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 MAP 06,06,06sمذل هاي  GPSمختصري از نحوه كار عملي با دستگاه 

 هختصات جغشافیایی یه ًمطِ ضاهل طَل ٍ عشض جغشافیایی است. 

 90تا  0دسجِ آى اص  -(N, Sعشض جغشافیایی: فاصلِ اص استَا )جْت ضوالی، جٌَتی)

 180تا  0دسجِ آى اص  -(E, Wطَل جغشافیایی: فاصلِ اص ًصف الٌْاس هثذا )جْت ضشلی، غشتی )

 ّای صیش لشاس داسد:هختصات جغشافیایی یه ًمطِ دس یىی اص هَلعیت

 (SW(، جٌَب غشتی )SE(، جٌَب ضشلی )NW(، ضوال غشتی)NEضوال ضشلی )

دس صَستی وِ دستگاُ تِ هذت طَالًی هثال یه هاُ استفادُ ًوی ضَد تاطشی ّا اص دستگاُ خاسج  -1

 ضًَذ.

لشاس ًگیشد. تذلیل تاال تَدى سطَتت دس ضوال وطَس احتوال آسیة تِ دستگاُ دس هحیط هشطَب  -2

ٍجَد داسد ٍ ایي هَسد دس صَست لشاس گشفتي تاطشی ّا دس دسٍى  ٍ اص تیي سفتي دستگاُ تَسد دستگاُ

 دستگاُ چٌذ تشاتش خَاّذ ضذ.

 Main(، هٌَی اصلی)Satellite(صفحِ هاَّاسُ)Page sequence()Page) دس تَالی صفحات -3

menu(لطة ًوا ،)Compass(ًِمط ،)Map( هساحی سطح ،)Area calculation)  تِ تشتیة

 دس صفحات اٍل تا پٌجن لشاس گیشًذ. 

تِ دسجِ یا دسجِ دلیمِ یا دسجِ دلیمِ ثاًیِ اص  UTMتشای تغییش ٍاحذ هختصات دستگاُ هثال اص  -4

( هی سٍین Main menu)سٍ صدُ ٍ تِ هٌَی اصلی Pageاتتذا دووِ سٍش صیش استفادُ هی وٌین: 

( دستگاُ سٍ اًتخاب وشدُ ٍ تا تَجِ تِ ًَع دستگاُ تِ لسوت ٍاحذّا Set upسپس تٌظیوات)

(Unitsیا ًَع فشهت) (Position format هیشٍین ٍ سپس تا ولیذ چْاس واسُ تِ ٍاحذ ّای هَسد )

تشخی تِ سٍصتش ٍ واستشدی تش اص ٍاحذّای دیگش هی تاضذ. اص جولِ  UTMٍاحذ  ًظش هی سسین.

 ٍاحذّای واستشدی ٍ هْن دس تٌظین ٍاحذّای دستگاُ عثاستٌذ اص:

hddd ٍِاحذ دسج 

Hddd mm ِدسجِ دلیم 

Hddd mm ss.s ِدسجِ دلیمِ ثاًی 

UTM/UPS سیستن هختصات)تصَیش( جْاًی 

) تعذ سٍضي َّاسُ دس صفحِ اصلی دستگاُ هطاّذُ ضذًذها 4تشای هىاى یاتی، تعذ اص ایٌىِ حذالل  -5

ثاًیِ طَل هی وطذ تا هاَّاسُ ّا سدیاتی ضًَذ الثتِ اگش دستگاُ هذت  30تا  15ضذى دستگاُ 

ٍ استثاط تشلشاس  دلیمِ صهاى الصم است( 3طَالًی خاهَش تاضذ تشای پیذا وشدى هاَّاسُ ّا حذالل 

سد ًظش یا ّواى هختصات جغشافیایی ثاتت تالی هی هاًذ ( ًمطِ هMarkَضذ تا فطشدى دووِ هاسن)

تا اعوال هَسد ًظش تِ صَست دلخَاُ اًجام گیشد.دس ایي صفحِ هی تَاى ًواد ًمطِ، ًام ًمطِ، 

هختصات جغشافیایی، استفاع اص سطح دسیا ٍ... سا هطاّذُ وشد ٍ حتی هی تَاى ًام ٍ ًواد ًمطِ سا 
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( سا فطاس Okاس دس لسوت ًام ًمطِ ثثت وشد ٍ دس پایاى ولیذ تاییذ)تغییش ًام داد هثال تِ ضواسُ چایى

 داد.

سٍی دستگاُ ٍ  Findرخیشُ هی ضًَذ ٍ تا فطشدى دووِ  Waypointsًماط ثثت ضذُ دس لسوت  -6

یا  ًماط هَسد ًظش سا هطاّذُ وشد Waypoints managerیا  Waypointsسفتي تِ لسوت 

( تِ ًمطِ هَسد ًظش دس جایی وِ Goٍ یا اص طشیك سیستن لطة ًوا تا فطشدى سفتي) حزف وشد

 هتش هی تاضذ. 5تا  3ًمطِ ثثت ضذُ است هشاجعت وشد. خطای دستگاُ 

اتتذا ادُ هی وٌیذ تِ ایي صَست است وِ استف Pageتشای آٍسدى تشتیة صفحات صهاًی وِ ضوا اص  -7

( دستگاُ Set up( هی سٍین سپس تٌظیوات)Main menuسٍ صدُ ٍ تِ هٌَی اصلی) Pageدووِ 

سا اًتخاب وٌیذ صفحِ ای تاص هی ضَد ٍ سشتشي  Page sequenceسٍ اًتخاب وشدُ ٍ سپس 

هی آیٌذ.دس اًتْا  Pageّایی وِ هی تیٌیذ ّواى سشتشي ّایی ّستٌذ وِ تا صدى ّش تاس دووِ 

دى آى صفحاتی تِ ضوا پیطٌْاد وِ تا فطش )اضافِ وشدى یه صفحِ(لشاس داسد Add pageعثاست 

ضوا اضافِ هی ضَد.تشای حزف، جاتجایی یا ایجاد  Pageهی ضَد وِ تا فطشدى ّش وذام تِ صفحِ 

یه صفحِ سٍی ّش وذام ایٌتش وشدُ ٍ صیش هٌَیی تاص هی ضَد وِ هی تَاى تشتیة صفحِ سا جاتجا 

 وشد یا صفحِ ای سا حزف وشد...

ٍاسد هٌَی اصلی ضذُ ٍ اص اًجا  Pageِ ٍ... اص طشیك دووِ تشای هساحی وشدى یه تاغ یا هحَط -8

Area calculation  سا اًتخاب هیىٌین الثتِ ساُ هیاًثش اًتخاب Area calculation  اص طشیك

است. سپس صفحِ ای ظاّش  Area calculationٍ سفتي تِ صفحِ  Pageچٌذ تاس فطشدى دووِ 

( هحاسثِ اًجام هی ضَد ٍ Startهی ضَد وِ تِ التیي ًَضتِ ضذُ است تعذ اص فطشدى ولیذ ضشٍع)

( سا اًتخاب تا هساحت Calculate. دس پایاى دٍتاسُ تِ ًمطِ اٍل تشگشدیذ ٍ هحاسثِ)حشوت ًواییذ

  سطح هَسد ًظش تشایتاى لاتل هطاّذُ تاضذ.

ایجاد وٌیذ یعٌی هساحت گشفتِ  (Trackص هی ضَد وِ هی تَاًیذ یه تشان)تعذ اص آى صفحِ ای تا

. تشای پیذا وشدى تشاوی وِ رخیشُ ًوَدُ ًواییذ( Ok)ضذُ ساثثت ٍ تا ًام دلخَاُ تاى رخیشُ وٌیذ

هی تَاًیذ فایل هَسد ًظش سا تثیٌیذ. ٍ   Trackصدُ ٍ دس لسوت سا اص سٍی صذستگاُ Findایذ دووِ 

 سٍی دستگاُ ًمطِ سا وَچه یا تضسي ًواییذ. In  ٍOutتا دووِ 

 : GPSاختصارات در 

 UTM ٍاحذدس  39sسلن تعذ اص  6ٍ یا  xیا  دس هختصات دسجِ E: یا (Longuitudeطَل جغشافیایی)

 ٍاحذدس  UTMسلن تعذ اص  7ٍ یا  yیا  دس هختصات دسجِ  N(: یا Latitudeعشض جغشافیایی)

UTM 
تشای والیثشُ وشدى دستگاُ ٍ استفادُ اص لطة ًوا دس هسیشیاتی اص سٍش : كاليبره كردن دستگاه

صیش استفادُ هی ضَد)الثتِ ّش ٍلت وِ اص دستگاُ استفادُ هی وٌیذ ًیاص تِ والیثشُ وشدى ًیست 

س جْت هطخص گشدد الثتِ اگش دستگاُ هذت طَالًی خاهَش ایىثاس والیثشُ وشدى وافی است تا چْ

اتتذا تا استفادُ اص ولیذ  ا هی خَاّیذ ساُ اًذاصی وٌیذ ًیاص تِ والیثشُ هی تاضذ(:تَد ٍ یا دستگاُ ًَ س

Page ( تِ صفحِ لطة ًواCompass)  ٍاسد هی ضَین. سپس ولیذ هٌَ سا اص سٍی دستگاُ اًتخاب
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سفتِ ٍ طثك دستَس دستگاُ سا حشوت ٍ compass   Calibrate وشدُ ٍ اص صیش هٌَی آى تِ لسوت

تا والیثشُ وشدى تا هَفمیت اًجام ضَد اگش عولیات هَفك آهیض ًثَد  پیغام  چشخص هی دّین

Calibration failed  هی دّذ اها ٍلتی پیغامSuccessfully   صادس ضذ یعٌی والیثشُ وشدى تا

 تِ صفحِ اصلی تش هی گشدین. Quitهَفمیت اًجام ضذ. سپس تا ولیذ 

سٍ  Pageوٌیذ تِ ایي صَست است وِ اتتذا دووِ  استفادُ Pageتشای تغییش ًَع صتاى دستگاُ اص  -9

( دستگاُ سٍ اًتخاب وشدُ Set up( هی سٍین سپس تٌظیوات)Main menuصدُ ٍ تِ هٌَی اصلی)

 صتاى اًگلیسی سا اًتخاب ًواییذ. Languageتشٍیذ ٍ دس لسوت  Systemٍ سپس تِ لسوت 

 
 هعشفی دووِ ّای سٍی دستگاُ: -10

In   ٍOut ِتضسگٌوایی ٍ وَچه وشدى تصَیش ٍ ًمطِ ٍ ًمط 

Page .صفحِ: ٍسق صدى صفحات دستگاُ تا ّش تاس فطشدى آى .ًَعی ولیذ هیاًثش است 

Quit لغَ دستَس ٍ یا تشگطت تِ عمة 

Enter ٍسٍد تِ تخطی وِ اًتخاب ضذُ است 

Mark تشای ثاتت وشدى هختصات هَسد ًظش 

Find تشان یا هسیش ٍ... جستجَ ٍ یا پیذا وشدى ًمطِ یا 

Menu تاص وشدى هٌَی اصلی ٍ هٌَ ّا 

 ولیذ دایشُ ای ضىل ٍسطی ولیذ ّای جْت ًوا است.

 (PWR) ولیذ خاهَش/سٍضي دستگاُ تغل دستگاُ لشاس داسد

 واس هی وٌذ ٍ دلیك تش است.  GPS  ٍGLONASSتا دٍ سیستن  S64MAPدستگاُ هذل  

 

 

 تْیِ ٍ تٌظین:                                                                                                

 هحوذجَاد گل هحوذی

 چای وطَسساصهاى 

 

 


