کردن نقاط یک ردپا

یک رد پا نسبت به ویرایش آن اقدام    Properties  نقشه ویرایش کنید و یا از قسمت  رویتوانید یک رد پا را  شما می

 کنید. 
 

 باشد وجود ندارد. فعال می ویرایش ردپاها درون دستگاه در حالی که هنوز مکانا  نکته:

 Track Propertiesویرایش کردن نقاط ردپا با استفاده از 

 ( دو بار کلیک کنید. Trackردپا ) روی -1

 کلیک کنید.  Properties روی -2

 توانید اعمال زیر را انجام دهید: حال می -3

 کلیک کنید.  Delete رویبرای پاک کردن یک نقطه درون لیست، روی آن کلیک راست کرده و  -

 کلیک کنید.  Copyیا  Cut روی، روی نقطه راست کلیک کرده و Clipboardبرای کپی یا انتقال نقطه به  -

کرده، سپس درون لیست راست کلیک    Cut  یا  Copy  برای اضافه کردن یک نقطه، یک نقطه را از ردپای دیگر  -

 کلیک کنید.  paste رویکنید و سپس  

خواهید فیلتر شوند را انتخاب  کلیک کنید. و مشخصاتی که می Filterکلمه  رویک ردپا، برای فیلتر کردن نقاط ی -

 هد شد. فیلتر کردن یک ردپا در ادامه توضیح داده خوا نحوهکلیک کنید. در مورد   OK رویکنید و در نهایت 
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 ویرایش کردن نقاط یک رد پا، با استفاده از فیلتر کردن نقاط ردپا

 ت حذف اضافی و ساده تر کردن ردپا، نقاط درون آن ردپا را فیلتر کنید. جه  توانید میشما 
 

 شوند. از درون ردپا پاک می شوند کامالکنید، نقاطی که حذف میوقتی شما یک رد پا را فیلتر می نکته:

 کلیک کنید. دو بار ردپا   روی -1

ی دامنه الی از نقاط که قصد فیلتر کردن  را نگه داشته و سپس نقطه ابتدا و انتها  Shiftدر صورت لزوم دکمه    -2

 را دارین انتخاب کنید.  هاآن

 کلیک کنید.  Filterکلمه  روی  در صفحه -3 

 را دارید انتخاب کنید.  هاآننقاطی که قصد فیلتر کردن  -4

 کلیک کنید.  Entire Track رویبرای فیلتر کردن کل ردپا   -

 را کلیک کنید.   Selected Track Point رویبرای فیلتر کردن قسمتی از نقاط یک رد پا،   -

 حال در پایین صفحه نحوه فیلتر شدن را انتخاب کنید.  -5

 ن را وارد کنید. کلیک کرده و مقدار زما Time رویبرای تنظیم کردن حداقل زمان بین نقاط،  -

 وارد کنید. کلیک کرده و مقدار مسافت را  Distance رویبرای تنظیم کردن حداقل مسافت بین نقاط،  -
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افزار    - نرم  اتوماتیک در  کلیک کنید و میزان   Automatic  رویبرای تنظیم کردن میزان تعداد نقاط به صورت 

 مربوطه را تنظیم کنید. 

تعدد  - بیشترین  کردن  تنظیم  می  برای  حذف  و  شده  انتخاب  نقاط  بین  از  مساوی  طور  به  که    روی شوند  نقاطی 

maximum Point   نقاط را وارد کنید. کلیک کردن و تعداد 

 

 نقشه  روییک ردپا  ویرایش کردن نقاط

را انتخاب کنید با این کار ردپا به شکل یک خط رنگی    Show on Map  ردپا کلیک راست کرده و گزینه  روی  -1

 نقشه به نمایش در خواهد آمد.  روی

 دپا اقدام کنید. هر کدام از ابزارهای زیر برای ویرایش کردن ر رویحال در قسمت نوار ابزار  -2

-  insert  :دید ردپا در آن  توانید نقاطی ج خواهید کلیک کنید، با کلیک کردن میهر قسمت از رد پا که می  روی

 بزنید.  Escقسمت اضافه کنید. در پایان کار راست کلیک کرده یا دکمه 

- Move Point ا کنید. توانید آن را جا به جکردن نقاط می کشیده و رها: با کلیک کردن و 

- Eraseهر نقطه پاک خواهد شد.  رویو کلیک  : با انتخاب 

- Divide کنید، نقاط آن قسمت، ردپا را تقسیم می روی: یک قسمت از رد پا را انتخاب کنید و با کلیک کردن

 شود منتقل خواهند شد. از قسمت تقسیم شده به بعد به ردپای جدیدی که ساخته می
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 متصل کردن ردپاها به هم: 

 روی صفحه کلید را نگه داشته و دو یا چند رد پا را انتخاب کنید.  Ctrlدکمه  -1

 کلیک کنید.  Edit←Advanced←Join Selected Tracksحال روی  -2

 جایگزین کردن اطالعات ارتفاعی ردپا با اطالعات ارتفاعی نقشه 

توانید  باشد. شما میافزار می  فاعی درون نرمای با اطالعات ارتانجام دادن عملیات فوق داشتن و انتخاب نقشه  الزمه

ای که شما  اطالعات ارتفاعی کلیه نقاط ردپا را با اطالعات ارتفاعی نقشه نرم افزار جایگزین کنید. با توجه به نقشه

  GPSدرون نرم افزار دارید، ممکن است اطالعات ارتفاعی نقشه دارای دقت بهتری نسبت به ارتفاعات ثبت شده توسط  

 ند. باش 

 ا را انتخاب کنید. یک ردپ -1

 کلیک کنید. Edit←Advanced← Set Selected Track to Map elevation روی -2

 یک ردپا: مشخصاتتغییر دادن 

 برای تغییر دادن مشخصات یک ردپا ابتدا روی آن دوبار کلیک کنید.  -1

 : دهیدتغییر  توانید انتخاب وهر کدام از مشخصات زیر را می Properties در صفحه -2

 وارد کردن یک اسم جدید برای ردپا.  -

از درون کرکره  - انتخاب کنید. برای تغییر رنگ دادن ردپا روی نقشه  ای که مخصوص رنگ است، رنگ مدنظر را 

 

 اطالعات پیشرفته یک مسیر ردپا  مشاهده

تفاعی، شبیه سازی مسیر یا  وفیل ارتوانید اطالعات پیشرفته یک مسیر یا رد پا را همچون اطالعات آماری، پرشما می

 رد پا و اطالعات نقاط با جزئیات را نیز مشاهده کنید. 

 هاآننقاط و اطالعات آماری  مشاهده 

 روی مسیر یا ردپا دوبار کلیک کنید.  -1
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نظر را ی نقاط مورد  را نگه داشته و دامنه  Shiftتوانید دکمه  یک یا چند نقطه را انتخاب کنید )برای این کار می  -2

 آمار و مشخصات نقاط انتخابی در باالی صفحه نمایش داده خواهد شد.   انتخاب کنید(

 کلیک کنید.  More infoاطالعات بیشتر در باره ی یک نقطه روی   مشاهدهبرای  -

 را انتخاب کرده و یک نقطه را انتخاب کنید.  center Mapیک نقطه روی نقشه مربع کنار  برای مشاهده -

 

 گراف یا پروفیل یک مسیر یا رد پا مشاهده 

و ضربان قلب را مشاهده کنید. شما   ، دماتوانید گراف اطالعات یک مسیر یا رد پا را همچون ارتفاع، سرعتشما می

 توانید گرافی مشتمل از چند مسیر یا رد پا را مشاهده کنید. همچنین می

. برای مشاهده گراف چند مسیر یا چند رد پا، دکمه  آن کلیک کنید   روییک مسیر یا رد پا را انتخاب کنید و    -1

Ctrl ویری دلخواه را انتخاب کنید، سپس هارا نگه داشته و آیتم Edit←Properties  .کلیک کنید 

 کلیک کنید.  Graph روی  Properties در صفحه -2

ع اطالعاتی که قصد مشاهده شود، نوای باز میباز شده درون لیستی که به صورت کرکره  در صفحه  مکاندر صورت ا  -3

که انتخاب  ای توانید دو نوع متفاوت از اطالعات را با انتخاب از روی لیست کرکرهرا دارید انتخاب کنید. شما می هاآن

 گراف مشاهده کنید.  روی اید کرده
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 ا ردپانمایش شبیه ساز یک مسیر ی 

 ازی سفر در یک مسیر یا رد پا استفاده کنید. ات شبیه سازی نرم افزار برای شبیه س مکانتوانید از اشما می

 کلیک راست کنید.  Device Areaیا  Library  روی یک مسیر یا رد پا درون -1

 نمایش را کنترل کنید.  هاآنتوانید به کمک ابزارهای نمایش را مشاهده خواهید کرد می -2

 برای نگه داشتن نمایش کلیک کنید.  روی  -

 مه نمایش کلیک کنید. برای مشاهده ادا روی  -

 توانید روی مسیر یا ردپا هنگام نمایش حرکت کنید. همچنین می -

 کلیک کنید.  برای مشاهده مجدد روی  -

 کلیک کنید. برای اتمام نمایش روی   -
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 مدیریت کردن اطالعات 

  Library  قسمت   کلیه نقاط، ردپاها، مسیرها و هر گونه اطالعات ذخیره شده دیگری را درون  BaseCampنرم افزار  

در قسمت سمت چپ پنجره نرم افزار قابل مشاهده    Devices Areaو    Libraryکند.  ذخیره می  Devices Area  یا

باال  Devices Areaو    Library  باشد.می قسمت  دارد.  پایینی  و  باالیی  قسمت  لیستدو  درونیی   My  های 

Collection  را نمایش میو دستگاه افزار  نرم  به  متصل  لیستدهای  پایین محتویات درون  در قسمت  و  یا  هد  ها 

 شود. های متصل به نرم افزار نمایش داده میدستگاه

 توانید اطالعات خود را مدیریت کنید. شما می  Devices Areaو  Libraryبا استفاده از قسمت 

 ( List and List foldersها و فولدرهای لیست ) لیست

لیستشما می از  فولدره  هاتوانید  اطالعات درون قسمت  و  برای سازماندهی  لیست  استفاده   My Collectionای 

توانید یک  اند، همچنین شما میهایی است که درون کامپیوتر شما ذخیره شدهاز آیتم  ایمجموعهکنید. یک لیست  

کمپ را هم    توانید یک نقطه مناسب برای برقراریا درون چند لیست قرار دهید. به عنوان مثال شما میآیتم واحد ر

 درون لیست یک برنامه کوهنوردی و همزمان درون لیست یک برنامه پیاده روی قرار دهید. 

و لیست    هاتواند فقط شامل لیستیک نوار لیست محلی است برای سازمان دهی چند لیست. یک لیست فولدر می

توانید یک لیست را . همچنین شما نمیشود یا ردپاها نمی هاهایی مثل نقاط، مسیرفولدرهای دیگر باشد و شامل آیتم

آیتم قرار دهید.  فولدر  لیست  از یک  بیش  اضافه نشدههادرون  لیست  عنوان یی که به یک  لیستی تحت  اند درون 

 شوند. یش داده مینما  Unlisted Data Listاطالعات لیست نشده یا  

 ایجاد یک لیست

 کلیک کنید.  File←New ←List روی -1

 لیست انتخاب کنید. یک اسم برای یک   -2

 های دلخواه را اضافه کنید. به لیست جدید آیتم -3

 ایجاد یک فولدر لیست

 کلیک کنید.  File ←New←List folder مسیر روی -1

 یک اسم برای فولدر لیست انتخاب کنید.  -2
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 به یک لیست:  هااضافه کردن آیتم

  یک لیست دیگر و یا از دستگاه و یا با انجام عمل   یا  ،My Collectionاز    هاکردن آیتم  کشیدن و رهابا کلیک و    -

Copy و سپس past را به یک لیست اضافه کرد.  هاتوان آیتممی 

لیک کردن روی آن لیست یا لیست فولدر و  با ک  توانمیبرای اضافه کردن یک لیست یا فولدر لیست به یک فولدر  -

 کردن لیست یا فولدر لیست اضافه کرد. و رها  دنی کشسپس 

 حذف کردن یک آیتم از لیست

 نخواهد شد. برای حذف:  My Collectionحذف کردن یک آیتم از درون لیست باعث پاک شدن آن از 

 لیست کلیک کنید.  روی -1

 چند آیتم را انتخاب کنید.   یک آیتم یا با نگه داشتن دکمه روی -2

 کلیک کنید.  Edit←Remove from List (name) روی -3

  Referenceقرار دارد، کافیست دو بار روی آن کلیک کنید و کلمه  ها  آنیی که یک آیتم درون  هالیست  ه برای مشاهد 

 را انتخاب کنید. 

 : لیست به جا کردن یک لیست یا فولدر جا

 یک لیست یا فولدر لیست را به یک فولدر لیست جدی منتقل کنید.  توانید میشما 

 کلیک کنید.  Move to رویپس  لیست یا فولدر لیست کلیک راست کنید و س  روی -1

 کلیک کنید.  OK رویلیست انتخاب کنید و    یک فولدر -2

 حذف یک لیست یا فولدر لیست

 My  توانید انتخاب کنید که آیتم درون آن پاک شود یا آیتم قسمتکنید میمیوقتی شما یک فولدر لیست را حذف  

Collection  .حفظ شوند 

 ید. یک لیست یا فولدر لیست انتخاب کن -1

 یکی از موارد زیر را انتخاب کنید.  -2

کلیک   Edit← Remove    روی  My Collection  درها  آنی  هابرای حذف لیست یا فولدر لیست و حفظ آیتم  -

 کنید. 
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لیست  - آن  در  که  موجود  اطالعات  کردن  پاک  و  لیست  فولدر  یا  لیست  حذف  بودند    هابرای    روی نمایان 

Edit←Remove and Delete Unique Content   .کلیک کنید 

 مشاهده اطالعات 

 برای مشاهده، جستجو و مدیریت اطالعات استفاده کنید.    Devices Areaیا  Libraryتوانید از قسمت  شما می

شود و این به شما کمک  جا به جا می  دیگر یکمحل نمایش نقشه و اطالعات با      شکلک همچنین با کلیک بر روی  

 عات خود را مدیریت کنید. کند تا بتوانید بهتر اطالمی

1- ← Libraryدر کامپیوتر.  هامدیریت لیست و فولدر لیست 

2- Devices←های متصل به کامپیوتر. مدیریت اطالعات درون دستگاه 

لیست  Dataقسمت مشاهده    -3 های متصل به متصل به ها و یا دستگاهستها، فولدر لی و اطالعات موجود درون 

 کامپیوتر.

 اطالعات موجود در کامپیوتر. Searchو  قسمت جستجو -4

 بخش مربوط به نمایش تعداد و نوع اطالعات موجود در یک لیست.  -5
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 اضافه کردن یک متن یا لینک به یک آیتم

یا حتی یک فایل مثل عکس به یک آیتم  توانید اطالعات اضافه تری همچون یک متن، یک لینک وب و  شما می

 .  بیافزایید 

 آیتم دوبار کلیک کنید.  آن  رویابتدا  -1

 کلیک کنید.  Note گزینه روی -2

 توانید اعمال زیر را انجام دهید: حال می -3

 خواهید بنویسید. می برای اضافه کردن یک متن در قسمت متن، آنچه -

 open روی اکلیک کنید، فایل انتخاب کرده و نهایت Add File link رویبرای اضافه کردن یک فایل به آن آیتم   -

 کلیک کنید. 

 Drag and Drop Files to add Newتوانید آنرا در قسمت ای دیگر میبرای اضافه کردن یک فایل از پنجره -

links کنید.  کشیده و رها 
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کلیک    OK  رویرا وارد کنید و نهایتا    URLکلیک کنید و   Add web Link  رویوب،   برای اضافه کردن یک لینک  -

 کنید. 

 

 وارد کردن اطالعات 

 به روش زیر عمل کنید:   jpeg و gpx، gdb، tcx، Loc، kml  ،kmz، jpgی هابرای وارد کردن اطالعات با فرمت

 کردن اطالعات انتخاب کنید. ، یک موقعیت برای وارد Devices pane و Libraryدرون قسمت  -1

 

درون  نکته: اطالعات  نکنید،  تعریف  ورودی  اطالعات  برای  فولدر    unlisted data folder  اگر شما مقصدی  یا 

 اطالعات لیست نشده خواهند رفت. 

 کلیک کنید.  File←Import روی -2

 کلیک کنید.  open رویهر کدام از اطالعاتی که قابل پشتیبانی توسط نرم افزار هستند رفته و  روی -3

 خروجی گرفتن از اطالعات 

 یرید: ی درون نرم افزار با فرمت زیر خروجی بگهااز آیتم توانید میشما 

gdb ،gpx ،tcx ،csr ،txt . 

 برای گرفتن خروجی از اطالعات. 
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یک لیست یا دستگاهی که قصد گرفتن خروجی از اطالعات آن را دارید کلیک کنید. برای خروجی گرفتن   روی  -1

 کلیک کنید.  My Collectionروی ،Library   از کلیه اطالعات

توانید چند آیتم را می  Ctrlکلیک کنید. با نگه داشتن دکمه  آیتم که قصد خروجی گرفتن از آن را دارید    روی  -2

 د. انتخاب کنی

 کلیک کنید.  File←Export روی -3

 برای خروجی گرفتن از کلیه اطالعات درون یک لیست یا فولدر لیست اقدام کنید.  Export روی -

 د. کلیک کنی Export Selection رویبرای گرفتن خروجی از تنها یک آیتم انتخابی   -

یک آدرس برای ذخیره سازی مشخص کنید. همچنین فرمت ذخیره سازی و    Browse  در قسمت بعدی توسط  -4

 کلیک کنید.  Save رویاسم فایل را نیز مشخص کنید و در نهایت 

این اطالعات پس از خروجی قابل نمایش و وارد کردن به یک کامپیوتر دیگر و یا یک نرم افزار دیگر شرکت گارمین 

 د. باشمی

 

 کردن اطالعات  تبادل

 ی زیر اطالعات را بین کامپیوتر و دستگاه خود رد و بدل کنید. هاتوانید به یکی از روششما می
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یا یک    My Collectionکردن یک آیتم از درون دستگاه متصل شد به کامپیوتر به    کشیده و رهابا انتخاب و    -

 لیست. 

 یست به درون دستگاه متصل شده به کامپیوتر.درون یک ل  کردن یک آیتم از کشیده و رهابا انتخاب و  -

 و نهایتا معرفی کردن مقصد.  Send toبا راست کلیک کردن روی یک آیتم درون کامپیوتر و انتخاب  -

 و فرستادن یک دسته اطالعات از کامپیوتر به دستگاه متصل شده به کامپیوتر. آیتم   رویبا کلیک کردن   -

 ریافت یک دسته اطالعات از کامپیوتر به دستگاه متصل شده به کامپیوتر. جهت د  تم  آی رویبا کلیک کردن   -

 فرستادن اطالعات به دستگاه کاربر

توانید اطالعات ذخیره شده درون کامپیوتر خود را به درون دستگاه گارمین متصل شده به کامپیوتر منتقل شما می

 کنید. 

یوتر متصل کنید. پس از اتصال دستگاه شما در قسمت زیر  را به کامپابتدا به وسیله کابل مخصوص دستگاه خود    -1

 به نمایش در خواهد آمد.  Devices Areaو  Library و در باالی پنجره

 ی زیر را انتخاب کنید. هاحال یکی از روش -2

  برای انتقال کلیه اطالعات درون لیست   Device←Send to Device←Send (List name)to Device  روی  -

 انتخابی کلیک کنید. 

برای انتقال تنها یک آیتم انتخاب شده      Device←Send to Device←Send Selection to Device  روی  -

 به نمایش درخواهد آمد.  هاهلیست دستگا . کنید درون لیست کلیک 

ان خواهند  اطالعات درون حافظه داخلی دستگاه شما نمای  کلیک کنید.   OK  رویدستگاه خود را انتخاب کنید و    -3

 شد. 
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 گرفتن اطالعات از دستگاه 

اطالعات موجود در دستگاه گارمین خود را از دستگاه گرفته و درون کامپیوتر ذخیره سازی  ای از  توانید دستهشما می

 کنید. 

 همچون مراحل قبل ابتدا دستگاه را با کابل مخصوص به کامپیوتر متصل کنید.  -1

 ها نمایش داده خواهد شد. کلیک کنید. یک لیست از دستگاه Device←Receive From Deviceروی  -2

 کلیک کنید.  OKروی  در نهایتدستگاه خود را از لیست انتخاب کرد و  -3
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 پاک کردن اطالعات 

پاک خواهد شد. در قسمت حذف    My Collection  کنید، آیتم از درون لیست ووقتی شما یک آیتم را پاک می

(Remove  ) رد حذف اطالعات از لیست بدون پاک شدن توضیح داده شد. در مو 

 کلیک کنید.  My Collection لیست یا روی -1

 خواهید پاک شود کلیک کنید. آیتمی که می روی -2

 کلیک کنید.  Edit←Delete روی -3

 گرفتن فایل پشتیبانی از اطالعات 

ایل پشتیبانی از اطالعات خود تهیه کنید. ، یک فFile←Back upتوانید از اطالعات خود و درون قسمت  شما می

 توانید از فایل پشتیبانی استفاده کنید. می File←Restoreهمچنین بوسیله قسمت 
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 تنظیمات نرم افزار 

اندازه واحدهای  همچون  تنظیماتی  انجام  افزار برای  نرم  در  فعالیت  نوع  تنظیمات  و  نمایش  تنظیمات    گیری، 

BaseCamp از قسمت  Edit،  Options  .را انتخاب کنید 

 تنظیمات واحدهای اندازه گیری 

فاع، عمق، مساحت،  تی اندازه گیری فاصله، ار هاتوانید واحد می Edit←Options← Measurement  با رفتن به  -

 دما و فشار را تعیین کنید. 

 ، فرمت نمایش شیب را انتخاب کنید. Grade در قسمت -

 نقشه را انتخاب کنید.  روی هاکدام از شمال اساس هر زوایا بر محاسبه نحوه،  Headingدر قسمت  -

 . را انتخاب کنید  UTM نحوه نمایش موقعیت بر اساس طول و عرض جغرافیایی یا Position در قسمت -

 تنظیمات مربوط به صفحه نمایش

استفا نقشه  روی  اطالعات  نمایش  به  مربوط  تنظیمات  انجام  برای  قسمت  این  میاز  مسیده  از  ابتدا  ر  شود 

Edit ←Options← Display  :وارد تنظیمات شوید. حال 

-  ← Rendering Qualityبرد. بدیهی است کیفیت باالتر باعث کندی در  می  کیفیت نمایش نقشه را باال و پایین

 شود. ترسیم و نمایش نقشه می

- ← Labels  باشد. نقاط روی نقشه می برچسبجهت کاهش یا افزایش مقدار و کمیت 

- ← Symbol Sizeباشد.  می نقشه روی هابرای کوچک و بزرگ کردن سایز سمبل 

- ← Track width  باشد. جهت کاهش یا افزایش عرض خط نمایش دهنده رد پا روی نقشه می 

- ← Route widthباشد. هنده مسیر روی نقشه میجهت کاهش یا افزایش عرض خط نمایش د 

- ← Map font باشد. می ه شده روی نقشه نمایش داد  نوع قلم برای مشخص کردن 

-   3D ←  با نوشتن یک مقدار در قسمتElevation Exaggeration    ی  هانقشهمیزان اغراق در نمایش ارتفاعات در

 کنیم. بعدی را تعیین می 3
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 تغییرات در تنظیمات کلی

به قسمت  شما می با رفتن  و    ،Edit ←Options← Generalتوانید  کنید  تعیین  را  افزار  نرم  همچنین در  زبان 

 نرم افزار را به تنظیمات اولیه باز گردانید.  ،Reset Optionsقسمت 

 

Adventures 

 باشد. می Adventuresیا  های مهیج نرم افزار بیس کمپ بی شک بخش ماجراجوییهایکی بخش

دوستان و   ، خانواده ک گذاری بین اعضاایک برنامه ماجرا جویانه را برای اشتر توانیدمیدر این بخش از نرم افزار شما 

آیتممی  به شما اجازه   Adventureانجمن گارمین طراحی کنید. برنامه را بوسیله  هادهد  ی مرتبط به هم در یک 

 کنید. گروه بندی  هاو ویدئو هاعکسها، قراردادن یادداشت



   (GPS)کار با    ی ناوبر  شرفته یدوره پ  
 کمیته آموزش 

214 

 

را داراست   Trackدن  هر دستگاه گارمینی که توانایی جمع آوری و خروجی دا  با استفاده از اطالعات  توانید میشما  

کنید.  Adventure  برای ساخت یک تر هم    استفاده  اطالعات تکمیلی  گرفتن  برای  سایت    توانید میهمچنین  به 

s.garmin.comdventureAhttp://  .مراجعه کنید 

   Adventureطراحی یک 

 وارد نرم افزار کرده باشید.  GPSاز دستگاه  Trackک ردپا یا  شما ی  Adventureقبل از طراحی کردن یک 

 کلیک کنید.   Garmin Adventure<New< File روی -1

 انتخاب کنید.  Adventureیک رد پا را به عنوان پایه برای طراحی  -2

 عکس و ویدئو اضافه کنید.  ،یادداشت Adventureحال به  -3

4- Next   .را انتخاب کنید 

 را تکمیل کنید.  Adventureبه دادن اسم و توضیح در مورد   قسمت مربوط -5

  changeکلمه  ،را تعویض کنید  اید انتخاب کرده Adventureدر صورتی که شما بخواهید عکس کاور که برای  -6

 کلیک کنید.   Finish رویرا بزنید و عکس دیگری را انتخاب کنید و در نهایت 

 Adventure منتشر کردن یک 

 شر کنید. تآنرا برای استفاده عموم من توانید میشما   Adventureیک  پس از ایجاد

 دو بار کلیک کنید.   Adventureیک  روی -1

 کلیک کنید.  Next<Publish روی -2

 در صورت داشتن اشتراک در سایت گارمین کلمه عبور و رمز عبور خود را وارد کنید.  -3

 منتشر کند.  //:s.garmin.comAdventurehttpسایت   شما را درون Adventureصبر کنید تا نرم افزار  -4

 کنید.  Close روی -5

 Adventureاضافه کردن تصویر به یک 

 عکس نیز به آن اضافه کنید:  توانیدمیشما  Adventureپس از طراحی یک 

 کلیک کنید.  Adventureیک  رویدوبار   -1

 کلیک کنید.  Edit روی -2

http://adventures.garmin.com/
http://adventures.garmin.com/
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 جهت اضافه کردن تصویر کلیک کنید.   شکلک روی -3

 انتخاب کنید.  Browseعکسی که قصد استفاده کردن از آن را دارید از درون کامپیوتر و با استفاده از  -4

 یک مختصات هم برای عکس تعریف کنید.  توانید میدر صورت لزوم  -5

  Trackبه صورت اتوماتیک در موقعیت خور روی رد پا یا    ، اشد ب Geotag: چنانچه عکس شما دارای اطالعات نکته

 گیرد. می قرار

را مجددا انجام   4و    3موقعیت مد نظر روی نقشه کلیک کنید و مراحل    رویی بیشتر  هابرای اضافه کردن عکس  -6

 دهید. 

عکس   -7 کردن  اضافه  مراحل  اتمام  از  ا    شکلک  روی  هاپس  برای  نقشه  پایین  چپ  سمت  قسمت    نجام در 

 کلیک کنید .  Adventureی دیگر روی هاویرایش 

 کلیک کنید.  Close رویپس از اتمام عملیات ویرایش  -8

 Adventureاضافه کردن ویدئو به 

ایجاد کرده باشید و همچنین    Adventureدر ابتدا شما باید حتما یک    Adventureبرای اضافه کردن ویدئو به  

 اده شده باشد. قرار د YouTubeویدئو مد نظر درون 

 کلیک کنید.  Adventureیک  رویدوبار   -1

 کلیک کنید.  edit روی -2

 جهت اضافه کردن ویدئو کلیک کنید.   شکلک روی -3

ویدئو را   YouTubeه  مربوط ب URLیک موقعیت روی نقشه برای قرار دادن ویدئو در آن قسمت انتخاب کنید و  -4

  توانیدمیکند ولی در صورت لزوم شما  می  بارگیری  URL  ز و توضیحات را ا  نرم افزار به صورت خودکار اسم  وارد کنید.

 اطالعاتی هم اضافه کنید. 

 کلیک کنید.  Save روی -5

را مجددا انجام    4و    3موقعیت مد نظر روی نقشه کلیک کنید و مراحل    رویی بیشتر  هابرای اضافه کردن ویدئو  -6

 دهید. 

ی هادر قسمت سمت چپ پایین نقشه برای انجام ویرایش    شکلک  رویپس از اتمام مراحل اضافه کردن    -7

 . کلیک کنید  Adventureدیگر روی 
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 کلیک کنید.  Close رویپس از اتمام عملیات ویرایش  -8

 Adventureدداشت به اضافه کردن یک یا

 اضافه کنید. توضیحاتی در قالب یادداشت یا حاشیه نویسی به آن  توانید میشما   Adventureپس از ایجاد یک 

 کلیک کنید.  Adventureیک  رویدوبار   -1

 کلیک کنید.  edit روی -2

 جهت اضافه کردن یادداشت کلیک کنید.  شکلک  روی -3

 نوشتن یادداشت در آن قسمت انتخاب کنید. یک موقعیت روی نقشه برای  -4

 کلیک کنید.  Save روییاداشت خود را وارد کنید و در صورت تمایل اسم را عوض کنید و نهایتا  -5

 مجددا انجام دهید.  4و  3برای تکرار مراحل  -6

ی هادر قسمت سمت چپ پایین نقشه برای انجام ویرایش    شکلک  رویپس از اتمام مراحل اضافه کردن    -7

 کلیک کنید .  Adventureدیگر روی 

 کلیک کنید.  Close رویپس از اتمام عملیات ویرایش  -8

  Adventureمشاهده یک

 طراحی یا دانلود کرده باشید.  Adventure ابتدا شما باید یک Adventure ز مشاهده یکقبل ا

 کلیک کنید.  Adventure رویدوبار   -1

 ی زیر برای انجام عملیات مد نظر کلیک کنید. هاگزینههر کدام از  روی -2

 را برای مشاهده انتخاب کنید.  هایا ویدئو هاکدام از عکس هر

 کلیک کنید.   شکلک روی ، به شکل انیمیشن روی نقشه  Adventureبرای مشاهده 

 کلیک کنید.   رویویدئو در حال نمایش برای اضافه کردن متن یا توضیحات به عکس یا 

 کلیک کنید.   شکلک  رویدر صورت نیاز به دیدن مشخصات عکس یا فیلم 

 کلیک کنید.  Graphکلمه  روی Trackبرای مشاهده برش تغییرات سرعت و یا ارتفاع ردپا یا 
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 Adventureویرایش کردن یک 

 : است شدهخته اکه قبل س  Adventureبرای ویرایش یک 

 ابتدا برای باز شدن روی آن دوبار کلیک کنید.  -1

 کلیک کنید.  Edit روی -2

 یادداشت و عکس و ویدئو مد نظر را اضافه کنید.  -3

از    -4 را    Deleteآن راست کلیک کرده و گزینه    روی  Adventureبرای حذف یک یادداشت یا عکس یا ویدئو 

 انتخاب کنید. 

 کلیک کنید.  Next روی -5

 که مد نظر شماست تغییر دهید.  Adventureوارد نام یا توضیحات مربوط به هر کدام از م -6

 را کلیک کنید.  finishرا انتخاب و در نهایت  changeدر صورت نیاز به تغییر عکس کاور کلمه  -7

   Adventureبه روز شده  نسخه  انتشار  برای    Updateکلمه    به اصالح فایل منتشر شده، رویاز  در صورت نی  -8

 اقدام کنید.  //:s.garmin.comAdventurehttp ر سایتد خود 

  

http://adventures.garmin.com/
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    Google Earth  آشنایی با نرم افزار

 

 مقدمه  

خود را از   ی مورد نظرهامکان  ش،وب سایت  Map  دهد تا با ورود به قسمت نیان میرا به جها  مکانا گوگل این  شرکت

به اینترنت پر سرعت ندارند تا بتوانند از این سرویس   افراد، دسترسی  صورت سه بعدی تماشا کنند. اما همهباال و به  

خود بتوانند محلی را   انه شخصیساخته شد تا افراد در رای  Google Earthافزار  استفاده کنند. به همین منظور نرم

توان به راحتی می Google Earth افزارد. به کمک نرمتماشا کنن که در آن سکونت دارند به همراه تمام جزئیات آن

.  استشدهای است که توسط شرکت کِی هول ساخته  نقاط مختلف کره زمین را از باال تماشا کرد. گوگل ارث، برنامه

برنامه تصاویر   این  شرکتدر  گرفته شده توسط   GIS 3D،photography aerial ، satellite  هایماهوارهای 

imagery  ..میالدی منتشر شد.  2005در ژوئیه سال  این نرم افزار. نسخه ابتدایی استشدهاستفاده   .و 

ت سه بعدی  ها به صور ها و خشکیآن اقیانوس افزار گوگل ارث، کره زمین مشاهده خواهد شد که دربا ورود به نرم

کنید بیابید و که در آن زندگی میتوانید این کره را به چرخش در آورد تا محلی را  قرار دارند. با کمک ماوس می

ها و سایر جزئیات را به صورت سه بعدی تماشا ، کوچههاآنمورد نظرتان شهرها، ساختم  سپس با زوم بر روی نقطه

 کنید. 

. هدف  بپردازیدبه تماشای دنیای زیر آب   ها و دریاها شده وها، وارد اقیانوسیتوان عالوه بر تماشای خشکهمچنین می

خطرناک   ها به گوگل ارث، جلب توجه عموم مردم به مسائل زیست محیطی و پدیدهاقیانوس افزودن نقشهگوگل از  
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اهد بود. یکی دیگر  ها خوباالآمدن آب اقیانوس های قطبی وباشد که نتیجه آن آب شدن یخگرم شدن کره زمین می

استفاده از این قسمت،   توان باختلف است که میشمسی و کرات ممنظومه  مشاهده   مکانا افزارات جالب این نرممکاناز ا

توان افزار می این نرم  های دیگربدست آورد. همچنین از قابلیت شمسی و سایر کرات  اطالعات جالبی در مورد منظومه 

برای بدست   افزارجغرافیایی محل سکونت و یا هر نقطه دلخواه دیگر، جستجو در نرم  تعیین طول و عرض   مکانبه ا

آوردن محل مورد نظر بر روی کره زمین، پیمایش زمین در مسیرهای دلخواه و ثبت پیمایش انجام شده به صورت  

 .های دیگر اشاره نمودفیلم و عکس و بسیاری از قابلیت

   :عبارتند از ی این نرم افزار برخی از قابلیتها

 و از فضا یبه صورت سه بعد  ن یزم کره مشاهده  •

 آن   یزوم تا چند برابر بر رو ت یمحل سکونت خود و قابل امکان مشاهده •

 و....  هاانابی، خهاانمانند: ساختم اتیمشاهده نقاط مورد نظر به همراه جزئ •

 محل سکونت خود  ییایطول و عرض جغراف افتنی تیقابل •

 آب  ریز یایو رفتن به دن هاانوسیمشاهده اق امکان •

 کرات گریو د یشمس یمنظومه امکان مشاهده •

 از نقاط مورد نظر  تیفیامکان گرفتن عکس با ک •

 مورد نظر ینقطه افتنی یامکان جستجو برا •

 ی پرتابل بودن و قابل حمل با فلش ممور •

 نترنت ای از افزارنرم  یبروزرسان تیقابل •

 پسند و کاربر بایز  یطیحداشتن م •

 مختلف  یندوزهایسازگار با و •

 GPSکامل از  ی بانیپشت •

 کاربرد آسان  •

 و ...  •

 Google Earthافزار  به نرم GPSانتقال اطالعات از دستگاه 

را ایجاد نمود.    Google Earth 5.0افزار  به نرم  GPSها از دستگاه  انتقال داده  مکانشرکت گوگل ا  2009در سال  

های موجود در  داده ،GPSوجود دارد که پس از برقراری ارتباط بین کامپیوتر و    مکاناین ا  GPSداشتن دستگاه    با
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را  ها  نآانتقال داد و    Google Earthافزار  را به نرم  هاRouteو    هاTrackو    هاWaypointشامل    GPSدستگاه  

 محیط گرافیکی سه بعدی مشاهده کرد.  در این

نرم از مدل  افزار دراین  را پشتیبانی    Wintec WBT - 201  و  Garmin  ،Magellanهای  حال حاضر بسیاری 

هایی که توسط نرم افزار گوگل ارث پشتیبانی  لیست تمامی دستگاه  GPS Babel Web Site    در سایت  کند.می

 شوند، موجود است.  می

از دستگاه    در این نرم  GPSصورت استفاده  از داده، میشودنمیافزار پشتیبانی  که توسط  انتقال یافته  توان  به های 

با فرمت  GPS TrackMakerیا    EasyGPS،GPS Utility   ،GPSBabelافزارهای رابطی مانند  کامپیوتر توسط نرم

یا    gpx،*.kml  ،  *.kmz.*ای  ه و    loc.*و  کرد  را در محیط  گاهآناستفاده  مورد نظر    Google Earth  فایل 

 مشاهده کرد. 

های نیاز است. معموال دستگاه  USBیا    Serialای ارتباطی  هبا کامپیوتر به یکی از کابل  GPSبرای ارتباط دستگاه  

GPS  ها قابل کنترل است  هر صورت انتقال دادهشوند. در  های فروخته می توجه به نوع مدل با یکی از این نوع کابل با

خواهد شد  ای ظاهر  با سیستم، پنجره  GPSای منتقل شود. پس از برقراری ارتباط  توان انتخاب کرد چه نوع دادهو می

داده این  گردد.  تعیین  باید  انتقال  جهت  نظر  مورد  داده  نوع  پنجره  این  می در  شامل ها  توانند 

Waypoint،Track،Route مه موارد باشد. و یا ه 

- Track  یاTrack Point صورت اتوماتیک توسط دستگاه ه  نقاطی هستند که بGPS  گردد. ثبت می 

- Waypoint  پناهاند. مانند خانه، قله، جانوال با یک نام مشخص شدهم هستند و معنقاط ثبت شده توسط کاربر . 

- Route آید.  می توسط کاربر بوجود ای از نقاط ثبت شده مسیری است که از مجموعه 

 به نرم افزار، دو راه وجود دارد.   GPSهای دستگاه جهت انتقال داده

 . اند( ذخیره شده  gpx اند و با پسوند امپیوتر انتقال داده شدهیی که قبال به کهافایلموجود ) GPSی هافایلانتقال  -

 . GPSصورت مستقیم از دستگاه ه  انتقال دادها ب -

و انتخاب فایل مورد نظر با    File/Importو یا    File/Openدر محیط نرم افزار گوگل ارث از طریق  در حالت اول  

های پنجره  کرد. در هنگام انتقال اطالعات، با انتخاب گزینه  ها را به محیط گوگل ارث منتقلتوان دادهمی  gpx.پسوند  

GPS Data Import  ها انتخاب گردند.  باید نحوه نمایش داده 

 

http://www.garmin.com/
http://www.magellangps.com/
http://www.wintec.com.tw/en/product_detail.php?pro_id=65%22
http://www.gpsbabel.org/capabilities.html
http://www.gpsbabel.org/capabilities.html
http://www.gpsbabel.org/capabilities.html
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 توان به شکل زیر عمل نمود.  می GPSبرای انتقال اطالعات از دستگاه 

  GPSه و از خاموش بودن به کامپیوتر متصل نمود USBو یا  Serialخود را بوسیله کابل ارتباطی  GPSدستگاه  -1

 را اجرا کنید.  Google Earthخود اطالع حاصل نمایید و سپس برنامه 

 ها نیست. را روشن کرده پس از روشن شدن و فعال شدن دستگاه نیازی به برقراری ارتباط با ماهواره  GPSدستگاه    -2

 شود. می دادهنمایش  GPS Importپنجره   انتخاب نمایید. Toolsرا از منوی  GPSگزینه  -3

 

 

خود را بر اساس شرکت تولید کننده انتخاب نمایید. در صورت استفاده از داده   GPSنوع دستگاه   :Deviceگزینه    -4

را   Import from Fileگزینه  Google Earthو انتقال آن به محیط نرم افزار  استشدهای فایلی که قبال ایجاد ه

 انتخاب نمایید. 

هستند را    Routeو    هاTrackا،  هWaypointکه شامل   GPSهای موجود در دستگاه  دادهنوع   :Importگزینه    -5

 انتقال دهید.  Google Earthانتخاب نموده و به نرم افزار 

 خود انتخاب نمایید.  هاهنوع فایل خروجی را جهت نمایش داد  :Outputگزینه  -6

 بهارتفاع نقاط ثبت شده را   اب نمایید. این گزینهرا حتما انتخ Adjust altitude to ground heightگزینه  -7

 کند. می زمین تنظیم  ارتفاع سطح
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ای مبنی بر تایید  افزار پنجرهبه نرم  GPSها از دستگاه  پس از انتقال داده  کلیک نمایید.   Importبر روی دکمه    -8

 گردد. می این روند ظاهر

وشه  که پقابل مشاهده هستند. در صورتی  GPS Device  با برچسب  Place  افزاری و در پنلها در محیط نرمداده

GPS Device شوند.  می ی انتقال یافته به تفکیک مشاهده هاهرا باز شود، داد 

 Real-timeرا به صورت    GPS  هایتوان دادهمی متصل شود، GPS دستگاه خود را به یک قابل حمل کامپیوتر  اگر

 زیر را دنبال نمود. توان عملیات در این حالت می مشاهده کرد.

 متصل نمایید.  رایانه قابل حمل مطابق مراحل فوق به   GPSدستگاه  -1

 را انتخاب نمایید.  'Realtime'برگه   GPS Importدر پنجره  -2

 : های مناسب را انتخاب نمایید گزینه -3

- Protocol دانید نمی: اگر پروتکل مناسب را “NMEA .را انتخاب نمایید ” 

- Track Point import limit های ذخیره شده و کشیده شده در بر  محدودیت تعداد نقاط و موقعیت: این گزینه

تری را بدنبال خواهد داشت و جزئیات کمتری از دهد. تعداد نقاط کمتر نتیجه سریعروی صفحه نمایش را نشان می

 دهید و تعداد بیشتر نقاط نتیجه عکس خواهد داد. سفر را نشان می

- Polling interval (seconds)ها را از دستگاه زمانی دریافت داده : فاصلهGPS کند. تعیین می 

-  Automatically follow the Path  به صورت و  : با انتخاب این گزینه نمایش سه بعدی را از مسیر فعلی  Real-

time  .مشاهده خواهید کرد 

   . را بزنید  Startگزینه  Real-time به صورتبرای نمایش داده   -4

 افزار  ی مختلف نرمها قسمت

 شامل موارد زیر است.   هاافزار در شکل زیر قابل مشاهده است. این قسمتی مختلف نرمهاقسمت

 عنوان  •

• Menu bar  شامل(File، Edit، View، Tools، Add،Help ) 

• Side bar  شامل(Search، Place،Layers ) 

• Tool bar 

 (overview Mapدار، نوار زوم کردن، ای جهت)شامل قطب نما، کلیده افزارصفحه اصلی نرم •

• Status bar  ( برداری، مختصات، ارتفاع دید یا نوار اطالعات )شامل تاریخ عکس 
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Toolbar 

 .  استشدهکاربرد بوده که برای سهولت استفاده به طور مجزا در اختیار کاربر قرار داده   شامل ابزارهای پر نوار ابزار

 

Sidebar 

 باشد.  می Layersو  Search، Places شامل شود که خود نامیده می   Sidebarنامه فضای سمت چپ بر
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Search 

 ی مورد نظر کاربر را جستجو نماید.  هامکانتواند می هاآنباشد که هر کدام از  این بخش دارای سه قسمت می

Fly to :کند. و شهرها و روستاها را پیدا می هامکان 

Find Businesses :کند. تجاری را در شهری خاص پیدا می یمکان 

Directionدهد. : مسیر دسترسی بین دو نقطه یا شهر را با جزئیات مربوطه نمایش می 

تهران،  :ر، کشور بافلو، نیویورک(، )شه  :شهر، ایالت)وجود دارد. به عنوان مثال    هامکانچندین روش برای جستجوی  

خیابان:  )نام  آ ایران(،  میدان  معراج،  )آدرسبلوار  تهران(،  کشور(،   خاص: زادی،  و  ایالت،  شهر،  خیابان،  نام  پالک، 

  –   37.7  (، )قالب اعشاری مثال: فروشی در تهران(، )طول و عرض جغرافیاییکتاب :ی عمومیهامکان)کدپستی(، )

و   y ختصاتالزم به ذکر است که هنگام واردکردن مختصات، ابتدا باید م . ()درجه، دقیقه، ثانیه  DMSقالب  (، 122.2

 .وارد شود x سپس

توانید مبدأ و مقصد مورد نظر را انتخاب و اطالعات مربوط به  می Get Direction در همین قسمت در زیرشاخه 

 .پیاده را مشاهده نمودسفر مانند مسافت، مسیریابی، طول سفر با ماشین شخصی، دوچرخه و یا حالت  

Places 

قرار   Placeشوند در باز می  Fileیی که در منوی هافایلشود و یا تمامی میانجام  Addکلیه عملیاتی که در منوی  

گیرند. با انتخاب آیتم و کلیک راست کردن روی آن یک سری عملیات نظیر اضافه کردن پوشه یا فایل، جابجا یا می

ها و غیره در  و پوشه  هاایلفهای  ها، ذخیره یا ایمیل کردن، مشاهده و ویرایش ویژگیو پوشه  هالفایحذف یا تغییر نام  
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قرار  ها آنها در فولدر اصلی هستند که سایر آیتم دو ،My placesو Temporary places گیرد.دسترس قرار می

گیرند نیازی به ذخیره شدن  قرار می  My Placesهایی که در  آیتم باشند.هایی نیز میرای تفاوتاگیرند ولی دمی

گیرند در  قرار می Temporary Placesهایی که در گردند در حالی که آیتمه ذخیره میندارند و بعد از بستن برنام

را ذخیره نمایید. اگر آیتمی در این قسمت موجود باشد در زمان بستن برنامه  ها  آنشوند که شما  صورتی ذخیره می

تورهای مجازی هستیم   شاهد  Sightseeing tourهمچنین در قسمت  سازی را میدهد.اخطار ذخیره گوگل ارث با

. کلیسای سنت پیتر، برج ایفل و کشتی تایتانیک  استشدهکه عمدتاً توسط کاربران ایجاد شده و به اشتراک گذاشته  

  .هایی از این موارد هستند مثال

 

 در گوگل ارث  کیتان یتا یاز کشت یینما: 76 تصویر

Layers 

باشد. در  های متنوعی در آن موجود میباشد و الیهتلف گوگل ارث بسیار متفاوت میهای مخاین قسمت در نسخه

شود آن اطالعات از اینترنت  توان آن را فعال کرد. فعال شدن هر آیتم باعث میها میصورت نیاز به هر یک از الیه

بدون اتصال به اینترنت استفاده    دانلود شود و البته سرعت انجام عملیات در گوگل ارث کاهش یابد. اگر از گوگل ارث

الیه فقط  شدهشود،  دانلود  قبالً  که  میهایی  داده  نمایش  محدودهاند  فقط  همچنین  گرفته  شود  زوم  قبال  که  هایی 

 طور واضح قابل مشاهده هستند. ه ، ب استشده
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Imageryدهد. ای را نمایش میهای ماهواره: این الیه عکس 

: Borders and Labels  ها و نام جزایر،  ، نام شهرها، روستاها، کوههاانیه مرزها، خطوط ساحلی، مرز استاین ال

 دهد. و چند مورد دیگر را نمایش میها انکشورها، است

Places  :معموال توضیحات و یا عکس آن نمایش    هاآنر روی  دهد در صورت کلیک بی مختلفی را نمایش میهامکان

 شود. داده می

Photosتوان تماشا نموداند را میکه توسط کاربران به اشتراک گذاشته شدههایی : عکس. 

Roadsدهد. ی شهرها را نمایش میهاانها و خیاب: این الیه جاده 

3D Buildingsتوان با فعال  اند میبعدی طراحی گردیده  3یی به صورت  هاان: در برخی از شهرهای جهان ساختم

 ود. را مشاهده نمها آننمودن این گزینه 

Ocean :دهد. ها مورد توجه هستند را نمایش مییی که در دریاها و اقیانوسهامکان 

Street Viewولی در قسمت است شدهحذف    6ینه در نسخه  ز: این گ .Navigation    زمین   رٔویتزمانی که ارتفاع

نمای خیابان موردنظر    وانتمی  ،(Street View)  گردد. در حالت نمای خیابانیمی  رٔویتکیلومتر باشد   500کمتر از  

عنوان صورت مجازی بهبه توانمیخواه مشاهده نمود. با این روش کردن آدمک کنار نقشه روی نقطه دل Drag  را با

 .صورت هوایی مشاهده نمودنمای محل موردنظر را از دید یک عابر و نه به  روها قدم زد وو پیادهها  آنیک عابر در خیاب
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 Street توان با تغییر از حالتشده محل مورد نظر را می  سازینمای ساختمانی و شبیهمت  همچنین در این قس

View به Ground-Level View 3بعدی، توجه گردد که الیه  مشاهده نمود. جهت مشاهده سهD Buildings  

 .باید روشن باشد 

 

 

Weatherهای سطح زمین  کافی است روی آیتمدهد : این الیه پوشش ابرها و همچنین دمای شهرها را نمایش می

 کلیک نمایید. 

: Gallery  های اند، محلهای آتشفشانی، نقاطی که تاکنون زلزله آمدهدر این بخش اطالعات متنوعی از قبیل کوه

 های ویدویی و ... قابل مشاهده است. نوردی، ناسا، رم باستان به صورت سه بعدی، فیلمکوه

: Global Awareness دهد. جهانی از جمله زیست محیطی، جنگ، فقر و ... را نمایش می هشدارهای 

More: دیا، ترافیک، پ خطوط راه آهن و ویکی –بنادر  –ها این الیه اطالعاتی مربوط به حمل و نقل منجمله فرودگاه

 دهد. ها و ... را نمایش میپارک
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Terrainاین گزینه به طور پیش ارتفاعات، پستیباشد. در صورت فعال  فرض فعال می:  این الیه تمامی  ها و بودن 

 .شوند ش داده میها نمایبلندی

Status Bar 

 باشد. می اطالعاتچنانچه ذکر گردید این نوار شامل تاریخ عکس برداری، مختصات، ارتفاع دید و میزان بارگزاری 

 

Menu Bar 

 چهار روش وجود دارد. ها آندست یابی به عملیات مختلفی توسط نرم افزار گوگل ارث قابل انجام است. به منظور 

 menu barاستفاده از  •

 tool barاستفاده از  •

 ی میان بر هااستفاده از کلید  •

 انتخاب عارضه و کلیک راست کردن  •

مانند. به  می  منوهایی که موضوعیت ندارند همواره غیر فعال باقیبایستی توجه داشت که در هنگام کار با منوبار،  

غیر فعال  Show Elevation Profileدامی که یک مسیر ساخته شده انتخاب نشده باشد، گزینه عنوان مثال تا ما

 باشد.  ی مختلف منوبار به شرح زیر می هاقسمتماند. باقی می

 File منوی

File/open شود. ی مختلف استفاده میاهفایل: برای باز کردن 

ی مربوط به  هافایل،  GPSی مربوط به  هافایله تصاویر،  با پسوندهای مختلف از جمل   هافایلنکته: طیف وسیعی از  

 شود. افزار گوگل ارث باز میای و غیره توسط نرمافزارهای سنجش تصاویر ماهوارهنرم

File/Save لیات انجام شده و یا ذخیره کردن تصاویر مورد نظر استفاده  : به طور کلی این گزینه برای ذخیره کردن عم

 باشد. هایی به شرح زیر میای زیر گزینهشود. این گزینه دارمی

File/Save/Save to my place برای ذخیره عملیات بر روی :places  در قسمتside bar شود. استفاده می 

 شود. ذخیره می my places  حذف و در  Temporary places در این حالت فایل از

File/Save/Save to my placeشود. کامپیوتر استفاده می سیر مورد نظر درسازی عملیات در م: برای ذخیره 
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File/Save/Save my place  که فایل مورد نظر در آن قرار دارد، در قسمت    ایشاخه: در این حالت فایل در همان

my places شود. ذخیره می 

File/ Save/ Save imageگیرد  ختیار میهایی که در اشود. در این حالت با گزینه: برای ذخیره تصاویر استفاده می

را انتخاب نمود و سپس   Resolutionنما(، میزان وضوح توان اجزای تصویر )شامل عنوان، راهنما، مقیاس، قطبمی

ذخیره    JPGی کامپیوتر ذخیره نمود. این تصاویر با فرمت  تصویر مورد نظر را در محل مورد نظر روبا دادن مسیر،  

 شوند. می

File/Email شود. فاده می، استشدهنقاط ایجاد شده، محدوده دید و یا تصویر ایجاد ن: برای ایمیل کردن 

File/view in Google Maps:   افزار محدوده مورد نظر در نرم رٔویتبرایgoogle Map شود. استفاده می 

File/printدر اختیار  توان از منوهایی که  شود. در این حالت می: برای چاپ گرفتن از محدوده مورد نظر استفاده می

می قطب قرار  مقیاس،  راهنما،  عنوان،  )شامل  برای چاپ  تصویر  اجزای  تنظیمات  (نماگیرد،  همچنین  گردد.  انتخاب 

باشد نیز در این قسمت قابل تنظیم است. در بسیاری از  د میپرینتر که شامل کیفیت، کاغذ مورد استفاده و سایر موار

 گیرد. اختیار قرار مینیز در  PDF های گوگل ارث چاپ به صورت نسخه

File/importی مختلف با پسوندهای مختلف از جمله  هافایلشود.  : برای فراخوان فایل استفاده میimg،  tif،  dgn ،  

shp، txt توان فراخوان نمود. و بسیاری از موارد دیگر را با استفاده از این گزینه می 

File/server sign outبا انتخاب این گزینه ارتباط با :  Sever  شود. برای ارتباط مجدد با سرور  افزار قطع مینرم

 انتخاب شود.  server sign in بایستی گزینه

File/Exitشود. اده میافزار استف: برای خروج از نرم 

 Editمنوی 

Edit/Cut برای جابجایی فایل یا پوشه در :places شود. استفاده می 

Edit/copy برای کپی کردن فایل در :places شود. استفاده می 

Edit/Copy Image برای کپی کردن فایل در :places  شود. استفاده می 

Edit/Copy view Location شود. ه استفاده میکپی کردن مختصات مرکز نقش: برای 

Edit/Delete برای حذف فایل در :places شود. استفاده می 

Edit/Fine برای یافتن یک فایل خاص در :places شود. یاستفاده م 

Edit/Rename برای تغییر نام یک فایل خاص در :places شود. استفاده می 

Edit/Snapshot View برای نگهداری زاویه دوربین در هنگام کار روی :Tour شود. استفاده می 

Edit/sort A-Zدر  هافایلها یا : برای تنظیم محتویات پوشهplaces شود. بر اساس حروف الفبا استفاده می 
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Edit/Delete Contentsشود. ها استفاده می: برای حذف کردن محتویات پوشه 

Edit/Apply style Template:    با این گزینه تنظیمات مربوط بهTemplate گردد. فعال می 

Edit/Show Elevation Profileتوان پروفایل مسیر را مشاهده نمود. برای در دسترس بودن  : با این گزینه می

  همچنین با انتخاب مسیر مورد  انتخاب شده باشد. places ایستی مسیر مورد نظر قبالً ساخته شده و دراین گزینه ب

   به این قابلیت دسترسی یافت. توانمی Show Elevation Profile کردن و انتخاب گزینه راستنظر و کلیک  

 
 

Edit/ Show viewshed  برای نمایش زاویه دید یک :Placemark  شود. مثال قصد دارید زاویه دید  استفاده می

 ساختمانی که در حال ساخت آن هستید را قبل از طراحی، بررسی کنید. 

Edit/Propertiesتوان خصوصیات عارضه ساخته شده اعم از نقطه : با انتخاب این گزینه میplacemark،  مسیر  

Path  پلی گون ،Polygon  تصویر ،Image overlay   را ویرایش کرد.  ها  آنز خصوصیات در صورت نیارا مشاهده و

 انتخاب شده باشد.  places در  بدین منظور باید عارضه مورد نظر قبال

 Viewمنوی 

View/Toolbar شود. افزار ظاهر و یا ناپدید میگزینه نوار ابزار در صفحه نمایش نرم این: با انتخاب 
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View/Sidebar با انتخاب این گزینه :Sidebar  شود،  افزار ظاهر و یا ناپدید مینرمدر صفحه نمایش 

View/Full Screenپوشاند.  کامپیوتر را میصفحه نمایش  افزار تمام فضای : با انتخاب این گزینه صفحه نمایش نرم

 برای برگشت به حالت قبل یکبار دیگر باید به این گزینه انتخاب گردد. 

View/View Sizeافزار را به دلخواه تغییر داد. ه نمایش نرمتوان سایز صفح: با انتخاب این گزینه می 

View/Show Navigationنما، ی )شامل قطبتوان انتخاب نمود که ابزار مربوط به ناوبر: با استفاده از این گزینه می

به زوم  کلیدهای جهت مربوط  کلیدهای  و  تنها Zoomدار  ظاهر گردد، همیشه ظاهر گردد،  اتوماتیک  به صورت   ،

وس نیز  ابجای استفاده از این ابزار، از م  کهاینهیچکدام ظاهر نگردند، ضمن    کهاینداده شود و یا    نما نمایشقطب

 توان استفاده نمود. می

 
View/status Bar  وضعیت نوار  شدن  ظاهر  باعث  گزینه  این  انتخاب   :Status bar  وضعیت می نوار  در  شود. 

 شود. نمایش داده می اطالعاتت بارگزاری اطالعاتی شامل مختصات، ارتفاع، ارتفاع دید و وضعی

View/Gridزون( مختصات  شبکه  شدن  باعث ظاهر  گزینه  این  انتخاب  مختصات:  سیستم  در  یا    UTM  بندی  و 

 گردد. می( در سیستم مختصات طول و عرض جغرافیایی هاو مدارا هاالنهارنصف

View /overview Map مت راست و پائین صفحه نمایش ظاهر  : با استفاده از این گزینه تصویر کوچکی در س

 دهد. شود که موقعیت تصویر کنونی تصویر را در نقشه جهانی نشان میمی
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View/Scale Legendگردد. اعث ظاهر شدن و یا ناپدید شدن مقیاس خطی در گوشه پائین سمت چپ می: ب 

View/Atmosphereشود. : باعث نمایش اتمسفر اطراف کره زمین می 

View/Sunشود که با توجه به موقعیت خورشید نسبت به زمین، نیمه تاریک و روشن  تخاب این گزینه باعث می: ان

 ی استفاده صحیح از این گزینه باید ساعت و تاریخ کامپیوتر تنظیم باشد. ظاهر گردد. برا(  زمین )شب و روز 

View/Historical Imageryتا زمان ارائه نسخه    1984ای از سال  : با استفاده از این گزینه، مشاهده تصاویر ماهواره

یک منطقه خاص نسبت   گردد. این گزینه برای بررسی روند تغییرات یک عارضه در افزار مورد استفاده، ممکن مینرم

ای که در گوشه باالی سمت چپ صفحه نمایش ظاهر  به زمان بسیار مفید است. انتخاب تصاویر با استفاده از لغزنده

 ر است. پذیمکانگردد، امی

 
 

View/Water Surfaceهای زیبایی نمایش  ها، موج: در صورت فعال بودن این گزینه در سطح آب دریاها و اقیانوس

 شود. داده می

View /Exploreتوان بجای دیدن سطح زمین : با استفاده از این گزینه میEarth به مشاهده آسمان ،Sky،   مریخ

Mars و یا ماه ،Moon .پرداخت 

View/Reset  با استفاده از این گزینه جهت شمال و زاویه دید :Tilt  گردد. در حالت  به حالت پیش فرض بر می

 ه سمت باال و زاویه دید عمودی است. پیش فرض جهت شمال ب

View/Make This My Start Location  با انتخاب این گزینه در صورتی که هر بار برنامه اجرا شود، در صفحه :

گردد. به عنوان مثال چنانچه کاربر بخواهد با اجرای هر بار برنامه،  خاص ظاهر می  Locationت  نمایش یک موقعی

 ایش ظاهر گردد، موارد زیر بایستی انجام پذیرد. قله دماوند روی صفحه نم
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 . ه قله دماوند زوم گرفته شود قدر منط Zoomبا استفاده از ابزار زوم  -1

 گزینه فوق انتخاب گردد.  -2

  Start location  به اسم  placemark  یک  places  در قسمت  Sidebarشود که در نوار  اهده میدر این حالت مش

 . است شدهظاهر 

 Toolsمنوی 

Tools/Rulerکش  شود که منوی مربوط به خط: انتخاب این گزینه باعث میRuler    در دسترس قرار گیرد. این

ی مختلفی است که به شرح  هاقسمتاین منو شامل    باشد.نیز در دسترس می  Tool barگزینه از طریق نوار ابزار  

 گردند. زیر تشریح می

Lineگیری نمود. با کلیک روی نقطه اول و سپس نقطه  ه بین دو نقطه را اندازهتوان فاصل: با استفاده از این گزینه می

 Groundزمینی  فاصله دو نقطه روی    Map lengthشود و پارامترهای فاصله هوایی دو نقطه  دوم، خطی ظاهر می

Length  و زاویه این خط نسبت به شمال Heading ده یک زیر  گیری فاصله نیز با استفاشود. واحد اندازهنمایان می

 نمود.  Clear و یا پاک Save توان ذخیرهخط ترسیم شده را می کهاین  نهایتاباشد. و  پذیر میمکان منو ا

 

 

Pathتوان با  گیری کرد. همچنین مییری را ترسیم نمود و طول آن را اندازهتوان مس: با استفاده از این گزینه می

ذخیره و یا    مکانپروفیل مربوطه را مشاهده کرد. در این منو نیز ا  Show Elevation Profileاستفاده از گزینه  

 پاک کردن مسیر وجود دارد. 
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Polygon  :محیط آن را   را ترسیم نموده و مساحت و(  توان یک چند ضلعی )پلی گونین گزینه میبا استفاده از ا

 مشاهده نمود. همچنین به دلخواه آن را ذخیره و یا پاک نمود. 

 

 

Circleای را ترسیم نمود و در رابطه با آن دایره شعاع  توان دایره: با استفاده از این گزینه میRadius    و مساحت

Area  ره  و محیط دایCircumference  توان ذخیره و یا پاک نمود. همچنین دایره مذکور را میگیری کرد.  را اندازه 

 

 

3d Pathگیری کرد. با این تفاوت که در این گزینه توان مسیری را ترسیم نمود و طول آن را اندازه: با این گزینه می

ستقیم  نقاط انتخاب شده برای ترسیم مسیر، خط م گیرد به عبارتی بین  مسیر ترسیم شده، روی سطح زمین قرار نمی

مسیر ترسیم شده روی سطح زمین    Pathگردد و این خطوط روی سطح زمین نیست. در حالتی در گزینه  رسم می

 قرار دارد. 

 

 

3D Polygonپلی نیز  قسمت  این  در  قبل،  قسمت  مشابه  می:  ترسیم  پلیگونی  مساحت  و  محیط  و  گون  شود 

میاندازه تفاوت  گیری  در  Polygon  با  3D Polygonشود.  که  نیز  است  قرار    Polygon  این  زمین  سطح  روی 

بدون در نظر گرفتن عوارض، خط   است،گون کلیک شدهبین نقاطی که برای ترسیم پلی  3D Polygonگیرد ولی می
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می  ترسیم  واقعمستقیم  در  که    نشیند میDEM  67روی    Path  و  Polygon  شود.  حالی   و  3D Polygonدر 

3DPath از درون DEM کند. عبور می 

 

 

Tool/Tableگیرد. این جدول شامل مشخصات مسیرهای : با انتخاب این گزینه، یک جدول در اختیار کاربر قرار می

 باشد.  پیش فرض یا ساخته شده، نقاط ساخته شده و تورهای ساخته شده و سایر موارد می

Tool/GPS با انتخاب این گزینه منوی :GPS  ها توان عملیات فراخوانی دادهیشود. با استفاده از این منو مظاهر می

 ی قبلی توضیح داده شد.  هاقسمترا انجام داد. این قسمت در  GPSاز 

Tool/Movie Makerتوان شود. با استفاده از این منو می: با استفاده از این گزینه، منوی ساخت فیلم ظاهر می

کرد. قبل از شروع ضبط کردن بایستی یک عملیات مشاهده و پیمایش در گوگل ارث را به صورت یک فیلم ضبط  

وس و صفحه کلید برای پیمایش، مسیر ذخیره فایل، مشخصات فیلم )سرعت  امواردی از قبیل انتخاب یا عدم انتخاب م

  Create Movie، تعیین گردد. با انتخاب دکمه  ها(، نوع ضبط فیلم و کیفیت ضبط توسط منوهای در دسترسفریم

 یابد. این عملیات خاتمه می Stop Recordingانتخاب دکمه عملیات ضبط شروع شده و با 

Tool/Regionateبه بازه زمانی خاص   هاآنهای خیلی حجیم و محدود کردن  : ابزاری که جهت تغییر سایز داده

 شود. استفاده می

Tool/Enter Flight Simulatorاستفاده از زیر    سازی پرواز انجام داد. باتوان شبیه: با استفاده از این گزینه می

باید    Joystickو دسته بازی کردن    Current Viewمنوها، نوع وسیله پروازی، فرودگاه مورد نظر و یا محل جاری  

 د. سازی پرواز آغاز خواهد شعملیات شبیه Start Flightانتخاب گردد سپس با گزینه 

Tool/Optionsپذیرد. این زیر منو خود  یر منو صورت می: بطور کلی تنظیمات مربوط به برنامه گوگل ارث در این ز

 باشد.  می 3D view،Cache ، Touring،Navigation ،  Generalمختلفی شامل  Tabs هایشامل تب

 شود.  های مختلفی به شرح زیر مشاهده می قسمت  3D viewدر تب 

 
67 Digital Elevation Model 
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A  تنظیمات کیفیت رنگ برنامه : 

Bمربوط به فیلتر انیزوتروپی   : تنظیماتAnisotropic Filteringشکل زیر را با    . برای مشاهده تاثیر این فیلتر دو

 یر فعال است.  هم مقایسه کنید. در عکس سمت چپ، گزینه فوق فعال و در عکس سمت راست این گزینه غ

 

Cها. آنها و متن  : تنظیمات اندازه آیکن 

Dشد. با های کارت گرافیک شما می: تنظیمات مد گرافیک که بر اساس قابلیت 
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Eتنظیمات مربوط به سیستم مختصات و تبدیل واحدها : . 

Fتنظیمات نمایش واحدهای ارتفاع : . 

G  تنظیمات نمایش فونت :Labelها . 

H  تنظیم :Antialiasingباشد. درعکس زیر تاثیر این آیتم مشخص  های پردازش تصویر می: آین آیتم جزء تکنیک

 باشد. می

 

Jهای سطح زمین. هر چه کیفیت بیشتر باشد، ارتفاعاتی که در  ها و بلندیستی: تعیین کیفیت نمایش سه بعدی پ

 شود.  دیگر عمق تصویر بیشتر میشوند. به عبارت فاصله بیشتری قرار دارند نیز نمایش داده می

 

  گردد. در واقع مقیاس قائم تصاویر نسبت به در نمایش ارتفاعات تنظیم می  Exaggerationدر قسمت بعدی اغراق 

افقی را می ایجاد نسبت یک به یک در دو مقیاس مذکور میمقیاس  انتخاب عدد یک باعث  گردد.  توان تغییر داد. 

 )شرایط طبیعی زمین(.  
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K  تنظیم ابعداد و مقدار زوم :Overview Map شود( )نقشه کوچکی که در پایین صفحه سمت راست ایجاد می 

در زمان پیمایش سطح زمین تصاویر مختلف از سرورهای گوگل به  باشد.  می  cacheتب بعدی مربوط به تنظیمات  

شود که استفاده از گوگل  این فرایند باعث می   گردند.یابد و این تصاویر در رایانه شما ذخیره میرایانه شما انتقال می

   ارث در زمانی که کامپیوتر به اینترنت متصل نیست نیز مقدور باشد.

Memory Cache Size یابد. خود برنامه  ار وابسته به حافظه رم کامپیوتر به تصاویر دریافتی اختصاص می: این مقد

 کند. مقدار آنرا تنظیم می

Disk Cache size  2: مقدار تصاویر و اطالعات دریافتی از اینترنت محدودیت ندارد ولی حداکثرGB    در رایانه شما

این مقدار رسیده باشد، برنامه به صورت خودکار بخشهایی شود. چنانچه دریافت اطالعات توسط برنامه به  ذخیره می

 کند.  کند و تصاویر جدید را جایگزین میرا حذف می
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سازی تورهای ساخته شده تنظیمات مربوط به دوربین باشد. قبل از ذخیرهمی  تنظیمات ساخت تور  تب بعدی مربوط به

 باشد. یمات تور به طور خالصه به شرح زیر می از قبیل ارتفاع، زاویه دید و سرعت باید انجام شود. تنظ

 

 

A تنظیمات ساخت تور از فولدر : . 

 . هاآیتم Snapshot Viewتنظیم زمان حرکت بین -1

 ها.آیتم Snapshot Viewتنظیم زمان ماندن در حالت -2

 شود. موجود باشد تور مسیر نیز انجام می Pathاگر در داخل فولدر یک یا چند مسیر -3

 شود. آیتم نمایش داده می Descriptionایستد پنجره حاوی محتویات نی که روی هر آیتم میدر زما-4

B تنظیمات ساخت تور از مسیر یا خط : . 

 . دوربین نسبت به افق Tiltتنظیم زاویه -1

 . تنظیم فاصله دوربین تا خط-2

 . تنظیم سرعت حرکت دوربین -3

Cتنظیمات تور ترک : . 

 . کیفیت نمایش تور را بهتر نمود توانمیبا انجام تنظیمات مربوطه 
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D سازی تورهای ایجاد شده : تنظیمات مربوط به ذخیره . 

 شود. اشد. این قسمت با توجه به شکل زیر تشریح می بمی Navigationتب بعدی مربوط به  

 
A تنظیم میزان سرعت حرکت روی یک نقطه : 

Bوس ا: تنظیم سرعت زوم با استفاده از چرخ م 

 توان تنظیم کرد. را می  باشد با این گزینه سرعت آنوس میاشهای زوم استفاده از چرخ میکی از رو -1

 کند. وس را معکوس میاچرخ مفعال نمودن این گزینه عملکرد  -2

Cوسا: تنظیمات مربوط به زوم گرفتن بدون استفاده از م 

D  تنظیمات مربوط به ناوبری : 

 کند.  بین به طور اتوماتیک تغییر نمیکنید زاویه دور زمانی که روی زمین زوم می

 کند.  کنید زاویه دوربین به طور اتوماتیک تغییر میزمانی که روی زمین زوم می

 دهد. کنید زاویه دوربین به طور اتوماتیک در سطح زمین قرار میمانی که روی زمین زوم میز
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 چرخش و زوم بطور تدریجی و آرام انجام پذیرد. 

 شود. باشد. که با توجه به شکل زیر تشریح می می Generalتب بعدی 

 
 

Aتوان تعریف کرد که  قسمت میشود. در این  : تنظیمات مربوط به نمایش تصاویر در این قسمت انجام میtooltip ها

روشن تر    هاناساختم  کهاینشود یا نه و  نمایش داده شوند. اطالعات در مرورگر داخل خود برنامه نمایش داده می

 داده شوند یا خیر.  نمایش

Bتنظیم نحوه ارسال ایمیل : . 

Cتنظیم زبان برنامه : . 

Dغیر فعال نمودن تبلیغات در برنامه : . 

E :ارسال آمار کاربری شما به سرورهای گوگل . 

باشد و با فعال نمودن این گزینه به این شرکت آوری اطالعات کاربران میگوگل به صورت نامحسوس درحال جمع

. بدیهی است این موضوع به گوگل کمک  شودمی  دادهدهید  ی که با نرم افزار انجام میهایفعالیت  ارسالرسما اجازه  

ها اقدام تر تصاویر آنی که بیشتر مورد استقبال هستند را شناسایی کرده، نسبت به بروزرسانی سریعهایکند مکانمی

 نماید. 
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F توان نمایش شود میکه در زیر عکس آن آمده نمایش داده میهنما اصفحه راهنما: در ابتدای شروع برنامه صفحه ر

 را فعال و یا غیر فعال نمود.  آن

Gی  هافایلدن  : تنظیمات خطا در باز شKML  ی تولید شده هافایل. در صورت بروز خرابیKML    وKMZ    ها آنبعضا  

بازیا  هاآنگردند و محتویات  اجرا نمی به  این تنظیمات  از اطالعات سالم کمک  نمایش داده نخواهد شد  بی بخشی 

 کند. می

H پذیر باشد یا نه.  مکانی رایانه اهافایل: دسترسی به 

 Addمنوی 

 Places  در بخش  Sidebarها در قسمت  شود. این آیتممی  ها استفادهجهت ایجاد برخی آیتم  Addبطور کلی منوی  

چه تیک مربوط به آیتم خاص زده شود، محتویات  نطور کلی چناه  گردند. بکه انتخاب شده باشد، ظاهر میای  در پوشه

و یا بر روی تصویر گوگل    Side barشود. این محتویات حسب ماهیت آن ممکن است بر روی  می  آن نمایش داده

 ظاهر شود.  

 
Add/Folder  این گزینه برای اضافه کردن پوشه :Folder   توان شود. در هنگام اضافه کردن پوشه، میاستفاده می

را به پوشه لینک کرد  URL توان یک برای پوشه انتخاب نمود. همچنین می  Descriptionام و یا یک توضیح یک ن

و یا یک تصویر را در محیط شبکه و یا در محیط کامپیوتر به پوشه لینک نمود. در شرایط لینک بودن پوشه، رنگ  

 یابد. پوشه به رنگ آبی تغییر می

گزینه   بودن  فعال  صورت  می  Allow This folder to be expandedدر  داده  نمایش  فولدر  شود.  محتویات 

دهد  های فولدر را نمایش میفقط یکی از آیتم  Show content as Optionچنین در صورت فعال بودن گزینه  هم

 شود. و در صورت انتخاب آیتمی دیگر آیتم موجود نمایش داده نمی
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ها زیاد باشد به نظم  مفید بوده و در شرایطی که تعداد آیتم  Side barاصوال ساختن پوشه برای مدیریت داده در  

 کند.  کمک زیادی میها آنسازی ساده تر ها و ذخیره ادهد

 

 

Add/Placemarkتوان یک نام و یا توضیح درج  رود. برای این نقطه می: این گزینه برای معرفی یک نقطه بکار می

توضیحات مذکور  ها آن رویمطالبی درج شده باشد با کلیک   Descriptionنمود. در صورتی که در قسمت توضیح 

با پوشه،  به رنگ آبی تغییر می  Side barشوند. همچنین رنگ نقطه در  نمایش داده می براین، مشابه  یابد. عالوه 

  لینک   ، یک تصویر را در محیط شبکه و یا یک تصویر در محیط کامپیوتر به نقطه URLتوان برای یک نقطه نیز یک  می

  شکلک و یا    Labelبرچسب    Opacityگیرند رنگ، اندازه و درجه شفافیت  هایی که در دسترس قرار مینمود. با بخش

 باشد.  می مربوط به نقطه قابل تغییر

یتم، وارد کردن یک نقطه جدید با مختصات معلوم است. در این حالت یک نقطه اختیاری  آاز کاربردهای دیگر این  

Add    گردد که با تایید کردن  شود. مشاهده میمربوط به مختصات، مختصات مورد نظر وارد میقسمت  شده سپس در

شود. در هنگام وارد کردن مختصات نقطه جدید،  مربوطه به محل مختصات جدید منتقل می  شکلک جاد شده،اینقطه  

    توجه به سیستم مختصات نقطه ضروری است.
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Add/Path  یک :Path    توان یک  عمال می (  بنابراین با کلیک کردن )انتخاب نقطه  است شده تشکیلاز تعدادی نقطه

توان با کرد. در انتخاب نقطه می Digitمسیر طراحی نمود و یا با استفاده از تصاویر گوگل ارث یک مسیر را برداشت 

توان  اده از این آیتم میاین کار را انجام داد. با استف توانمیوس نیز اوس و حرکت ماپایین نگه داشتن دکمه کلیک م

  نمود. همانند قسمت قبل در صورتی که در قسمت   Digitها، مرزها و هر نوع عارضه خطی را برداشت  ها، رودخانهجاده

Description  ،شوند. تغییر نام، لینک کردن یک نمایش داده میها آنتوضیحاتی درج شده باشد با کلیک روی آن  

URL   ش محیط  در  را  تصویر  یک  شفافیت یا  درجه  و  اندازه  رنگ،  تغییر  کامپیوتر،  محیط  در  تصویر  یک  یا  و  بکه 

Opacity  باشد.نیز برای یک مسیر قابل انجام می   

باشد اگر یش قرمز هستند ولی یک نقطه آبی میابایستی دقت نمود که در هنگام رسم مسیر، تمام نقاط در حالت ویر

شود و نقطه قبلی آبی رنگ  ا راست کلیک گردد این نقطه حذف میصفحه کلید را فشار داده شود ی  در   Delدکمه  

گردد.  شود و در صورتی بر روی کره زمین یک کلیک انجام شود از آن نقطه آبی به این نقطه فعلی خطی ترسیم میمی

 جام داد. توان با کلیک بر روی هر یک از نقاط آنرا آبی نمود و موارد باال انمی
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Add/Polygonای با  گزینه  :  گون    توانمین  پلی  یک  نمود.  ترسیم  گون  پلی  یا  چند ضلعی  شامل توان مییک  د 

ها و ... باشد.  ، دریاچههای عمومی، مناطق حفاظت شده زیست محیطی، محدوده شهرهامکان های زراعی، پارکها،  زمین

 شود. می زیر دنبال  ترسیم کرد. در این حالت مراحل  توان یک مدل ساده سه بعدیضمناً با این گزینه می

 گردد. می پلی گون مورد نظر ترسیم 

باعث    Clamped to Groundگردد. در این گزینه انتخاب  می  ارتفاع آن معنا دار  Altitude  با استفاده از گزینه 

گردد. با گون در فضا میپلیباعث قراری  Relative to groundگردد در حالی که می چسبیدن پلی گون به زمین

 گردد.  می متراژ قرار گیری پلی گون در فضا تعیین  ،Altitude کادردار در درج مق

گون حجم بگیرد و یک نمای سه بعدی از پلی  شود پلیمی  باعث  Extend Sides to Groundفعال کردن گزینه  

 .  آید  گون مورد نظر بوجود

 باشد. میPath مانند گزینه قبلی Polygonسایر ترسیمات و نکات مربوط به 
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Add/Modelهایی سه بعدی  ها حجمتوان یک مدل ساخته شده را اضافه نمود. مدل: با استفاده از این گزینه می

یی که محتوی یک مدل سه بعدی هستند  هافایلرا بر روی سطح زمین قرار دهید.  ها  آنتوانید  هستند که شما می

اولین بار توسط شرکت   DAEی  هافایلباشند.    Collada Model File  داشته باشند و از خانواده  DAEباید پسوند  

دستورات   بر  مبتنی  آن  ساختار  و  شدند  معرفی  طراحی  می  XMLسونی  جهت  برنامهها  آنباشد.  مانند از  هایی 

AutoCAD،Maya ،  3DMAX  بتوان   که فایل مکمل این برنامه نصب شود تا  شرط آنه  ب   ،توان استفاده کردمی

ای کند برنامهای در حال حاضر نسبت به پشتیبانی و تولید این فایل اقدام می رین برنامهداشته باشد. بهت  DAE  خروجی

 باشد. می Google Sketch Upاست که توسط شرکت گوگل ارائه گردیده و نام آن 

-می  tp://sketchup.google.com/3dwarehousehtر صورت نیاز به مدلهای آماده از طریق لینک  ضمنا د

 باشد. ها میی این پنجره مشابه سایر پنجرههاقسمتشود همانطور که مشاهده می وان اقدام نمود.ت

http://sketchup.google.com/3dwarehouse
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Add/Tour:    وس استفاده  اتوان بخشهایی از کره زمین را پیمایش نمود بدون آنکه از ماستفاده از این گزینه میبا

نیز همان مسیر را مجددا  کرد و با ذخیره آن در پیمایش کرد. بطور کلی در برنامه گوگل ارث سه نوع تور    آینده 

 توان ایجاد کرد.می

 . Tour from Trackساخت تور از یک ترک 

 . Tour from a folderاز فولدر ساخت تور 

 . Tour from a lineساخت تور از یک خط یا مسیر  

در گوشه پایین سمت چپ ظاهر  ای  پنجره  Addاز منوی    Tourیتم  با انتخاب آ  :Trackساخت تور از یک ترک 

م گردد، ذخیره  وس انجااهر تغییراتی که در پیمایش صفحه با کمک ابزارهای ناوبری با م  Tecگردد، با زدن دکمه  می

 شود. کلیک کنید پنجره زیر نمایش داده می Recشود. در پایان مجددا بر روی دکمه می

 Sidebarدر قسمت    Save  توان آنرا با استفاده از دکمهشود و میعملیات ناوبری تکرار می  Play  با انتخاب گزینه

 ذخیره نمود.  Places در بخش 

عملیات ناوبری شما    Playگردد و با انتخاب گزینه  پنجره باال ظاهر می  ،کنید کلیک    دو بارهر گاه بر روی این آیتم  

 شود. تکرار می

 موجود است.   Options گزینه Tools در منوی Tourسازی و سرعت  رهتنظیمات مربوط به نحوه ذخی
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باشد. به  می  Snapshot Viewشود دارای یک  هر آیتمی که در گوگل ارث ذخیره میساخت تور از روی فولدر: 

  ، کلیک روی آیتمدو بار باشد که با نحوه قرارگیری دوربین فرضی روی هر آیتم می  Snapshot View طور خالصه 

آیتم قرار دارد.  آن    View  هر آیتم در گزینه   Snapshot View  گردد. تنظیم منتقل میخاص  دوربین به آن وضعیت  

 تر زیر اقدام کرد: به طور دستی وارد نمود و یا از روش ساده توان این تنظیمات رامی

 

 شود. می دوربین فرضی به نمای مورد دلخواه منتقل •

 راست کلیک کنید.  sidebarه یا در قسمت روی آیتم در محیط اصلی برنام •

 . است شدهل کلیک کنید، تنظیمات اعما Snapshot View روی گزینه •

باشد. برای اجرای تور فولدر مراحل زیر را که مشابه  های داخل فولدر میآیتم  Snapshot View  تور فولدر بر مبنای

 شود. می باشد، دنبال با تور مسیر می

 را انتخاب کنید.   Sidebar نوار  Places ا در بخشفولدر دارای محتویات ر •

 شود. گزینه زیر ظاهر می Placesبعد از انتخاب فولدر در پایین پنجره  •

 
 شود. کلیک کنید ضمن اجرای تور مسیر پنجره زیر ظاهر می Play Tour روی گزینه •

 

 

 ذخیره نمایید.  places قسمت در پنجره باال آنرا در Saveدر صورت مناسب بودن تور با استفاده از گزینه  •
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ها و زمان ماندگاری روی هر آیتم بایستی  این تور تنظیمات مربوط به سرعت جابجایی بین آیتمسازی  قبل از ذخیره

 تنظیم گردند.  

در ایجاد تور    .یابد نقطه مشخص دیگری پایان می ای شروع و تااز نقطه  Pathهر مسیر    ساخت تور از یک خط:

ای خاص در ارتفاعی مشخص فرضی را به نحوی تنظیم نمود که از ابتدای مسیر تا انتهای آن با زاویه توان دوربینمی

 شود. می با سرعتی مناسب حرکت نماید. جهت اجرای این تور مراحل زیر را دنبال

 شود. یک مسیر دلخواه ساخته می Path گزینه Addبا استفاده از منوی  •

 شود. را انتخاب می   Sidebar وارن Places  یر ایجاد شده در بخشمس •

 گردد. می گزینه زیر ظاهر placesبعد از انتخاب مسیر در پایین پنجره  •

 شود. کلیک کنید ضمن اجرای تور مسیر پنجره زیر ظاهر می Play Tourروی گزینه  •

 مایید. ذخیره ن places آنرا در قسمت در پنجره باال Saveدر صورت مناسب بودن تور با استفاده از گزینه  •

 

 
 

Add/Photoتوانید یک عکس را به صورت قاب شده در فضا یا سطح زمین قرار داد. : با استفاده از این گزینه می

 باشد.  تنظیماتی که در این گزینه موجود است مربوط به نحوه قرارگیری عکس در فضا می

Add/Image Overlayهای مختلف  یاسای، نقشه با مقاهوارههای جدید متوان عکس: با استفاده از این گزینه می

 های شخصی را روی تصاویر گوگل قرار داد. در این رابطه مراحل زیر باید صورت پذیرد: یا عکس

توان این عکس از رایانه انتخاب گردد یا آدرس  شود. میآدرس عکس مورد نظر وارد می   Linkبا استفاده از گزینه  

  Refreshشود.  می  شفافیت عکس یا نقشه تعیین تنظیم میزان    Transparencyاینترنتی آن وارد شود. در قسمت  

توان از این گزینه استفاده  شود در صورتی که عکس انتخابی شما تغییر کند، میجهت بروزرسانی عکس استفاده می

کوچک یا    وس عکس را ابا استفاده از م  توانمیکند.  کرد. در هر صورت موقعیت عکس بر روی کره زمین را تعیین می

 ا آنرا چرخاند. بزرگ کرد و ی

مختصات دقیق چهار گوشه عکس را وارد  Convert to LatlonQuadبا استفاده از دکمه  توانمی Locationدر 

 نمود. 
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Add/Link Network  از دائما در حال  ها  آنشوند که محتویات  نحوی تولید میه  ی گوگل ارث ب هافایل: برخی 

کنند با استفاده  هایی که به دور زمین در حال گردش هستند دائما تغییر میمثال نمایش ماهوارهعنوان  ه  تغییر است ب 

نمود که به طور منظم در فواصل    openرا در گوگل ارث    Kmz  و یا  kmlیی با پسوند  هافایلتوان  از این گزینه می

معینی این حالت می بروزرسانی    زمانی  در  زیر  لینکتوان روی  شوند.  گزینههای  و  کلیک کرده   As Save  راست 

Target انتخاب گردد. در گزینه Refresh  .تنظیمات زمانبندی به روز شدن وجود دارد 

 

 KMZو    KMLی هافایلتوضیحاتی در رابطه با 

ویرایش   خود ویندوز   Notepadهایی نظیر  را در برنامهها  آنتوان  باشند، میمی  txtاز نوع متنی    KMLی  هافایل 

هم خانواده   HTMLنوشته شده و این زبان هم با زبان    XMLبر مبنای دستورات زبان    هافایلساختار اصلی این   نمود. 

 باشد. می ZIPی فشرده زیپ هافایلاز نوع  KMZ یهافایلاست. 
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 با   شهری  و  گردی  طبیعت کوهنوردی،   مسیرهای  طراحی

Google Earth  و  BaseCamp 

 مقدمه 

  سواری،   دوچرخه   کوهنوردی،  جنگل،  در  روی  پیاده  قبیل  از  مهیج   و  ماجراجویی  برنامه   یک   انجام  از  صحبت  وقتی

  به  نفر  هر کهباشد می وسایلی از  GPS و نقشه بردن همراه  قطعا آید،می پیش  سفر ایمنی گرفتن نظر  در با .. . و اسکی

دریافت   کرده   ثبت  و  پیمایش  را مسیر  قبال  که  فردی  از   شده پیمایش  مسیر  بایستمی  اینجا  در   . برد خواهد  خود  همراه

 . کرد  پیمایش را مسیر آن به وسیله وشده، 

تطابق    گروه  و  فرد   هر  هایتوانایی  و   امکاناتی مناسب که از قبل پیمایش شده باشد و با  مسیر  موارد  از   بسیاری  در

  و   خود  موقعیت  تمختصا  ارائه   به  قادر  فقط  خود   خودی  به  هم  GPS  گیرنده  هایدستگاه  و   ندارد  وجود داشته باشد  

  به   ملزم   را  ما  وپیدا خواهد کرد    مهمی   نقش  مسیر   طراحیکه    جاست باشد. در اینمی  دیگر  نقاط  با  فواصل  محاسبه

 نماید. می آن هایروش فراگیری

  ی هاویژگی  باید   کار  این  برای  گرفت  نظر  در  باید   همواره  را  ایمنی  اصول  بکر  و  ناشناخته  مناطق  در  مسیر  طراحی  در

 هایمحل  حیوانات،  زندگی  محل،  بهمن  وقوع  خطرناک  هایمحل  ها،صخره  و  ها دره  و   هایال  ها،شیب:  قبیل  از  زمین

 کرد.  شناسایی  را .. .وها کمپ بین یهامحل محاسبه کمپ، یربرقرا برایها نامک بهترین  سیل، مستعد 

 شود.  جام ان هم شهری مناطق  حتی و طبیعت در توانمی و نیست کوهستان مختص مسیر طراحی

در کنار    یآموزش   یهاو گذراندن دوره  ن یبا تمر  انهیو ماجراجو  ی واقع  یهاآن در برنامه  یو اجرا  ر یمس  ی انجام طراح

 . دیآیافراد با تجربه بدست م

 GPS به انتقال برای( Tracks طراحی) مسیر طراحی آموزش

 هاافزار نرم نصبنکات اولیه 

این    گرفتن  برای  دلیل  همین  به  و  دارد  وجود  دانلود  محدودیت  ایرانشور  در ک  افزارها  نرمفایل نصب    گرفتن  برای

   کرد. تالش کمی باید ها فایل 

یکی از ضروریات    هستند   هاافزار  نرم  هاینیاز  پیش  و  ساخت  زیر  برای  آماده  کدهایی  که  ».Framework» NET  نصب

را به صورت نصب شده    ».ramework»F NET  فرض  پیش  طور  به  ویندوزی  هایرایانه  بیشتر  .رود به شمار می
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روی    است  ممکن  ولی  هستند   ».Framework Net «.4.5.1  دارای  8.1  و  8  ویندوزهای  مثال  برایدارند؛  

 گردد.  نصببسته  این هابرنامه نصب  از قبل بایستمی  که باشد   نداشته  وجود ابزار این تر قدیمی یهاسیستم

 کنید.  دانلود را هارازاف نرم نسخه جدیدترین   خود  سیستم به  توجه  با

 نیاز:  مورد هایبرنامه

1 - Google Earth 

https://www.google.com/earth/versions  

 2- BaseCamp 

 BaseCampUS/software/-https://www.garmin.com/en 

3 – GPSBabel   

https://www.gpsbabel.org/download.html 

4 - Global mapper 

5 - NET Framework   

framework-rosoft.com/download/dotnethttps://dotnet.mic 

 نظر مورد منطقه به رفتن و دهی ختصاتم

  سیستم   اساس بر  مختصات نمایش  است الزم باشد می رایج و معمول  دهی   مختصات سیستم  نوع  دو اینکه  به  توجه با

این موضوع    ردد.گ  تنظیم  ارث  گوگل  روی  در  (UTM)  تصویر  مختصات  سیستم  یا  و  ثانیه(  دقیقه،  )درجه،  جغرافیایی

 در قسمت آموزش گوگل ارث آموزش داده شد. 

 شهری  مسیر طراحی

  نوشتن  با شودمی  نمایان )مقصد( B و )مبدا( A کادر دو Get Directions روی کلیک با اینترنت به اتصال زمان در

 شود. می کشیده  جزئیات ذکر با  نظر مورد  مسیر مقصد، و مبدا

https://www.google.com/earth/versions
https://www.garmin.com/en-US/software/basecamp
https://www.gpsbabel.org/download.html
https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework
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 داد.  انجام را  کار این نیز Search کادر در  from:مبدا to  مقصد  فرمت این با نوشتن با توانمی همچنین

 به شکل زیر قابل جست و جو خواهد بود:   اردبیل به  اراک از حرکت مثال:

from:arak to ardabil 

 

  در   مسیرباشد  می  copy the current search results to my places  که   (1)   شماره   آیکن  روی  کلیک  با

  بایست می   بعدی مراحل  در  GPS  دستگاه  به   آن  انتقال  و  مسیر  فایل  داشتن  برای  اکنون  گیردمی  قرار  places  قسمت

  اقدام   KMZ  فرمت  با   مسیر   کردن  ذخیره   به   نسبت   و  ( 2)  کلیک   Save Place As  عبارت  انتخاب  و   راست  کلیک   با

 گردد. 
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 کوهنوردی مسیر طراحی

  مسیر Track  ایجاد  و  طراحی   قصد   کهای  منطقه  به  شده  Google Earth  برنامه  وارد   اینترنت  به  اتصال  زمان  در

  شود می   شناسایی  و  بررسی  مسیر  بهترین  شد   گفته  قبال  که   مسیر  طراحی   شرایط  گرفتن  نظر  در  با  و  رفتهباشد  می

 دیگر   یهاروش)  شود  کلیک  path  عبارت  بروی  سپس  و  کلیک  Show Ruler   کش  نمادخط   روی  حال

 از  Add Path   انتخاب  یا  وباشد  می  path  عبارت  روی  کلیک  و  Add  منوی  از  دسترسی  ابزار  این  به  رسیدن

 (. باشدمی ابزار نوار



   (GPS)کار با    ی ناوبر  شرفته یدوره پ  
 کمیته آموزش 

256 

 

 

 گردد.   انجام   گذاری  نقطه  نقشه  روی  کلیک  با  و   رفته  مسیر  ابتدای  به  بایستمی   و  کرده  تغییرماوس    نشانگر  اکنون

 .یابد می افزایش مسیر دقت  باشد  کمتر هم از نقاط فواصل هرچه

  کردن،   زوم  راست،  و  چپ  به  حرکت  و  جابجایی  برایماوس    و  کلیدها  صفحه  از  همواره  مسیر  کشیدن  و  طراحی  در

  Keyboard Shortcuts گزینه  و  افزار  نرم  Help  قسمت  از   توانمی  یادآوری  برای  که  شود می   استفاده  ... .و   چرخش

 کرد.  مشاهده  را هاقابلیت این

)ماوس    ترکیبی  هایکلید   از  استفاده  با  داده،  حرکت  را  نقشه  توانیدمی  راست  و  چپ   ایین،پ  و  باال  هایدکمه  از  استفاده  با

+  ctrl)،    ماوس( +  shift  ) ماوس    و(+  alt  ) کلیک   با   داد.   تغییر   را  نقشه   نمای  و  داده   تغییر   را  دید  هایزاویه  توانمی  

  قرمز   و  آبی  نقطه یک  بین  کلیک   با ینهمچن  و  حذف   را  نقطه  آن   توانمی  کیبورد   Delete  دکمه زدن و  نقطه  هر  روی

در جدول زیر، کلیدهای میانبر در محیط گوگل ارث لیست    نمود.  اضافهها  آن  بین  نقطه  چند   تا  نقطه  یک  توانمی

 است. شده

 (Mac) دکمه (Windows & Linux) دکمه عملیات 

Move left Left arrow Left arrow 

Move right Right arrow Right arrow 

Move up Up arrow Up arrow 

Move down Down arrow Down arrow 
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Rotate clockwise Shift + Left arrow Shift + Left arrow 

Rotate counter-clockwise Shift + Right arrow Shift + Right arrow 

Tilt up 
Shift then click and drag 

down 
Shift + Down arrow 

Tilt down 
Shift + Up arrow 

Shift then click and drag up 
Shift + Up arrow 

See first-person 

perspective 
Ctrl then click and drag ⌘ then click and drag 

Zoom in + + 

Zoom out - - 

Zoom plus automatic tilt 
Right-click and drag up or 

down 

Ctrl then click and drag up or 

down 

Stop current motion Spacebar Spacebar 

Reset to north-up view n n 

Reset to top-down tilt u u 

Center Earth r r 

Show/hide Overview 

window 
Ctrl + m ⌥⇧⌘ + m 
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 راها آن از یکی قرمز نقاط روی کلیک با توانمی  .باشد می  تغییر قابل نقطه معنی به آبی نقطه و ثابت نقاط قرمز نقاط

  تکمیل   را  آن  و  ویرایش  را  خود  مسیر  مناسی  محل  به  انتقال  وماوس    راست  کلیک  توسط  نقطه  آن  گرفتن  با  و  کرده  آبی 

 نمود. 

 

   کنید. کلیک Save عبارت روی رسیدید  خود دلخواه  مسیر پایان به  و شد   کامل طراحی وقتی

  با   ترتیب  به   توانمی   « Style, Color»  قسمت  در   و   ید کن  تعریف   نام   خود   مسیر  برای  شود. می  باز  زیر  پنجره   حال

 سپس   داد  تغییر  را  آن  افیتفش  یا  Contrast  و  شده کشیده  خط  ضخامت طراحی، مسیر  رنگ  فرد  هر  سلیقه  به  توجه

OK  .کنید 
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   است. گرفته قرار ردید ک ذخیره که نامی همان به ابزار نوار  کادر در شده  طراحی مسیر بینید می که همانطور
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توان نام مسیر و رنگ  کلیک شود، می  Propertiesحال اگر روی مسیر ساخته شده کلیک راست و روی عبارت آخر 

از بخش   ها  توان طول مسیر به متر، کیلومتر و دیگر واحد می  Measurementsمسیر را تغییر داده و همچنین 

 گردد.  رٔویت
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های کوهنوردی الزم است به شکلی از مناسب بودن مسیر پیش  برنامههای طبیعت گردی به خصوص در بسیار برنامه

گراف ارتفاعی مسیر است. با استفاده از   استفاده از  های خوب برای این کاریکی از روش  حاصل کرد.فرض اطمینان  

را    های مسیر تعیین شده را محاسبه و در صورت نیاز و در صورت زیاد بودن، شیب مسیرتوان شیباین گراف می

کرد  عبارت    .اصالح  روی  و  کلیک راست  شده  کنید،    Show Elevation profileاگر روی مسیر ساخته  کلیک 

 ید. یتوانید شیب مسیر را مشاهده نمامی

 

 (Waypoint)کمکی  نقطه چند ذخیره

ع،  نقاطی مثل نقطه شرو  . باشد کامل نمی  (Waypoint)( طراحی شده بدون ثبت و ایجاد نقاط مهم  Trackمسیر )

نقاط بهمن پایانی مسیر،  زدن، محلگیر، محلنقطه  ایمن جهت کمپ  و  مناسب  و... های خطر، چشمههای  نیز    ها 

 بایست به آن اضافه شود. می

کلیک کنید )روش دیگر رسیدن به این ابزار رفتن در   Add Placemark برای این کار از نوار باال روی آیکن  

گر باز شود روی نشان  New Placemarkباشد( تا پنجره  می  Placemarkت  آنجا کلیک روی عبار  و از  Addمنوی  

شود کلیک کرده و با ماوس آن را به محل موقعیت اصلی خود منتقل کنید و در  زرد رنگی که روی نقشه ظاهر می
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قطه مورد  اشد( و شکل و سمبل ن)نام در نظر گرفته شما التین ب را وارد کردهبرای نقطه مورد نظر نام   Nameقسمت  

 کلیک کنید.  OKدر پایان روی دهید. خواه تغییر  نظر هم به شکل متناسب آن مکان به دل

 شود. یت می ئمتوجه خواهید شد مسیر و تمامی نقاط مورد نظر که طراحی شده در نوار کناری رو

 

 دهیم. ک فولدر قرار میافزار را داخل ی روی نرمقبل از خروجی گرفتن از مسیر طراحی همه موارد طراحی و ثبت شده 

کنیم پس از وارد  را انتخاب می  Folderگزینه  Addکلیک راست کرده و از گزینه  My Placesبرای این کار روی 

شود اکنون با انتخاب تمام نقاط و مسیر  نمایش داده می   My Placesکردن نام، یک فولدر جدید در زیر مجموع  

ها را داخل  آن  ( Drag and Dropها همراه با کلیک چپ ماوس )( و کشیدن آنCtrlط کلید  طراحی شده )توس 

 دهیم. پوشه قرار می 
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 ( Track & Waypoint)  کامل  بطور  را  مسیر  فایل  Save Places As  گزینه  انتخاب  و  راست  کلیک  با  کار  انتهای  در

 . کنیممی Save را



   (GPS)کار با    ی ناوبر  شرفته یدوره پ  
 کمیته آموزش 

264 

 

 

   ارث گوگل روی در شده ذخیره مسیر فایل مشاهده  و فراخوان

   .آیدکلیک تا به رنگ آبی در My Places تدا روی قسمتاب -1

 
 فشاریم. میرا  Import نهیگز File یسپس از منو -2

 
 . م یکنیافزار انتخاب موارد کردن به نرم یمورد نظر را برا لیفا در پنجره باز شده، -2
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 شود. اضافه می Temporary Placesاطالعات مورد نظر با به زیر شاخه  – 4

 

  GPSها در دستگاه  گردد و از آنجایی که این فایلذخیره می  KMLو یا    KMZها با فرمت  کته آن که تمامی فایلن

تغییر پیدا کند که در ادامه با چندین روش    GPXها به  قابل خواندن و نمایش نیستند باید پیش از انتقال فرمت آن

 شود. آموزش و نمایش داده می

 شده  ذخیره فایل متعدد هایقالب و ها فرمت تبدیل برای روش چند معرفی

   BaseCamp استفاده از برنامه -1

   GPSVisualizerاستفاده از ابزار آنالین  -2

 GPSBabelافزار استفاده از نرم -3

 Global mapperافزار استفاده از نرم -4
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 BaseCamp  برنامه   از   استفاده

 آموزش داده شد.  BaseCampاین روش در بخش آموزش کار با نرم افزار 

   GPSVisualizer  آنالین  ابزار  از   استفاده

 GPSvisualizer    یک ابزار تبدیل رایگان آنالین است. فقط فایل مسیرGPS  ،تان را آپلود کنیدGPX    را به عنوان

 را بزنید.   Convert خروجی انتخاب کنید و

 

   GPSBabel  افزار   نرم   از   استفاده  

 GPSBabel تواند عمل تبدیل کامل و ساده است که می یباشد. این برنامه ابزارفالین و رایگان می نرم افزار تبدیل آ

 انجام دهد. هستند  GPSهایی که شامل محتویات مکانی انواع مختلف فایلرا بین 
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   Global mapper  برنامه   از   استفاده

دانلود و نصب و    Global mapperبرنامه    Open Yourا باز و روی عبارت  اید رریجیستر نیز کردهرا که قبال 

Own Data Files  اید )فایل مورد نظر( را کلیک کنید و تمامی نقاط و مسیرهایی که در برنامه گوگل ارث ساخته

 در این جا باز کنید. 
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  منوی   به  فرمت  تغییر  و  ذخیره  برای  حال آید،می  در  نمایش  به   نقاط  و  مسیر  هست  مشخص  باال  تصویر  در   که  همانطور

File عبارت روی آنجا  از و رفته Export عبارت روی سپس  و  Export vector/Lidar format… نمائید.   کلیک 
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 کنید OK نیز  را بعدی پنجره

 

  نام   File Name  مقابل  در  سپس  رفته،  شود  ذخیره  شما  مسیر  خواهید می   که  محلی  به  ابتدا  شده  ظاهر  پنجره  در

  GPS  دستگاه  به  ارسال  جهت  شما  مسیر  کنید.  کلیک  Save  عبارت  ویر  نهایت  در  و  انتخاب  را  خود  نظر  مورد

 ست. اهآماد
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 توپوگرافی  نقشه از استفاده  با کوهنوردی مسیرهای طراحی

 قبل از شروع آموزش این قسمت، به بیان چند مفهوم مورد نیاز خواهیم پرداخت. 

   Slope  یا  شیب

یا به عبارت   ، گویند قطه در سطح افق اندازه شیب اندازه شیب میبرروی دامنه را با تصویر همان نزاویه بین هر نقطه 

 تر به میزان سرباالیی یا سرازیری مسیر شیب گویند. ساده

VD نقطه  دو  بین عمودی ارتفاعی =اختالف 

HDنقشه  مقیاس گرفتن نظر در  با  نقطه دو  بین افقی =فاصله 

 نسبی   شیب = 

 صددر   حسب  بر  شیب = 

متر باشد و فاصله بین این نقاط   700و   100به ترتیب  Nو   Mهای مربوط به نقاط مثال اگر ارتفاع منحنیبه عنوان 

 مقدار درصد شیب چنین خواهد شد:  1:100000ای با مقیاس  متر باشد در نقشهسانتی 3

متر حال در فرمول زیر قرار    3000کنیم که میشود  به متر تبدیل می  1:100000را با توجه به مقیاس    سانتیمتر  3

 دهیم می

 

 با:   است برابر AB متوسط  شیب  باشد   =cm2/5AB اگر 1:5000 مقیاس با  نقشه یک روی
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 متر 125  شودمی  شده  داده مقیاس به  توجه  با  سانتیمتر  2/5 

 در صد بیش  

 

 رادیان 

 . باشد رو به آن برابر شعاع دایره میمقابل به کمانی از دایره است که طول روباندازه زاویه مرکزی 

 درجه  57.3هر رادیان تقریبا برابر است با 

 °       

 گردد.  ضرب 57.3   در  نسبی  شیب ستا کافی درجه حسب   بر  شیب آوردن  بدست  برای بنابراین 

 درجه   حسب بر  شیب = 

 زوایا   دیگر واحدهای  به  شیب  محاسبه 

 

 

 

  :رادیان  شیب   یا   نسبی  شیب

p 
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  :درصد  به شیب

 p   

 : درجه  به شیب

          3.75                  

 ×  57.3 p 

 : گراد  به شیب

63.65                

     p                                  

 : میلیم  به شیب

                  1000                                   

       p    

 شود. میلی ام می 1000 و گراد 63.65درجه،  57.3نتیجه که یک رادیان برابر 

  میزان   منحنی   خطوط   بین  نقطه  یک  ارتفاع  آوردن   بدست 

ابتدا خطی   برای تعیین ارتفاع دقیق این نقطه،  .بین دو منحنی میزان با ارتفاع معین قرار دارد  Pید نقطه  یتصور نما

از نقطه  رسم می از منحنی کم   Pصله نقطه  اکنون فا  . بگذرد و تقریبا بر دو منحنی میزان عمود باشد   Pکنیم که 

   .آوریمنی میزان را بدست میحاز طرفی اختالف ارتفاع دو من .گیریم تر و همچنین طول خود خط را اندازه میارتفاع

تناسبی ساده بین فاصله دو م از طرفی فاصله نقطه  اکنون با بستن  ارتفاعشان و  از منحنی کم    Pنحنی و اختالف 

 تر بدست آورد. همانند مثال زیر:  را از منحنی کم ارتفاع Pفاع توان اختالف ارتتر میارتفاع
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 A از P  

 A از P   اختالف  ارتفاع 

   P ارتفاع

   P ارتفاع
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نمایی  مسیر بزرگ از نقشه را برای دید بهتر عوارض و    در طراحی از روی نقشه توپوگرافی، بهتر است قسمت مورد نظر

بقیه موارد از روی نقشه با مقیاس درست انجام    گیری، زاویه و فاصله سنجی و ولی همواره تمام محاسبات اندازه  نمائید. 

 گردد. می
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 گزانه روستای  از دماوند   شرقی  شمال  مسیر طراحی  دیگر  نمونه
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 نرم افزارهای تخصصی، ویژه مدرس 

 Map Calibrator افزار رمن  با کار نحوه و آشنایی

افزار   میMap Calibratorنرم  آن  از  استفاده  با  که  گرافیکی  محیط  با  است  افزاری  نرم  نقشه،  روی  های توان 

موقعیت جغرافیایی یک محل و نیز طراحی یک مسیر با دقت بسیار باال  توپوگرافی اسکن شده به محاسبه مختصات  

های مورد نیاز در  و ایجاد فایل  Route، مسیر Waypointمکان ایجاد نقاط  در این نرم افزار ا و خطای کم پرداخت.

 وجود دارد.  GPSدستگاه 

 افزار نرم محیط

 

 ها منو  ساختار 

 

 OPENمنوی  

 دارد.   وجود نقشه  برروی Track یا ردپا  و مسیر، نقاط  نقشه،  بارگذاری  و خواندن امکان منو این در
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 Saveمنوی  

  دارد.   وجود  کامپیوترروی    فایل  یک  در  شده  ایجاد  Track  یا  ردپا  و  مسیر،  نقاط  نقشه،  هذخیر  امکان  منو  این  در

 نمود.  ذخیره و تقسیم  کوچکتر نقشه به  توانمی را  بزرگ نقشه یک همچنین

 

 Print  منوی 

 نمود.  چاپ  شود می دیده کهای اندازه با یا و واقعی سایز  با را موجود  نقشه توانمی منو این در

 

 Option  منوی 

  جغرافیایی   مختصات  فرمت  همچنین   و  ( Datum)  مبنا  بیضوی  و  ( Unit)ها  واحد   در   تغییر  امکان  منو   این  در

Coordinate Format دارد.  وجود 
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   Waypoint Manager  نقاط   ت یمدیر  منوی 

  همچنین   و  (Tracks) ها  ردپا  و    (Routes)  هامسیر  و  (Waypoint)  نقاط  حذف  و  ویرایش  و  ایجاد  امکان  منو  این  در

 دارد.  وجود نقشه Calibration نقاط
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 افزار  نرم با کار نحوه

 نقشه  سازی  کالیبره

  جهت   که   1:25000 یا  و  1:50000  مقیاس  با نظر مورد  منطقه  از  توپوگرافی  نقشه  شده اسکن  فایل  بایستمی  ابتدا  در

  کالیبره   به  اقدام  سپس  و  کرد  باز  صفحهروی    و  نموده  انتخاب  Open  منوی  از  را  باشند می  مناسب  کوهنوردی  کار

  قرار   نقشهروی    قطری  صورت  به  نقطه  دو  این  است  بهتر  نمود.   نقشهروی    نقطه  دو  مختصات  از  استفاده  با  آن  کردن

  دکمه   و  کرده  کلیکاست  شده  نوشته  آن  مختصات  که  نقشه  از  اینقطه  روی  نقشه  کردن  کالیبره  جهت  باشند.  گرفته

 مختصات  انتخاب،   را  Calib Point  گزینه  بایست می   که  شودمی   داده   نمایش  منو  یک  .اریمدمی  نگه   را  ماوس  گر  اشاره

  جهت   گردد.می  ذخیره  نقشه  کالیبراسیون  نقطه  اولین  عنوان  به  نظر  مورد   نقطه  . کنید   ذخیره   و  نموده  وارد  را  جغرافیایی

 گردد. می تکرار  مرحله این نیز دوم نقطه ایجاد

 

 نمایید.   ذخیره و کرده وارد ار نقطه جغرافیایی مختصات
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  قابل   Waypoint Manager  منوی  در  گیرد،می  قرار  استفاده  مورد   نقشه  کالیبره  نقاط  عنوان  به  که  نقطه  دو  این

  مختصات   نقشه  از  نقطه  هرروی    کردن  کلیک  با  نقشه  کردن  کالیبره  مرحله  اتمام  از  بعد .  است  تصحیح  و  ویرایش

 شود. می داده نمایش  شده  مشخص Format به  توجه  با  آن جغرافیایی

   Waypoint  نقطه  یک  ایجاد  نحوه

بعد از اتمام مرحله کالیبره کردن نقشه با کلیک کردن روی هر نقطه از نقشه و نگه داشتن دکمه سمت چپ اشاره گر 

مختصات جغرافیایی نقطه مورد نظر   Waypointشود و با انتخاب گزینه نمایش داده می Add Newماوس منوی 

 شود. مشخص شده ذخیره می Formatا توجه به ب

 

  به   مربوط   توضیحات  و  تاریخ   ،زمان  نقطه،  نمایش  شکل   نوع  نام،  همچنین  و  جغرافیایی  مختصات  به   مربوط   اطالعات

 گردد. می ذخیره  نقطه
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  نام،   همچنین  و  جغرافیایی  مختصات  به  مربوط  اطالعات  شامل  که  آن  به  مربوط  اطالعات  تمامی،  نقطه  ثبت  از  پس

 باشند. می ویرایش قابل Waypoint Manager منوی در  توضیحات  نیز و تاریخ  و زمان، نقطه  نمایش شکل  ،نوع

 

 Route  مسیر   یک  ایجاد  نحوه

. در این حالت اشاره گر ماوس به شکل یک  کنیمرا از منو انتخاب می  Draw routeجهت ایجاد یک مسیر گزینه  

دیگر نقاطی که با یک خط به یکاشاره گر روی نقشه، مسیر مورد نظر به صورت    کشیدن  دهد و بامداد تغییر شکل می

شده میوصل  داده  نمایش  منوی    شود.اند  در  نقاط  اضافه   Waypoint Managerاین  و  و حذف  ویرایش  قابل 

 باشند. می
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 GPS  دستگاه به انتقال و ذخیره

ن فایل در  گردد. و ای* ذخیره میGPSX.  ک فایل با پسوند پس از ایجاد نقاط و یا نقاط مورد نظر، این اطالعات در ی 

 کند قابل خواندن است. عمل می GPSکه به عنوان رابط بین کامپیوتر و دستگاه  Map Sourceنرم افزار 

 افزار  نرم اندازی  راه  و نصب

بسته به    و  ت اس   نیازمند  Microsoft.Net Framework 3.0  یهافایل  به  اندازی  اه ر  و  نصب   جهت   افزار  نرم   این

 نصب  سیستمها روی  فایل  این  بایست می  Map calibrator  افزار  نرم   نصب   از   قبلسیستم عامل ویندوز نصب شده،  

 گردند. 

 ( Custom map) سفارشی یها هنقش  ساخت

Custom map  استفاده    ای ساخته و برایهایی که با سلیقه و ثبت نقاط و موارد مورد نظر شخص از منطقهبه نقشه

 شود. گیرد گفته می مورد استفاده قرار می GPSستگاه در د 

کوه میبرای  پیش  بسیار  ماجراجو  افراد  و  گردان  عکس  نوردان، طبیعت  یا  و  دستی خود  نقشه  با  بخواهند  که  آید 

پیمایش کنند    ای به ناحیه جدید پا بگذارند و اگر به هر دلیل از مسیر اصلی خارج یا بخواهند مسیری جدید راماهواره

 . با چه شرایطی روبه رو خواهند شد 

  رٔویت توانستیم خود را در این نقشه ببینیم و عوارض پیرامون خود را  ای وجود داشت و ما میما نقشه  GPSاگر در  

ای از منطقه گارمین بسیار گران بوده و گاهی نقشه GPSهای موجود برای کردیم خیلی خوب بود، از طرفی نقشهمی

ندامورد   را  ما  نقشهما می.  رندنظر  از  استفاده  با  نقشههای  توانیم  از  اعم  و حتی  مورد عالقه خود  شده  اسکن  های 

برداری یا سازمان نقشه  1:25000های توپوگرافی  ، نقشهثای همچون تصاویر گوگل مپ، گوگل ار های ماهوارهنقشه

ها را توان با انجام مراحل زیر این نقشهباشد، میس میهر نقشه دیگر را که مقیاس داشته و کالیبره بوده و در دستر

 استفاده کرد.  خود نصب، نمایش و GPSدر 

اختیار    )روستای گزنه(، و نقشه منطقه را نیز در  فرض کنید که شما قصد صعود به قله دماوند از مسیر شمال شرقی

خود منتقل نمود عملیات    GPSگاه قشه را به دستتوانست این ندر کنار استفاده از نقشه و قطب نما می اما اگر دارید. 

 .گردید ناوبری آسانتر می
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 نقشه   ساخت   برای   نیاز   مورد   ی هاافزار  نرم   

  از  بخشی  هر 1:25000 توپوگرافی نقشه توانید می شما  بسازید. را  GPS نقشه خواهید می که ایمنطقه از اینقشه -1

 . کنید  تهیه  کشور بردارینقشه سازمان از  دارید  نیاز  که را کشور

 . ( Google Earth)  ثار گوگل افزارنرم -2

 . Global Mapper برنامه -3

باشد  حجم دارند به خاطر محدودیت در سخت افزار دستگاه قادر به نمایش نمی  KB500های شما بیشتر از  اگر نقشه

 باشد.  افزار استفاده کنید در غیر این صورت نیازی به این برنامه نمیرو از این نرم از این

 1 لهمرح

 . دهید  تغییر یا نمایید  ذخیره  JPEG فرمت در را  نقشه

 . نمایید  ذخیره JPEG پسوند  با را  آن سپس  و نموده اسکن را آن باید ابتدا است کاغذی شما نقشه اگر

  JPEG  به  آن  فرمت  تبدیل  برای  کننده   تبدیل   هایبرنامه  از  توانید می  است   PDFفایل  صورت  به  شما  نقشه  صورتیکه  در

 . نمایید دهاستفا

 

 دوم  مرحله

کردن روی همان منطقه    Zoomافزار گوگل ارث شوید و با  دارید، حال وارد نرم  jpegاکنون یک نقشه با فرمت عکس  

 که نقشه آن را دارید، )قله دماوند از روستای گزنه( صبر نمائید تا منطقه با بهترین کیفیت نمایش داده شود. 



   (GPS)کار با    ی ناوبر  شرفته یدوره پ  
 کمیته آموزش 

287 

 

 

 کنید کلیک و انتخاب را Image Overlay سپس  و Add نهیگز صفحهی باال Toolbar  از حال
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 سوم   مرحله

  برای   نامی  Name  قسمت   در  شودمی   ظاهر  New Image Overlay  اسم  به  ایپنجره  که   کرد  خواهید   مشاهده

  و ک  نیل  Google Earth  به  را  داشتید   که  نقشه  Browse.... روی  کلیک  با  Link  قسمت  در  و  کرده  انتخاب  نقشه

   دهید. رقرا هم روی
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 68نقشه   ردن ک   تطبیق  ،چهارم  مرحله

 

نمایش در میمشاهده می به  ارث  که نقشه روی گوگل  نوار  کنید  از  استفاده  با  میزان   Transparencyآید حال 

تنظیم نمائید تا نقشه دقیقا با تصاویر گوگل ارث ای  شفافیت نقشه را کمی پایین آورده و محدوده سبز رنگ را به گونه

اندازه آن را تغییر داد، دقت در این   قشه خود را چرخاند یاتوان نگردد با استفاده از این کادر سبز رنگ میمنطبق  

تر نقشه را تطبیق دهید نقشه بهتری خواهید داشت. در پایان کار و وقتی بهترین  دقیق  ه چ  بخش خیلی مهم بوده و هر

یا همان بیشترین حالت شفافیت قرار   Opaqueت  را روی بیشترین حال  Transparencyحالت را داشتیم نوار  

 کنید.  okد و سپس دهی

 
68 Georeference 
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 آخر  مرحله

کلیک   Save Place Asاید راست کلیک کرده و روی عبارت  ای که ساختهروی همان نقشه  placesحال از بخش  

 در مکانی مناسب ذخیره کنید.  kmzکرده و با فرمت پیش فرض 
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باشد ولی  حجم گردید، کار ساخت نقشه سفارشی کامل و قابل استفاده می  KB500اگر نقشه ساخته شده کمتر از  

باشد و شما قادر به نمایش نقشه نمی GPSاگر حجم باالتری داشته باشد به خاطر محدودیت در سخت افزار دستگاه 

 احتمال هنگ کردن دارد. 

 و در دستگاه قابل نمایش نیست.   دحجم دار MB 8 تهیه شدهکنید نقشه سفارشی خوب همانطور که مشاهده می

 

 . کنید اجرا را Global mapper افزار نرم

  تولیدی   فایل  بخش این  از  آید می   در  نمایش به  Open  پنجره.  نمائید  کلیک  Open Your Own Data Files  روی

Google Earth نمائید  اجرا را . 
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 نمائید.   کلیک Export Raster/Image Format عبارت  روی  export بخش  File قسمت از 

 

   نمائید.  OK  و کرده انتخاب را  KML/KMZ فرمت Select Export Format پنجره  در  موجود نوار از
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 Grid Cellآید. از این قسمت مطابق شکل زیر از بخشبه نمایش در می  kml/kmz Export Optionsپنجره  

Size Pixels   و را انتخاب   256× 256نوار را باز کرده و گزینهOK  کنید و در پنجره باز شده نام و محل ذخیره نقشه

 را وارد نمائید. 
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   .باشدمی GPS دستگاه در نمایش قابل و گردیده تبدیل KB210 حجم به سفارشی نقشه فایل اکنون

 GPS  دستگاه در نقشه از  استفاده  و   انتقال   نحوه   

کابل    GPSدستگاه   از طریق  را  کامپیوتر وصل کرده  USBخود  به    به  برقرار شود  اتصال  تا  بمانید  منتظر   MYو 

Computer    رفته و واردGPS    خود شوید و سپس وارد درایوGarmin    شده و فولدرCustomMaps    ،را باز کنید

 اید را داخل این پوشه قرار دهید. ای را که ساختهنقشه

 

 

باشد  می  توضیح  به  الزم،  کنید   مشاهده  را  خود  نقشه  و  کرده  روشن  را  آن  و  جدا  کامپیوتر  از  را  خود  اس  پی  جی  حال

 . نمائید تنظیم  map منوی روی از خود  GPS روی را نقشه نمایش  عدم یا نمایش توانیدمی که

 یهاGPS  اکثر  در ها  هنقش  گونه  این،  کنید   خوددادری  خود  GPS  روی  custom maps  زیاد  تعداد   ریختن   از   ترجیحا

 . باشدمی استفاده  قابل جدید 

 Custom map  با  سازگار  ی هادستگاه

eTrex 30 - eTrex 20 - Oregon 450 - Oregon 550 - Oregon 600 - Oregon 650 - GPSMAP 

62s - GPSMAP 64s - Montana 650 – monterra – Dakota -... 
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 توسط تلفن همراه   یفعل  تیارسال موقع

نید که موقعیت فعلی خود را برای دوستان یا  کهای کوهنوردی یا زندگی شهری، نیاز پیدا میگاهی اوقات در برنامه

های تلفن همراه هوشمند و با اش، با اکثر گوشیآشنایان یا... توسط پیامک ارسال کنید. این ترفند در حالت ساده

ها به طور پیش فرض نصب شده،  در تمامی این گوشی« که  Mapsیا به اختصار »  Google Maps  شنیکیاپلکمک  

 قابل انجام است. 

 ای دستیابی به موقعیت فعلی خود، مراحل زیر را طی کنید: بر

 مکان گوشی خود را روشن کنید.  –1

 را باز کنید.  Mapsاپلیکیشن  –2

گرِ موقعیت فعلی، متوجه  صبر کنید تا موقعیت فعلی شما تثبیت شود. در این نرم افزار با آبی رنگ شدن نمایش  –3

 است. خواهید شد که موقعیت شما تثبیت شده

 کیشن، نمایشگر موقعیت فعلی را در مرکز تصویر نمایش دهد. یروی دکمه »مکان فعلی« کلیک کنید تا صفحه اپل –4

 روی نشانگر موقعی فعلی یک ثانیه نگه دارید. انگشت خود را  –5

، یک مختصات با فرمت  Mapsیک نشانگر قرمز در مکان فعلی شما ظاهر شده، در پنجره جستجوی اپلیکیشن    –6

 شود. نمایش داده می 69اعشاری  درجه 

 

 های مورد نیاز : صفحه اپلیکیشن گوگل مپ و بخش77 تصویر

 
69 Decimal Degrees 



   (GPS)کار با    ی ناوبر  شرفته یدوره پ  
 کمیته آموزش 

297 

 

 ارسال موقعیت خود از طریق پیامک، یکی از دو راه زیر را پیش بگیرید: برای   –7

 امک کنید. یمختصات ارائه شده را با کپی کردن )یا در صورت نیاز، تایپ کردن به شکل دقیق( پ •

ما « و انتخاب پیامک، اطالعات مورد نیاز برای پیدا کردنِ مکان ش Shareاز طریق فشردن دکمه »اشتراک گذاری/  •

 شود. می، قابل ارسال در یک پیامک جدید 

 ی فرهنگ اصطالحات فن
این از  یاریبس  ه کالزم به یادآوری است  شود. ارایه می ( GPS) یجهان  یاب ی تیموقع ستمیس    نامهواژه بخش، نیادر 

به طور خاص    ف یتعار  نیداشته باشند، اما ا  ارائه شده است  جا نیاز آنچه در ای متفاوت  فیتوانند تعاریاصطالحات م

 قابل استفاده هستند.  GPS ستم یس  یبرا

 

Almanac  

 آلماناک 

 آرایش و  اطالعات مربوط به  شاملها  داده  نیکند. ایم  شرآن را منتها  ماهواره  مهاست که ه  یاطالعاتحاوی    اکآلمان

 ها است. رهماهوا یکل  تیوضع

 

Anti-Spoofing    (  به طور مخففAS ) 

توانند آن را  های خاص )عموما نظامی( میاست که تنها گیرنده Yبه کد رمزگذاری شده   Pتبدیل کد عمومی تغییر و 

نامشخص است. این رمزگذاری    Yکد    مشخص و معلوم است اما الگوریتم ایجاد  Pالگوریتم ایجاد کد    دریافت کنند.

 شود.  انجام می GPS یهاگنالیاز جعل س  یریجلوگ یبرا

 

Azimuth   د(  تعیین موقعیت ماهواره رGPS ) 

  ی ریگساعت اندازه  یهادرجه در جهت عقربه  360تا    0از    معموال  هیزاو  نیماهواره. امکان  و  حقیقی  شمال    نیب  هیزاو

از شمال به  درجه    -180تا    0درجه که از شمال به سمت شرق  و    180تا    0از    هروشی دیگر، این زاویدر  شود )یم

زاویه    (.شود گیری میاندازهسمت غرب   کنار  زاویه در  )این  ادامه  (Elevationارتفاعی  در  که  معنی خواهد داشت 

 توضیح آن را خواهید خواند. 
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C/A Code  

الگو  C/Aاست. کد  شده  مدوله  GPS  امواج  یبر رو  یی است کههاگنالیاز س   یکی نام    یت یب  1023  یاز   Goldبه 

Code استشده   لیتشک . 

 

Carrier Phase 

 حامل موج  فاز  

حامل  موج  فاز    یهایریگاندازه.  یافتیحامل درموج   فاز  یابیبا رد  Pseudorange  یریگاندازه  یبرا  نیگزیجا  یابزار 

ازراحت  یبه طور کل  به  موج  فاز    یهایریگاندازه  .تندسه  C/A کد  Pseudorangeگیری  اندازه  تر  حامل معموالً 

 Cycle Slipsخطای  مشمول    نیو بنابرا  دارند  از ین  C/Aکد    Pseudorange  یریگاز اندازه  یتریقو  یهاگنالیس 

 . شوند یم

 

Code-Division Multiple Access  (CDMA ) 

استفاده    CDMAاز    GPS  یهاماهواره  .است   فرستنده   نیچند در  کسانیفرکانس    کی استفاده همزمان از    یبرا  ی روش 

  Gold Code ی یا ی با همان فرکانس را بدهد. به هر ماهواره کد طال همزمانکنند تا به هر ماهواره امکان انتقال یم

 داده شود.  صیها تشخرندهیتواند در گ یاست که مشده اختصاص داده یمنحصر به فرد

 

Circular Error Probable  (CEP ) 
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بایست  می  ، کهیریگاندازه  یمحل واقع  تیبا مرکز  یریگدر صفحه اندازه  رهیبرابر با شعاع دا  یدو بعد   یخطا  برآورد  کی

را شامل   رهیدا  کیخطا که شعاع    نیتخم  کی. به عنوان مثال،  شود شده را شامل    یریاز نقاط اندازه گ  ٪50  بیشتر از

 نشان داده شود.  CEP 95ان ن است به عنوکشده است، مم یریاز نقاط اندازه گدرصد  95شود و شامل یم

 

Chipping Rate 
 . شود یاستفاده م CDMA  گنالیس  ل یتعد  یبراکه  PRNکد ( Bitrateنرخ انتقال )

 

Clock Bias  

 خطای ساعت گیرنده 

محاسبه    GPS  رنده یگ  یکه برا  مجهولیاز چهار    یکیمقدار به عنوان    نی. ارنده یو زمان گ  GPSزمان    ن یب  اختالف

در    جیرا  یخطا  ک ی،  رندهیساعت گ  یخطا  .شود گیری میاندازه  هستند(   ی بعد   3  ت یموقع  گریمجهول د  3د )وش یم

 است.  Pseudorange محاسبات

 

Clock Drift  

 ساعت   رانش 

ممکن است    یاباشد   رندهیدر گ  راتییتغ  جهیدر نت  استممکن    که  GPS  رندهیدر گ  «رنده یساعت گ  یخطا»   رییتغنرخ  

 . استشده  اعمال رندهیباشد که در ساختار گ  اتیحال اصانجام  به دلیل

 

Clock Offset  

باشد  زمان  چنانچه واحد آن  ،  یاشاره داشته باشد. به طور کل«  رانش ساعت»  ا ی  رنده«یساعت گ  ی»خطاممکن است به  

(ns  ،msمربوط به  هی، ثان )«تز(  ره  لوی، ک  ز)هرت  باشد   فرکانسواحد آن  که    یاست در حال  «رندهیساعت گ  یخطا

 . است »رانش ساعت« مربوط به 

 

Cold Start  

به کار    ند یفرآ بدان    نیا  ی. به طور کل نداردماهواره را    یمکان تقویم  اطالعات  هنوز    رندهیکه در آن گ  رنده یگشروع 

است  یمعن  نیمعموالً به ا ن یهر دو(. همچن ایآن است ) یفعل  ت یبرآورد موقع  ای ی فاقد زمان فعل رندهیمعناست که گ

از قبل وجود داشته و    اک آلمان  هایدادهاز  بخشی  چه به طور معمول    وجود ندارد، اگر  رنده یدر گ  افمریسی   چ یهکه  

 .  ها نیست نیاز به دریافت مجدد آن

 

Control Segment  
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کلرادو   واقع در  Schreiver  ییهوا  یروین  گاهیواقع در پا  کنترل مرکزی  ستگاهی متشکل از ا  GPS  ستمیآن بخش از س 

  ن یگزی)مکان جا  نیدر اطراف زم  گریکنترل و نظارت د  ستگاهیا  ن یو چند   کایمتحده آمر  االتیادر کشور    گزنیاسپر

  فه ی. بخش کنترل وظ(امریکا  متحده  االت یا  در  ایفرنیکالایالت  ،  Moffet Field  ،Sunnyvale:  ایستگاه کنترل مرکزی

 تیموقع  میتنظ  نیها و همچنآن  یناوبر  امیپ  یبرا  اهو ارسال داده  ییها در بخش فضانظارت بر عملکرد همه ماهواره

 و عملکرد ماهواره را در صورت لزوم بر عهده دارد.  یمکان

 

Correlator 

  ی کند و خروجیم سهیمقا گنالیشده در پردازنده س   د یتول  انیجر بارا  یافتیدر RF یهاگنالیس  انیکه جر یدستگاه

 کند. یم مدو را فراه نیا نیب هماهنگی زانیمتناسب با م

  

Cycle Slips 
به طورکل  د یآیو ماهواره بوجود م  هارندهیگ  نی وجود موانع ب  جهیاکثرا در نت  Cycle Slip   ایجهش فاز     ی وقت  ی و 

فاز موج حامل، عدد »ابهام    یریهم انجام نشده، لذا در اندازه گ  یریو ماهواره قطع شود، اندازه گ  رنده یگ  نیارتباط ب

  ی ریشود، اندازه گ  افتیدر  رندهیماهواره مجددا توسط گ  گنالیکه س   یپس از گذشت مدت  .فاز« از دست خواهد رفت 

  ن ییا تعمجدد  د ی مجهول است و با  یریحالت مقدار ابهام فاز مانند شروع اندازه گ  ن یانجام خواهد شد و در ا  زیفاز ن

 گردد. 

 

Data Word  

  ت یب  24طول دارد که شامل    تیب  30مه داده  ل. هر ک شودنامیده می  Data Wordناوبری    امیبخش پ  نیترکوچک

است. کلمات   30تا    1از    MSBها از شروع    ت یاست. تعداد ب  LSB  یدر انتها  یبرابر  تیب  6و    MSB  یداده در انتها

 شده است.  ل یکلمه داده تشک  10از  کیکه هر  شوند یم یبند دسته هامیفر ریداده در ز

 

Datum  
Datum  ی یابتیجا که موقعاز آن  .هستند  مرتبط   بنام  یضویب  کی ها به  GPS    مرجع  بر مبنایWGS-84    محاسبه

 اطمینان حاصل شود. با نقشه،  آن بقتطاناوبری از مقبل از است شود، الزم یم

 

dB-Hz  

 (. هرتز 1باند  یدر پهنا) C/N0، زینسبت تراکم حامل به نو یریگواحد اندازه

 

Differential GNSS  
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شده   نییتع  شیمکان مشخص و از پ  ک یمرجع که در    رنده یگ  کیبر اساس استفاده از   یتفاضل  یهاGNSSاصول کار  

  ن یدانسته، همچن  نیها را نسبت به زمماهواره  تی، موقعGNSS  یهارندهیگ  هیمرجع مانند بق  رنده ی. گباشدیقرار دارد م

دهد و با   صیها تشخماهوارهرا تا    خود  قیتواند فاصله دقیم   ستگاهیا  نیو ا  داند یم  نیزم  یخود را رو  قیدق  تیموقع

 . د یبدست آوردن زمان استفاده نما یفاصله بر سرعت نور برا نیبدست آوردن ا

 

DOP  

 دقت   تعدیل  ضریب

  ت یموقعمحاسبه  خطا در  میزان   که برهای قابل مشاهده در افق گیرنده  مرتبط با تعداد و آرایش ماهوارهاست    یعامل

و در فصل یک توضیح   شده  فیتعر  DOPاز  مختلفیانواع  و است یاصطالح عموم کی  DOP. گذارد یم ریتأثگیرنده 

 .  است داده شده

 

Doppler  

 داپلر 

، قبل از GPS یهارندهیدر گ. است  رندهیفرستنده و گ نیب   یاز حرکت نسب یناش ی،افتیدر گنالیدر فرکانس س  رییتغ

 . شود  لحاظداپلر اثر  د ی با شود،  یاب یو رد یی شناسا ی شده به درست  افتیدر گنالیس  نکهیا

 

Earth-Centered, Earth-Fixed   (ECEF) 

.  راستگرد باشد   ستمیتا س اند  طوری تعریف شدهکه    ییو با محورها  نیمختصات با مبدا واقع در مرکز زم  ستمی س   کی

اع با  ف، طول و ارت ییایبا عرض جغراف  ستم یدر س   X ،Y ،Z مختصات نیب  یاض ی، رابطه مختصات ریستم یس   نیدر چن

 شود. تعریف می نیتوجه به سطح زم

 

 EGNOS  

برای افزایش دقت ناوبری طراحی باشد و  می  اروپادهی آن  که محدوده پوشش  ماهوارهتصحیح خطای مبتنی بر  امانه  س 

 است. شده

 

Estimated Horizontal Position Error   (EHPE) 

   یافق دربعد  خطابرآورد 

 

Estimated Horizontal Velocity Error   (EHVE) 
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   یافقدر بعد سرعت  یخطابرآورد 

 

Elevation 

 یارتفاعزاویه 

  است قرار گرفته     ناظر   در افق  ماهواره باشد   درجهصفر    Elevationهنگامی که  . از دید ناظر  افق و ماهواره    نیب  هیزاو

 است. باالی سر ناظر قرار گرفتهد، دقیقا در نشان ده را  درجه  90که  و زمانی 

 

Elevation Mask  

 ارتفاع ماسک زاویه 

اعی نزدیک به  )که ارتفزاویه ارتفاع ماسک ی که یهاماهواره . باشد می از افق ناظر درجه  15تا   5بین  معموال این زاویه 

 قرار دارند.  یریچند مس  مانند  گنالیس خطاهای مرتبط با  در معرض از سایر زوایا  شتریبگیرند،  ( قرار میزمین

 

Ellipsoid  

نشان    یض ین را با بیها سطح زمنیزیژئود  است.برای توصیف شکل سطح زمین    ی اضیشکل ر  کیر واقع  د،  بیضوی

  وی ضیب  نیآن در صفحه استوا قرار دارد. چند   یو محور اصل  بودهن هماهنگ  یبا محور چرخش زم  آن  دهند که محوریم

زم  یبرا دادن  موقع  فی تعر  نینشان  است.    WGS-84مرجع    یوضیببا    قمطاب  عموما  GPSدریافتی    یهاتیشده 

 . شود  یمحاسبه م

 

Estimated Position Error (EPE ) 

    GPS ی( سامانهبعد   سه)  یابی  تیخطا در موقع تخمین

 

Ephemeris  

  افمریس

 . ساعت ماهواره هستند   حی و تصح یمدار قیاطالعات دقشامل 

 

 

Estimated Time Error   (ETE ) 

 . GPS رندهیزمان محاسبه شده در گ یخطا یریگاندازه
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Estimated Vertical Position Error   (EVPE ) 

 . ی عموددر محور  GPS تیموقعی خطا یریگاندازه

 

f0 
ماهواره از   گر ید  یهامگاهرتز است و تمام فرکانس  10.23  معادلf0   ها ،. در ماهوارهGPS  ستمیاساس فرکانس س 

 . دارند یفرکانس گرفته شده و با آن هم خوان نیا

  

Frame 

  ل یتشک  5  م یفر  الی  2  میفر  ریو ز  1  م یفر  ریاز ز  میهر فر  بی. به ترتناوبری است     امیپ  در  میفر  ریز  5از    یاعهومجم

 کشد. یطول م ه یثان 30شده است و انتقال آن 

 

Gold Code  

به    ییطال  یشود. کدهایاستفاده م  C/Aکد    لیتعد   یبرا  GPS  یهاکه در ماهواره  PRNکد    ینوعیی،  طال  یکدها

 . هستند  تیب  GPS ،1023فته در رکار 

 

GPS  

است که توسط    های معینمدار  در   هاییمتشکل از ماهواره  ی ناوبر  ستمی س   کی،  Navstar  یجهان  یابیتیموقع  ستم یس 

 کند. یدر سراسر جهان را فراهم م یناوبر یهاتی که قابلو شود یکنترل م  ،نظارت یهاستگاهیاز ا یاشبکه

 

GPS Time 
شب،   مهیکه از ن)  صفرکه از هفته  ،  شودیگزارش م  GPSو هفته   کشنبهیساعت صفر  از    هیثان  اسیمقدر    GPSزمان  

 شود.  ی، محاسبه م(آغاز شده است 1980  هیژانو  6 کشنبهی

 

GPS Week  
هر   توسط ی فعل GPSآغاز شد. شماره هفته  1980 هیژانو  6 کشنبه یساعت صفر بود که از   یاهفته  GPS صفر هفته

 ریتواند مقادیفقط م  یتیب  10عدد    کیجا که  شود. از آنیپخش م  یت یب  10شماره    کیبه عنوان    1  میفر  رماهواره د

 شود.  یدر نظر گرفته م 1024هفته  یکند، شماره هفته به عنوان پخش مدول شماره واقع نییرا تع 1024

 

Hand-Over Word   (HOW ) 
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  ی کنون   میفر  ریتعداد ز  .است  یبعد   میفر  ریزمان شروع ز  املش ناوبری است که    امیپ، در یک  زیر فریمکلمه دوم هر  

   است.( 5 الی  1)

 

Hot Start  

 شروع گرم 

معتبر  یسافمر یدارا ،شروع سرد  کی ازیبر تمام اطالعات مورد ن  عالوه رندهیکه گوقتی ، رندهیگشروع به کار  ند یفرا

 .   یابی نماید وع به موقعیترش  ،یا ماهواره یهاگنالیس   افتنیحافظه است تا پس از  در یکاف

 

L1  
حامل با  موج  سیگنال  مگاهرتز است.    1575.42که فرکانس آن    است  GPS  هایماهواره   یهافرکانس  امواج  از  یکی

اصالح    شتری ب  PRNمنحصر به فرد با کد    یناوبر  امیبا افزودن پ  C/Aشود. کد یمدوله م  Pو کد    C/Aکد    یهاگنالیس 

از کد  مصرف  یبرا  یتجار  یهارندهیگ  شتری شود. بیم فقط  استفاده    ناوبری  یبرا  گنالیس   نیا  یرو  C/Aکنندگان 

 کنند. یم

 

L2  
موج حامل با   گنالیس .  باشدز میمگاهرت  1227.60  است. فرکانس آن   GPSهایماهواره   یهافرکانسامواج  از    یکی

  ی برا  L1  گنالیو معموالً همراه با س   ت ها اس ماهواره  هیثانو  گنالیس   ،گنالیس   نی. اشودیمدوله م  Pکد    یهاگنالیس 

از   ی ناش  گنالیس   راتییشود. از آنجا که تغیاستفاده م ونوسفریاز  یعبور یها گنالیاز س  یناش یو حذف خطا نییتع

را   ونوسفریدهد تا اثرات  یاجازه م  رندهیبه گ  L2و    L1  نیب   ینسب  راتییکند، دانستن تغیم  رییبا فرکانس تغ  ونوسفری

 . نمایدف  ذ محاسبه و ح 

 

MSAS 
 است. برای افزایش دقت ناوبری طراحی شده ژاپنکه توسط   ماهواره تصحیح خطای مبتنی بر سامانه 

 

Navigation Message 

 پیام ناوبری 

  از یمورد ن یهاداده ریو سا کآلمانا های افمریس،داده که شاملشود یپخش م GPS یهاکه توسط ماهواره یاطالعات

از   ک یاست که هر  ی تیب  30 « کلمات داده»از  یامجموعه  یناوبر  ام ی. پاست    ح یعملکرد صح یبرا  GPS رنده یگ کی

 است.  شده  لیتشکثانویه  داده ت یب 6و  اولیه داده  ت یب 24
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Orbital Plane  

  ی مدار  صفحه

   GPS  سامانه   دهد.یم  لیرا در فضا تشک  یاکنند که صفحهیحرکت م   یضویب  ی ریمسدر    ن یها در مدار زمماهواره

خط استوا    نسبت بهدرجه    55  معادلزاویه میلی    کیکند که هر  یم   فیتعری خود  هاماهواره  یرا برا  یصفحه مدار

 قرار دارند.  گریدکیدرجه از  60فاصله داشته و مدارها هرکدام در 

 

Orbital Slot  
 آن.   یمدار صفحهدر  GPSماهواره  کاختصاصی ی یریقرارگمحل 

 

P Code  

  شود. از آنجا که یمگاهرتز اعمال م  10.23  است که با فرکانس    L2و    L1  یهاحامل  یبرا  ونیمدوالس   کی،  قیکد دق

Chipping Rate    کدP    ده برابر کدC/A  دهد. کد  یارائه م   یترقیدق  ت یاست، موقعPRN  کد    یمورد استفاده برا

P  کد    یاست که برا  یی تر از کد طالیطوالن  ار یبسC/A  دشوارتر   اریبه آن کد را بس  یاب یدست  نیبراابنشود، یاستفاده م

 ر یشود تا از استفاده غیمتبدیل    Yشده    یرمزگذاربه کد    Pشود، کد یفعال م  Anti-Spoofingکه    یکند. هنگامیم

 کند.  یریکاربران جلوگ جازم

 

P(Y) Code   

ارسال   P و عمومی نداردااست کد  ی، به جاAnti-Spoofing فعال بودنهنگام  است که Pکد شده   یرمزگذارنسخه  

 شود. یم

 

Page 

 صفحه 

است که متشکل از  زیر فریم   5شامل   م ی. هر فرناوبری است ام یدر پ 5شماره   ای 4شماره   میفر در ها  زیر فریماز   یکی

- 1صفحات  ،  5فرم    ر یز  یاست. برا  5و    4 یهامیفر  ریز ینسخه احتمال   25از    ی کیو سپس    3تا   1  ی فعل  یهامیفر  ریز

شامل اطالعات سالمت    5  میاز فر  25  فحهشده است. ص  ل یتشک  24تا    1  یهاماهواره  یبرا  کاز آلمانا  بیرتتبه    24

،  32تا    25ها  ، سالمت ماهواره32تا    25  یهاماهواره   یصفحه برا  25شامل  ،  4  م یفر  ریز  است.   24تا    1  یهاماهواره

  ی است که توسط کاربران مجاز برا  یاطالعات   ریسا و  UTCو زمان    GPSزمان    نیو رابطه ب  ونوسفریاطالعات مربوط به  

 شود. یستفاده ما Yشده   یرکد رمزگذا ییرمزگشا
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Pseudo-Random Number Code  (PRN Code) 

شود  یم  جادیامشخص    ند یفرا  کیبا استفاده از  که  است،  ایجاد شده    یتصادفکه به صورت غیر    کیو    صفر  از    یادنباله

  ی ت یب  PRN  1023، از کد  GPS  یهادانند قابل تکرار است. در ماهوارهیرا م  ند یفرآاین    که  یتوسط کسان   یکه به راحت

که   PRNکد  .  شود یاستفاده م  Spread-Spectrum  (فیگسترش ط)  گنالیس   د ی تول  یحامل براموج    لیتعد   یبرا

کد    کیاز    GPSهر ماهواره    .شود یم  دهینام  Gold Codeکد طالیی یا  شود  یاستفاده م  GPS  یهاتوسط ماهواره

از کد    یکپ  ک یکه  )شود  یم  ییشناسا  رنده یحاصل از آن ماهواره توسط گ  گنال یکند و س یمنحصر به فرد استفاده م 

PRN )یماهواره های از افتیدر یهاگنالیدر س   یو به دنبال همخوان دارد GPS  .است 

 

Pseudorange 

. این کلمه  رندهیساعت گخطای    قبل از اصالح   ،رندهیگ  کی  با  GPSماهواره  ، بین  رندهیشده در گ  یریگفاصله اندازهبرد/

 است. شدهاز منابع شبه دامنه/فاصله ترجمه   ی برخدر 

 

Range Rate  

 نیا  زانیم  رایشود، زیمربوط م  GPS  گنالیس  یداپلر رواثر  به   ماًی. مستقرندهیماهواره و گ  نیفاصله ببرد/  رییتغ  زانیم

و هر چه    شتری اثر بتر باشد  . هر چه فاصله نزدیکشود یم   گنالیس   رویداپلر    اثرمقدار    ر ییاست که باعث تغفاصله  

 خواهد بود. تر اثر کمفاصله بیشتر باشد 

 

Reacquisition  

به طور    .شود انجام می  یموقتقطع  پس از    GPSاز ماهواره   گنالیس   گرفتن مجدد   یبرا  رندهیگ  ی که در دستگاهند یفرآ

عبور از   ایساختمان   کیاز  رندهیعبور گ المث لیو به دل هکردیم یاب یردماهواره را  نیقبالً ا رنده یکه گهنگامی خاص 

 . ه است به طور موقت از دست رفت گنالیتونل، س  کی

 

Reference Ellipsoid  
-WGSبیضوی مبنای  از    GPSاست.  شده  فیخاص تعر  یک ی ژئودز  ستمیس   کی  یکه برا  بیضوی مبنای مرجع زمین

 . کندیاستفاده م 84

 

Reference Station  

 ایستگاه مرجع 
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ی که در اطراف  یهارندهیگ  یبرا  یاصالحات  که،  ایستگاه تصحیح خطا و تجهیزات موجود در آن،  یتفاضل  یهاGPSدر  

 ند. کنیمارسال  آن قرار دارند 

 

 RTCM Standards 

 RTCMاستانداردهای  

بین دادهاستانداردهای  انتشار  برای  در  المللی  خطا  تصحیح  نام  DGNSSهای  با  می  RTCMها    شوند. شناخته 

 . استها این دادهبرای توصیف ساختار باینری یک پروتکل ، ی فوقاستانداردها

 

Satellite Based Augmentation System   (SBAS ) 

  االت یابرای مثال  شود.  یپخش مGPS سامانه    L1فرکانس    یها، روکه در آن اصالحات از ماهواره  تفاضلی  GPS  ینوع

 ی ساز  ادهیرا پ  EGNOS  ستمی به نام س   یستمی است. اروپا س کرده  یسازادهیپ  WAASرا با نام    یستم یس   نیچن  همتحد 

 شود.   یم دهینام MSASماهواره چند منظوره ماهواره  شیافزا ستمیمعادل ژاپن، س  ستمیاست. س کرده

 

Segment  
 بخش کاربر.  ، بخش فضایی و کنترل سه بخش عبارتند از بخش  نی. اGPS سه گانه در سامانه ستم ی از س  ی بخش

 

Selective Availability  (SA ) 

 دسترسی انتخابی

برای    متر   150تا  را  یابی  خطای عمدی موقعیت  فعال شود و  GPS  یهادر ماهواره ستتوان یکه م  یمصنوع  یخطا کی

 فعال شده است.  رمیالدی غی 2000. این خطا از سال کند جادیا کنند،استفاده می  C/Aاز کد  کاربرانی که 

  

Spherical Error Probable   (SEP ) 

از    ٪50  بیشتر از  وکند  یم  فیتعر  یواقع  تیموقع  تیکره را با مرکز  نیترکه شعاع کوچک،  یسه بعد   یخطا  برآورد 

 . ردیگیشده را در بر م یریگتمام نقاط اندازه

 

Space Segment  

 بخش فضایی 
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  غیر عملیاتی و    یاتیماهواره عمل  متشکل از تمام   ییها است. بخش فضاارهومتشکل از ماهکه    GPS  ستمیآن قسمت از س 

 در مدار است. قرار گرفته 

 

 Spread Spectrum  

 ف یگسترش ط

به  )  شودیها ماز فرکانس عیباند وس  کی در  گنالیس  یانرژ عی که منجر به توز حامل موج کی ونیمدوالس  یبرا  یروش 

 ( کز شود رچند فرکانس متم ای ک یدر  کهنیا یجا

 

Subframe  

 م یفر  ریز

  ر یز 5خود از مجموع  میکه هر فر شودیم لیتشک میفر 25( از شودیارسال م بارکی قهیدق 12.5)که  یناوبر امیهر پ

 . استشده  لیتشک میفر

هر   ارسال نی، بنابراکشد یطول م ه یثان 6م یفر ریاست. ارسال هر زشده  لیتشک ی تیب 30 « کلمه»  10، از  میفر ریز هر

 .کشد ی( طول مثانیه  )شش دهم ه یثان 0.6«  کلمه»

 . شودیشروع م( HandOver)یا   HOWو کلمه ( TELEMETRY)یا   TLMبا   میفر ریز هز

  ن یکننده است( و همچن  نییتع  ی عامل  ت یموقع  نیی، اطالعات مربوط به اصالحات ساعت )که در دقت تع1  م یفر  ریدر ز

 وجود دارد.  GPSشماره هفته 

 وجود دارد .  سیافمر یها، قسمت اول از داده2 می فر ریز در

 ود دارد. جو سیافمر یها، قسمت دوم از داده3 می فر ریز در

 . شوندیم یبه روز رسان بار کی هی ثان  30هر   3 ی ال 1 یهامیفر ریاست که ز یورآادیبه   الزم

 . شوند یم ی رسان زبه رو   بارکی قهیدق 12.5اول( هر   می فر ریبر خالف سه ز)  5و  4 میفر ریزاما 

آلماناک  یهاداده نیو همچن GPSو زمان  UTC یالملل  نی زمان ب نی، ارتباط بیونسفریاطالعات  ی، حاو4 میفر ریز

 . باشد یم 32 یال 25شماره  یهاماهواره یبرا

 Almanac  ایزمان مرجع آلماناک    نیو همچن  24  یال  1  یهاماهواره  یآلماناک برا  یهاداده  یحاو  ز ین  5  میفر  ریز

Reference Time باشد یم . 

 

Telemetry Word  (TLM ) 

 ی متر ه  کلمه تل
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اطالعات   تیب  14اول و به دنبال آن  تیب 8مقدمه در  کیشامل  ی. کلمه تله مترناوبری امیپ میکلمه در هر فر نیاول

 است. شده  هریذخاطالعات  تیب  2و   TLM  امیبه نام پ Yشده   یکد رمزگذار ییرمزگشا یکاربران مجاز برا یبرا

 

Time Of Week  (TOW ) 

 زمان هفته 

 باشد.  یم  604799تا   صفراند و از شده یسپر کشنبهیساعت صفر شود که از  یم گفته یی هاهیبه ثان GPSدر 

 

Time To First Fix  (TTFF) 

  رنده یگ  کی   TTFF.  رنده یگدر    تیو به دست آوردن موقع  GPS  رندهیمجدد گ  م یتنظ  ایروشن کردن    نیب  ی بازه زمان

 TTFF یبرا  حالت  نیچند ، خواهد داشت.  ها داردماهواره ی هنگام شروع جستجو رنده یکه گ یبسته به مقدار اطالعات 

 . گرم  روعشروع سرد، ش وجود دارند : رندهیگ کی

 

User Segment  

 بخش کاربر 

اهداف    ای  ناوبری  یبرا  ستم ی س   نیاست که در حال حاضر از ا  ییهارندهیاز همه گ  متشکل  GPS  ستمی آن بخش از س 

 ندارد.  ی سازمان رسم چ یکنند. بخش کاربر هیاستفاده م گرید

 

Coordinated Universal Time  (UTC Time ) 

 . است چینویالنهار گرنصف محاسبه آن  مرجع  که، استاندارد یالملل نیبزمان 

 

Visibility  

 ماهواره   د ید

معتبر، زمان    های آلماناکداده  د یها بارندهی. گر یخ  ایست  ا  ی کند ماهواره فراتر از افق محلیم  فیکه توص  ی اصطالح

 باشند.   «ماهواره د ی د»قادر به محاسبه خود را داشته باشند تا   یبیتقر تیو موقع یبیتقر

 

WAAS  

 آمریکا، که برای افزایش دقت ناوبری طراحی شده است.   در ماهوارهتصحیح خطای مبتنی بر امانه س 
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 Warm Start  

 شروع گرم 

از  ن گیرنده،    ند یفرآوعی  کار در  به  موقع  رندهیکه گحالتی  در  شروع  تقر  یبیتقر  تیاز  است،    یبیو زمان  آگاه  خود 

 یدارا  رندهیوجود، گ  نی. با اها قابل مشاهده هستند داند کدام ماهوارهیشده م   رهیذخ  یهاکآلمانا  قیاز طر  نیبنابرا

یس افمر ،ماهوارهبا کمک پیام ناوبری دریافتی از هر   د یها، باوارههما افتنیپس از  نی، بنابراستی معتبر ن یهایس افمر

 . ردرا بدست آو آن ماهواره

 

World Geodetic System 1984  (WGS-84 ) 

شکل   با که مبنا یضویب  کیو  سه بعدی مختصات  ستم یس   کیمتشکل از )  نیمدل از زم کیکه  یجهان  ستمی س  کی

 . کندبه عنوان مرجع استفاده میمدل  از این به طور کلی  GPS یاوبرن.  است( تشکیل شدهنیزم یبیو اندازه تقر
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