کاربری سیستم اتوپایلوت
نمایی کلی از  Control Panelمربوط به سیستم اتوپایلوت  AP500در شکل زیر آورده شده
است که به اختصار به شرح کاربری آن می پردازیم:

شکل1ـ نمایی از  Control Panelسیستم اتوپایلوت AP500

 1روشن و خاموش کردن سیستم
جهت روشن کردن سیستم کلید ( )POWER/BRILLرا فشار می دهیم و با شنیدن صدای
 beepسیستم روشن می شود که در حالت  ،Startupنمایشگر ،اطالعاتی که در شکل زیر آورده
شده است را نشان می دهد.

شکل2ـ حالت  Startupسیستم اتوپایلوت AP500

جهت خاموش کردن سیستم نیز می توان با فشردن و نگه داشتن آن به مدت  5ثانیه سیستم را
خاموش کرد.
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 2تنظیم روشنایی و Contrast

با فشار کلید ( )POWER/BRILLبر روی نمایشگر شکل زیر نمایش داده می شود.

شکل3ـ نمایش تنظیمات  contrastیا  Brillianceسیستم اتوپایلوت AP500

سپس با استفاده ازکلید  course controlگزینه های  contrastیا  Brillianceرا انتخاب می کنیم
و با کلیدهای [ ]PORTیا [ ]STBDتنظیمات مورد نظر را اعمال می کنیم.
 3نمایشگر
انتخاب مد نمایشگر
همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است چهار نوع مد نمایش وجود دارد که جهت انتخاب
آنها می توان با استفاده از کلیدهای ( )AUTO, NAV or STBYحالت های مختلف را انتخاب
نمود.

شکل4ـ مدهای نمایش سیستم اتوپایلوت AP500
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انتخاب اطالعات نشان داده شده بر روی صفحه نمایش و اطالعات گرافیکی
در حالت  STBYمی توان اطالعاتی را که می خواهید نمایش دهید انتخاب نمایید و این نمایش
می تواند به صورت گرافیکی و یا دیجیتال نمایش داده شود( .شکل های  5و 6به صورت نمونه آورده
شده است)

شکل 5

شکل6ـ نمایش گرافیکی و یا دیجیتال در سیستم اتوپایلوت AP500
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 4مدهای فرمان
مدهای فرمان در این سیستم شامل:
AUTO , NAV ,TURN, REMOTE
) STBY(manualو  DODGEمیباشد
که برای انتخاب STBY mode
میتوان با فشار کلید  STBYاین حالت
را انتخاب نمود .در شکل  7نمایشی از
مد  STBY modeآورده شده است.
شکل7ـ نمایشی از مد  STBY modeدر
سیستم اتوپایلوت AP500

برای انتخاب  AUTO modeمی توان
با فشار کلید  AUTOاین حالت را
انتخاب نمود (شکل  )8که با انتخاب
این مد شناور به سمتی که توسط
اپراتور تنظیم شده است به صورت
خودکار حرکت می کند.

شکل  8ـ نمایشی از مد  AUTO modeدر
سیستم اتوپایلوت AP500

برای انتخاب  NAV modeمی توان با
فشار کلید  NAVاین حالت را انتخاب
نمود (شکل  )9که با انتخاب این مد
شناور ،اطالعات از GPS/ Plotter
دریافت و به صورت خودکار به سمت
مورد نظر حرکت می کند.
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شکل9ـ نمایشی از مد  NAV modeدر
سیستم اتوپایلوت AP500

برای انتخاب  TURN Modeمی توان با فشار کلید  TURNاین حالت را انتخاب نمود که در
این مد پنج حالت  180درجه و  360درجه که فقط در حالت  AUTO modeفعال است و
حالت های  ORBIT, SPIRALو  FIGURE EIGHTدر مجموع پنج حالت را ایجاد می نمایند.
در شکل های  10این پنج حالت نمایش داده شده است:

حالت مانور اربیت

حالت مانور FIGURE EIGHT

حالت مانور  360درجه

حالت مانور  180درجه

حالت مانور spirals

شکل10ـ نمایشی از مد  TURN Modeدر سیستم اتوپایلوت AP500

 ٥مد کنترل از راه دور
جهت استفاده از این مد باید ریموت کنترل به سیستم متصل و سپس با استفاده از کلید
 Turning power offریموت کنترل را فعال تا بر روی صفحه نمایش کلمه  FUمانند شکل
 11فعال شود.

شکل11ـ نمایشی از مد ریموت کنترل در سیستم اتوپایلوت AP500
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حاال با کلید  Rotating dialزاویه سکان را تنظیم می نماییم (شکل  12را مشاهده نمایید).
جهت خارج شدن از این مد نیز می توان کلید  Turning power offرا بر روی  OFFتنظیم
نمود.

شکل12ـ روش تنظیم زاویه سکان در سیستم اتوپایلوت AP500

 ٦مد DODGE
از این مد در حالتی استفاده می شود که به سرعت کنترل جهت جلوگیری از یک مشکل از سکان
شناور گرفته شود که در شکل  13نمایی از این مد آورده شده است.
جهت رفتن به این مد کلید [ ]PORTیا [ ]STBDرا فشار داده تا شناور به حالت DODGE
برود.
جهت خارج شدن از این حالت می توان کلیدهای [ ]PORTیا [ ]STBDرا فشارداد.
الزم به یادآوری است که در این مد دیگر نمی توان از ریموت کنترل استفاده نمود.

شکل13ـ مد  DODGEدر سیستم اتوپایلوت AP500

**جهت اطالعات بیشتر در زمینه اپراتوری میتوان از کتابچههای راهنمای سیستم استفاده نمود.
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جدول 1ـ جدول نگهداری سیستم اتوپایلوت
موارد نگهداری

نقاط مورد چک

 1از ریختن مایعات بر روی سیستم خودداری و احتماالت بررسی شود.
 ٢از منبع تولید حرارت دور نگهدارید.
 ٣هوا در اطراف آن جریان داشته باشد (موانع برطرف شود).
 ٤با توجه به محیط شرجی هر دو ماه یک بار تمام اطالعات کابل ها از تمام
جهات چک شوند.
 ٥در شناورهای کوچک با توجه به لرزش شدید شناورها هر یک ماه یک
بار تمام کابل ها ،کانکتورها و اتصاالت چک و از محکم بودن آنها اطمینان
حاصل شود.

واحد اپراتوری و واحد

 1هر ماه یکبار اتصاالت آن به سکان چک و محکم شود.
 ٢تنظیمات  OFF SETهر ماه یک بار انجام شود.
 ٣در شناورهای کوچک به علت قرار گرفتن در محیط سرباز نسبت به احتماالت
ضربه چک شود.
   ٤در شناورهای کوچک به علت قرار گرفتن در محیط سرباز هر هفته یک بار
تمیز شود.

واحد فید بک سکان

 7عیب یابی و تعمیرات سیستم اتوپایلوت
در این سیستم جهت عیب یابی امکانات نرم افزاری
گذاشته شده است .این امکانات در گزینه منو ( )MENU
و در قسمت تست (  )TESTآورده شده است که با
استفاده از زیر منوی تست ( )TESTهمان طور که در
متن زیر آورده شده است واحدهای PROCESSOR
و  CONTROLLERو  HEADING SENSORو
 keyboardو  SCREENو  RUDDERرا تست و از
نتایج آن جهت انجام تعمیرات استفاده می شود .با انتخاب
هر یک از این گزینه ها سیستم شروع به تست آن قسمت
نموده و نتایج تست را مانند شکل های  14نمایش می دهد.

تست واحد کنترل

DRIVERـC

پنجره تست سیستم

تست واحد پرسسور
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تست سنسور هدینگ

تست کی بُرد

SCREEN TEST
CIRCUIT TEST
YES ... PUSH ENTER
PPUSH MENU KEY
TO RETURN

تست صفحه نمایش

تست سکان
شکل14ـ نتایج تست قسمت های مختلف سیستم اتوپایلوت

پیامهای خطا در اتوپایلوت
جدول 2ـ پیام های خطا در اتوپایلوت سیستم اتوپایلوت
طریقۀ رفع عیب

معنی

اتصاالت داخلی بین واحد
کنترل و پرسسور را چک کنید.

ارتباط بین واحد کنترل و واحد پرسسور
بیشتر از  2ثانیه قطع شده است.

COMMUNICATION
ERROR

یکی از کلیدهای واحد کنترل
را فشار دهید.

تغذیه بیشتر از  2ثانیه قطع شده است

INSTANT POWER FAIL IS
OCCURRED

راه انداز موتور و

زاویه سکان که از rudder reference

bypass valve/clutch

آمده است بیشتر از  55درجه است.

سیستم هیدرولیک را بعد از حل
مشکل چک و rudder test
را انجام دهید.

سکان بیشتر از  3درجه در مدت 10
ثانیه با توجه به فرمان اعمال شده
نمی تواند حرکت کند.

را چک کنید.
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پیام خطا

RUDDER ANGLE ERROR

RUDDER DRIVE ERROR

واحد  rudder referenceو
کابلهای مربوطه چک شوند.

جریان پایین است که نمیشود کاربری
انجام داد

DRIVE UNIT ERROR.
PLEASE TURN OFF AND
CHECK DRIVE CIRCUIT.

 drive circuitو bypass
 circuitرا چک کنید

جریان باال و بیشتر از  50آمپر بدون
فرمان به سکان است.

DRIVE UNIT IS
OVERLOADED.
PLEASE TURN OFF AND
CHECK DRIVE CIRCUIT.

 drive unitرا چک کنید

دما در  drive unitحدود  80درجه
سانتی گراد است.

DRIVE UNIT IS
OVERHEATED.

مدارات  bypass/clutchچک
شود.

جریان در مدار bypass/clutch
بیشتر از  1/6آمپر است.

BYPASS/CLUTCH IS
OVERLOADED.

مدارات  bypass/clutchچک
شود.

جریان در مدار bypass/clutch
وجود ندارد.

DISCONNECT B/C

اتصاالت ریموت کنترل چک
شود.

فرمان از ریموت کنترل بیشتر از 55
درجه است.

FU REMOTE
CONTROLLER ERROR

حسگر هدینگ و اتصاالت
داخلی چک شود.

اطالعات هدینگ از سنسور برای بیشتر
از  600میلیثانیه نیامده است.

MISSING HEADING DATA

حسگر هدینگ چک شود.

اطالعات هدینگ بیشتر از سه بار با
خطا نشان داده شده است.

HEADING DATA ERROR

کاربری  GPSمدل (فرونو)
 1آشنايي با كليدهاي اصلي دستگاه
 :MENUبا يكبار فشار دادن اين كليد ميتوان بزرگنمايي يا
 ZOOMدستگاه را تنظيم نمود و با دو بار فشار دادن اين كليد
وارد ليست منوي اصلي دستگاه ميشويم.
 :ENTبراي ثبت آيتم ها در منو و يا وارد كردن اطالعات در
حافظه از آن استفاده ميشود.
 :DISPبراي نمايش دادن انواع مختلف حاالت نمايش صفحه   (مد)
دستگاه از آن استفاده ميشود.
 :GOTOبراي تنظيمات مقصد يا لغو كردن آن استفاده ميشود.
 :MARK / MOBبراي گذاشتن عالمت روي صفحه و براي
ثبت نقطه آدم به دريا از اين كليد استفاده ميشود.
 :DIM / PWRفشردن طوالني اين دكمه باعث روشن و
خاموش شدن دستگاه ميشود و با فشردن لحظهاي آن پنجره
مربوط به تنظيم روشنايي صفحه ظاهر ميشود.

شکل15ـ کلیدهای اصلی
دستگاه
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 ٢روشن و خاموش كردن دستگاه
دكمه  PWRرا فشار دهيد .دستگاه با زدن يك بوق روشن ميشود و آخرين مد نمايشي كه قب ً
ال
استفاده كردهايد ظاهر ميشود .اين دستگاه براي اولين بار كه روشن ميشود حدود  2دقيقه طول
ميكشد تا موقعيت خود را فیکس كند.
براي خاموش كردن دستگاه ميبايست دكمه  PWRرا  3ثانيه نگه داريد.
 ٣تنظيم روشنايي و شفافيت صفحه نمايش
وقتي دستگاه روشن است يکبار دكمه  PWRرا فشار دهيد تا پنجره مربوط به تنظيم روشنايي
باز شود .براي تنظيم روشنايي دستگاه ( )DIMMERاز كليدهاي باال و پایين کرسر (كليد چهار
جهته) استفاده كنيد و براي تنظيم ميزان شفافيت دستگاه ( )CONTRASTاز كليدهاي چپ و
راست کرسر (کلید چهارجهته) استفاده كنيد.
نكته :اگر دستگاه را در حالت حداقل كنتراست خاموش كنيم وقتي دستگاه را دوباره روشن
ميكنيد هيچ چيز نمايان نميشود كه در اين صورت بايد طبق روش فوق روشنايي و شفافيت
دستگاه را تنظيم كنيد.
 ٤انواع مدهاي نمايش
اين دستگاه داراي  5حالت نمايش ميباشد كه بسته به شرايط مختلف دريانوردي ميتوان يكي
را انتخاب نمود.
با هر بار فشار دادن دكمه  DISPحالت نمايش تغيير ميكند .مدهاي نمايش عبارت اند از:
NA.DATA. DISPLAY
1ـ مد نمايش اطالعات ناوبري
STEERING DISPLAY
2ـ مد نمايش سكان
HIGHWAY DISPLAY
3ـ مد نمايش بزرگراه
PLOTTRE DISPLAY
4ـ مد نمايش ثبت مسير
USER DISPLAY
  5ـ مد نمايش كاربر
مد نمايش كاربر را ميتوان به دو حالت 1ـ اطالعات ديجيتالي ( )DIGITAL DATAو 2ـ سرعتسنج
( )SPEED OMETERتنظيم نمود.
حال به تشریح هر کدام می پردازیم.
1ـ 4ـ مد نمايش اطالعات ناوبري :در اين حالت صفحه نمايش اطالعاتي از قبيل موقعيت برحسب
طول و عرض جغرافيايي ،راه ،سرعت ،تاريخ و زمان را نشان ميدهد.

شکل 16ـ مد نمايش اطالعات ناوبري
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2ـ4ـ مد نمايش هدايت با سكان :در اين حالت
صفحه مسیریاب ( )GPSمانند قطبنما عمل كرده
و عالوه بر درجهبندي سمت قطبنمايي اطالعاتي
از قبيل سرعت ،راه ،سمت و فاصله تا مقصد ،زمان
تقريبي رسيدن به مقصد ( ،)ETAمدت زمان الزم
براي رسيدن به مقصد ( ،)TTGساعت و حالت
عملكرد قطبنما (حقيقي يا مغناطيسي) را نيز
نمايش ميدهد.

شکل17ـ مد نمايش هدايت با سكان

3ـ4ـ مد نمايش بزرگراه :در اين حالت صفحه
نمايش وضعيت حركت كشتي به سمت مقصد مورد
نظر را به صورت سه بعدي مانند حركت در يك
بزرگراه نشان ميدهد .همچنين اطالعاتي از قبيل
سمت ،راه شناور ،فاصله ،سرعت و ميزان انحراف از
مسير را نيز نمايش ميدهد.
شکل18ـ مد نمايش بزرگراه

4ـ4ـ مد نمايش ثبت مسير :در اين حالت مسير
حركت كشتي بر روي صفحه رسم ميشود و
اطالعات جانبي از قبيل سمت و فاصله ،موقعيت و
تنظيم برد صفحه را نمايش ميدهد.

شکل19ـ مد نمايش ثبت مسير

5ـ4ـ مد نمايش كاربر :همان طور كه گفته شد مد
نمایش كاربر داراي دو وضعيت مي باشد كه كاربر
مي تواند هركدام را به دلخواه انتخاب نمايد.
الف) اطالعات ديجيتالي :در اين حالت صفحه نمايش
اطالعات ناوبري را كه كاربر ميتواند به دلخواه آنها را
انتخاب كند نشان داده ميشود .اين اطالعات شامل
1ـ ولتاژ دستگاه2 .ـ مسافت پيموده شده3 .ـ سرعت.
4ـ راه5 .ـ فاصله  6 .ـ سمت7 .ـ مدت زمان براي
رسيدن  8 .ـ زمان تقريبي رسيدن ،مي باشد.

شکل20ـ مد نمايش كاربر :الف) اطالعات
ديجيتالي
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ب) سرعت سنج :در اين حالت صفحه نمايش
مسیریاب مانند صفحه كيلومتر اتومبيل سرعت
لحظهاي شناور را نشان ميدهد .همچنين اطالعات
قابل تغييري كه در قسمت قبل گفته شد را نيز
ميتوان در گوشه چپ تصوير به دلخواه نمايش داد.
شکل21ـ مد نمايش كاربر :ب) سرعت سنج

 ٥آشنايي با منوي اصلي دستگاه
وقتي با زدن دكمه  MENUوارد منوي اصلي دستگاه ميشويد اطالعات زير نمايان ميشود.
1ـ  :WAYPOINTنقطه راه (نقاطي كه براي استفاده در دريانوردي وارد حافظه دستگاه
ميكنيم).
2ـ  :ROUTESمسيرها (در اين قسمت ترسيم مسير دريانوردي و انجام تنظيمات و تغييرات
در آن انجام ميشود).
3ـ  :PLOTTERانجام تنظيمات ثبت مسير در اين قسمت انجام ميشود.
4ـ  :ALARMSتنظيمات مربوط به هشدار هاي دستگاه از اين قسمت انجام ميشود.
  5ـ  :ERASEپاك كردن (براي پاك كردن نقاط و مسيرهاي اضافي از اين قسمت استفاده
مي كنيم).
  6ـ  :DGPSدر اين مدل مورد استفاده ندارد.
7ـ  :CALCULATEبراي محاسبه فاصله و سمت نقاط از يكديگر از اين قسمت استفاده
ميكنيم.
  8ـ  :MESSAGESپيام ها (پيام مربوط به علت هشدار زدن دستگاه و ساير پيام ها را در اين
قسمت ميتوان خواند).
9ـ  :SATELLITEوضعيت دريافت اطالعات از ماهواره.
10ـ  :USER DISPتنظيمات مد كاربر كه در باال شرح داده شد از اين قسمت انجام ميشود.
11ـ  :GPS SETUPتنظيمات حافظه دستگاه.
12ـ  :SYS SETUPتنظيمات حافظه دستگاه.
13ـ  :I/O SETUPتنظيمات حافظه دستگاه.
14ـ  :TD SETUPتنظيمات حافظه دستگاه.
6

آشنايي با برخي اختصارات در مسیریاب ()GPS
ترجمه
منبع تغذيه

كلمه كامل
POWER

PWR

SPEED

SPD

راه ـ مسير

COURSE

CSE

فاصله ـ برد

RANGE

RNG

سرعت
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اختصار

سمت

BEARING

BRG

TIME TO GO

TTG

ESTIMATED TIME ARRIVAL

ETA

EXIT

XT

MAN OVER BOARD

MOB

DIMMER

DIM

CONTRAST

CONT

DISPLAY

DISP

KNOT

KT

NAUTICAL MILE

NM

NAVIGATION

NAV

SYSTEM

SYS

شبیه سازی

SIMULATION

SIM

خودکار (اتوماتيك)

AUTOMATIC

AUTO

يارد (واحد مسافت)

YARD

YD

عرض جغرافيايي

LATITUDE

LAT

طول جغرافيايي

LONGITUDE

LONG

مدت زمان براي رفتن
زمان تقريبي رسيدن
خروج
آدم به دريا
ميزان روشنايي
شفافيت
نمايش
گره
مايل دريايي
ناوبري
سيستم

 7نقطه راه WAYPOINT
 :WPنقطه ويژهاي است در ابتدا ،وسط يا انتهاي مسير دريانوردي كه توسط كاربر وارد حافظه
دستگاه ميشود.
اين دستگاه ميتواند تا  950نقطه در حافظه ذخيره كند.
وارد كردن  WPبه حافظه به  4روش امكان پذير مي باشد.
1ـ توسط کلید چهارسویه (کرسر) در مد .PLOTTER
2ـ توسط دكمه ( MARKموقعيت خود كشتي).
3ـ از طريق منوي اصلي (( )MENUمعموليترين روش).
4ـ توسط كليد MOB
روش اول :وارد كردن  WPتوسط چهارسویه (کرسر) در مد PLOTTER
1ـ در مد پالتر کرسر را جابجا كرده و در نقطه دلخواه قرار دهيد (با جابه جا كردن کرسر موقعيت
بر حسب طول و عرض جغرافيايي در زير صفحه نوشته ميشود).
2ـ كليد  ENTرا فشار دهيد.
3ـ در پنجرۀ باز شده شماره و اسم  WPرا بنويسيد.
4ـ كليد  ENTرا فشار دهيد.
5ـ اگر ميخواهيد عالمت ويژهاي براي  WPبگذاريد کرسر را بر روي عالمت زير عبارت MARK
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برده و  ENTكرده سپس يكي از عالمت ها را انتخاب كرده و مجددا ً  ENTكنيد.
   6ـ کلید چهارسویه (کرسر) را بر روي  EXITبرده و با زدن  ENTضمن ذخيره  WPاز برنامه خارج شويد.
روش دوم :وارد كردن  WPتوسط دكمه MARK
1ـ در هر يك از مدها كه قرار داريد يكبار كليد  MARK/MOBرا فشار دهيد.
2ـ در پنجرۀ باز شده موقعيت كنوني شناور ثبت مي شود.
3ـ در صورت تمايل ميتوانيد با بردن کرسر بر روي اسم ،شماره ،عالمت و يا تاريخ و زدن ENT
تغييراتي در آنها اعمال كنيد.
4ـ در پايان کرسر را بر روي  EXITبرده و  ENTكنيد.
روش سوم :وارد كردن  WPاز طريق منوي اصلي
1ـ دكمه  MENUرا يك يا دو بار فشار دهيد تا ليست منوي اصلي ظاهر شود.
2ـ گزينه  WAYPOINTرا انتخاب و  ENTكنيد.
3ـ گزينه  LISTرا انتخاب و  ENTكنيد.
4ـ گزينه  NEWرا انتخاب و  ENTكنيد.
5ـ نام  WPرا وارد كرده و  ENTكنيد.
6ـ کرسر را به سطر دوم برده و عرض جغرافيايي  LATرا وارد كنيد.
7ـ کرسر را بر روي  EXITبرده و خارج شويد.
روش چهارم :وارد كردن  WPتوسط كليد MOB
1ـ دكمه  MOBرا بزنيد.
2ـ دكمه جهت راست کرسر را براي انتخاب  MOBبزنيد.
3ـ دكمه  ENTرا بزنيد.
4ـ گزينه  YESرا انتخاب و دكمه  ENTرا بزنيد.
5ـ در اين روش هربار كه دكمه  MOBزده مي شود اطالعات جايگزين دفعه قبل مي شود.
ايجاد تغييرات ( )EDITINGدر WAYPOINT
1ـ دكمه  MENUرا يك يا دو بار فشار دهيد تا ليست منوي اصلي ظاهر شود.
2ـ گزينه  WAYPOINTرا انتخاب و  ENTكنيد.
3ـ گزينه  LISTرا انتخاب و  ENTكنيد.
4ـ  WPمورد نظر را جهت تغييرات انتخاب و  ENTكنيد.
5ـ به وسيله کرسر شاخصه هایی (آيتم هايي) را كه می خواهید تغيير دهيد انتخاب كرده و بر روي
آنها  ENTكنيد و تغييرات را اعمال كنيد.
6ـ گزينه  EXITرا انتخاب و  ENTكنيد.
7ـ دوبار كليد  MENUرا زده تا از برنامه خارج شويد.

 8حذف يك  WAYPOINTاز فهرست.
1ـ دكمه  MENUرا يك يا دو بار فشار دهيد.
2ـ گزينه  ERASEرا انتخاب و  ENTكنيد.
3ـ گزينه  WAYPOINT/MARKSرا انتخاب و  ENTكنيد.
4ـ  WPمورد نظر را كه ميخواهيد حذف كنيد را انتخاب و  ENTكنيد.
5ـ در پنجرۀ باز شده گزينه  ERASEرا انتخاب و  ENTكنيد.
6ـ دوبار كليد  MENUرا زده تا از برنامه خارج شويد.
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 9مسير ROUTE

مسير متشكل از چندين  WPميباشد كه قرار است در دريانوردي از اين نقاط عبور كنيم .در اين
دستگاه شما ميتوانيد  50مسير را به حافظه بدهيد كه هر مسير ميتواند شامل  30دقيقه راه ()WP
باشد .ايجاد كردن مسير به چهار روش ممكن ميباشد.
1ـ ايجاد كردن مسير به وسيله موقعيت کرسر در مد PLOTTER
2ـ ايجاد كردن مسير توسط نقاط از قبل داده شده به حافظه و منوي ROUTE
3ـ ايجاد كردن مسير توسط نقاط از قبل داده شده به حافظه و منوي WAYPOINT
4ـ ايجاد كردن مسير از روي خط عبور كشتي
روش اول :ايجاد كردن مسير به وسيله موقعيت کرسر در مد PLOTTER
1ـ در مد  PLOTTERکرسر را جابه جا كنيد تا در موقعيت دلخواه قرار گيرد.
2ـ دكمه  ENTرا بزنيد.
3ـ پنجره ای باز شده در صورت تمايل ميتوانيد نام  WPو ديگر مشخصات آن را تغيير دهيد.
4ـ دكمه  ENTرا بزنيد.
5ـ پنجره ای باز شده ،گزينه ? LOGRTرا انتخاب و  ENTكنيد.
6ـ مرحله  1تا  5را براي چند نقطه ديگر با تغيير محل کرسر تكرار كنيد.
7ـ وقتي نقاط مورد نظر را وارد كرديد ،دو بار كليد  MENUرا بزنيد و از ليست MENU
گزينه  ROUTEرا انتخاب و  ENTكنيد.
  8ـ پنجره ای باز شده ،گزينه  LOGرا انتخاب و  ENTكنيد.
9ـ پنجره ای باز شده ،گزينه  MOVEرا انتخاب و  ENTكنيد.
مسير شما اكنون در قسمت  ROUTEاز منوي اصلي ذخيره شده است.
روش دوم :ايجاد كردن مسير توسط نقاط از قبل داده شده به حافظه و منوي ROUTE
1ـ دكمه  MENUرا يك يا دوبار بزنيد تا ليست منوي اصلي ظاهر شود.
2ـ گزينه  ROUTEرا انتخاب و  ENTكنيد.
3ـ پنجره ای باز شده ،گزينه  NEWرا انتخاب و  ENTكنيد.
4ـ پنجره ای روبه روي هر شماره رفته و توسط كليدهاي باال و پايين کرسر از ليست WPها نقطه
مورد نظر را جست وجو كرده و هر بار  ENTكنيد.
5ـ در پايان دو بار كليد  MENUرا زده تا از برنامه خارج شويد.

شکل8ـ ايجاد كردن مسير
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روش سوم :ايجاد كردن مسير توسط نقاط از قبل داده شده به حافظه و منوي WAYPOINT
1ـ دكمه  MENUرا يك يا دوبار بزنيد.
2ـ گزينه  WAYPOINTرا انتخاب و سپس  ENTكنيد.
3ـ گزينه  LISTيا  NEARESTرا انتخاب و  ENTكنيد.
4ـ  WPمورد نظر را از ليست انتخاب و  ENTكنيد.
5ـ در پنجره زیر گزينه ? LOG RTEرا انتخاب و  ENTكنيد.

شکل9ـ ايجاد كردن مسير

6ـ مرحله  4و  5را براي چند  WPديگر اجرا كنيد تا مسير كامل شود.
7ـ دكمه  MENUرا بزنيد.
8ـ گزينه  ROUTEرا انتخاب و  ENTكنيد.
9ـ در پنجرهاي مانند پنجره زیر گزينه  LOGرا بزنيد تا مسير ثبت شود.

شکل10ـ ايجاد كردن مسير

10ـ در پنجره باز شده بعد گزينه  MOVEرا انتخاب و  ENTكنيد.
روش چهارم :ايجاد كردن مسير از روي خط عبور كشتي
اين روش زماني استفاده ميشود كه ميخواهيم در يك مسير ناشناس دريانوردي كنيم به نحوي
كه راه برگشتمان را گم نكنيم و براي برگشتن بتوانيم از همان مسيري كه رفتهايم برگرديم.
1ـ در ابتداي حركت دكمه  MARK / MOBرا فشار دهيد تا اولين نقطه ذخيره شود.
2ـ پنجره ای باز شده در صورت تمايل تغييرات اسم  ،WPعالمت و ...را اعمال كرده و سپس گزينه
 LOGRTرا انتخاب و  ENTكنيد.
3ـ در طول مسير دريانوردي به فواصل زماني مشخصي مث ً
ال هر نيم ساعت يك بار مرحله  1و
 2را تكرار كنيد.
38

4ـ وقتي به مقصد رسيديد و آخرين نقطه را وارد كرديد دكمه  MENUرا دوباره بزنيد ،گزينه
 ROUTEرا انتخاب و  ENTكنيد.
5ـ در اين پنجره گزينه  LOGرا انتخاب و  ENTكرده و در پنجره بعدي نيز گزينه  MOVEرا
انتخاب و  ENTكنيد تا مسير شما در حافظه ذخيره گردد.
 10انجام تغييرات در مسير
1ـ10ـ جايگزين كردن يك نقطه در مسير
هرگاه بخواهيم يكي از نقاط مسير را با نقطه جديدي تعويض كنيم به ترتيب زير عمل مي كنيم.
1ـ دكمه  MENUرا يك يا دو بار فشار دهيد.
2ـ گزينه  ROUTEرا انتخاب و  ENTكنيد.
3ـ مسير مورد نظر را كه ميخواهيد در آن تغييرات اعمال كنيد انتخاب و  ENTكنيد.
4ـ  WPمورد نظر را كه ميخواهيد تعويض كنيد انتخاب و  ENTكنيد.
5ـ در پنجره روبه رو گزينه  CHANGEرا انتخاب و  ENTكنيد.
6ـ دكمه  ENTرا بزنيد و  WPجديد را انتخاب و دوباره  ENTكنيد.
7ـ گزينه  EXITرا انتخاب و  ENTكنيد.
8ـ دوبار كليد  MENUرا بزنيد تا از برنامه خارج شويد.
2ـ10ـ حذف دائم يك نقطه از مسير
1ـ كليد  MENUرا يك يا دو بار بزنيد.
2ـ گزينه  ROUTEرا انتخاب و  ENTكنيد.
3ـ مسير مورد نظر را از ليست انتخاب و  ENTكنيد.
4ـ نقطهاي را كه مي خواهيد حذف كنيد انتخاب و  ENTكنيد.
5ـ در پنجره باز شده گزينه  REMOVEرا انتخاب و  ENTكنيد.
6ـ دكمه  MENUرا فشار دهيد تا از برنامه خارج شويد.
3ـ 10ـ وارد كردن يك نقطه جديد در مسير
1ـ كليد  MENUرا يك يا دو بار بزنيد.
2ـ گزينه  ROUTEرا انتخاب و  ENTكنيد.
3ـ مسير مورد نظر را از ليست انتخاب و  ENTكنيد.
4ـ  WPرا كه مي خواهيد بعد از  WPورودي (جديد) قرار بگيرد انتخاب و  ENTكنيد.
5ـ گزينه  INSERTرا انتخاب و  ENTكنيد.
6ـ  WPجديد را انتخاب و  ENTكنيد.
7ـ دكمه  MENUرا فشار دهيد تا از برنامه خارج شويد.
4ـ10ـ حذف كردن موقت يك نقطه در مسير
1ـ كليد  MENUرا يك يا دو بار بزنيد.
2ـ گزينه  ROUTEرا انتخاب و  ENTكنيد.
3ـ مسير مورد نظر را از ليست انتخاب و  ENTكنيد.
4ـ  WPرا كه مي خواهيد موقتاً حذف شود انتخاب و  ENTكنيد.
5ـ گزينه  SKIPرا انتخاب و  ENTكنيد .عالمت * در كنار  WPحذف شده ظاهر ميشود.
6ـ دكمه  MENUرا فشار دهيد تا از برنامه خارج شويد.
7ـ براي اينكه  WPحذف شده را دوباره فعال كنيد بند  1تا  4را يك بار ديگر اجرا كنيد و اين
بار گزينه  SKIP OFFرا انتخاب و  ENTكنيد و بعد ،از برنامه خارج شويد.
39

شکل11ـ حذف كردن موقت يك نقطه در مسير

  5ـ10ـ حذف كردن كامل يك مسير
1ـ دكمه  MENUرا يك يا دو بار فشار دهيد.
2ـ گزينه  ERASEرا انتخاب و  ENTكنيد.
3ـ گزينه  ROUTEرا انتخاب و  ENTكنيد.
4ـ مسيري را كه ميخواهيد حذف كنيد انتخاب كنيد چنانچه ميخواهيد همه مسيرها را حذف
كنيد گزينه  ALLرا انتخاب كنيد.
5ـ دكمه  ENTرا فشار دهيد پنجره ای باز شده از شما
پرسيده ميشود آيا مطمئن هستيد؟ گزينه  YESرا
انتخاب و  ENTكنيد.
6ـ دكمه  MENUرا فشار دهيد تا از برنامه خارج شويد.
 6ـ10ـ تنظيم بزرگ نمايي در مد پالتر و بزرگراه
( )ZOOM
شما ميتوانيد در مد نمايش پالتر محدوده برد دستگاه را از  0/2مایل الی  320مايل تغيير دهيد
و همچنين اين محدوده را در مد بزرگراه از  0/2مايل الي  16مايل تغيير دهيد كه در بردهاي
كمتر از  0/5به يارد نشان داده ميشود.
1ـ در هر يك از مدهاي پالتر يا بزرگراه دكمه  MENUرا يك بار فشار دهيد.
2ـ پنجره ای باز شده با عالمت جهت باالي کرسر  برد را زياد و با عالمت جهت پایين کرسر
برد را كاهش دهيد.
3ـ دكمه  ENTرا بزنيد.
نکته

40

١ـ در مد پالتر اگر به مدت  6ثانيه به کرسر دست نزنيد .عالمت آن روي صفحه
پاک ميشود و به محض اولين تماس دوباره ظاهر ميشود .در سمت چپ پنجره
پالتر هنگامي كه کرسر فعال باشد سمت و فاصله كشتي (مركز صفحه) نسبت
به موقعيت کرسر نوشته ميشود و هنگامي كه کرسر غيرفعال ميباشد راه و
سرعت شناور به جاي آن نوشته ميشود.
٢ـ گزينه  SHIP TO CENTERدر پنجره بزرگ نمايي ( )ZOOMكار انتقال
شناور به مركز صفحه را انجام ميدهد.

 11تنظيمات منوي PLOTTER

براي تنظيمات منوي پالتر به ترتيب زير عمل
مي كنيم:
1ـ دكمه  MENUرا يك يا دو بار فشار دهيد تا
ليست منوي اصلي ظاهر شود.
2ـ گزينه  PLOTTERرا انتخاب و  ENTكنيد تا
پنجره زیر باز شود.
3ـ با اينتر كردن بر روي سطر اول يعني گزينه
 TRACK RECميتوانيد يكي از حاالت صفحه
شکل12ـ تنظيمات منوي PLOTTER
بعد را انتخاب كنيد.
* :OFFدستگاه مسير حركت شناور را ثبت نميكند.
*  :DISTANCEدستگاه مسير حركت را با توجه به مسافتي كه در سطر دوم ()INTERVAL
برايش تعريف نمودهايد ثبت مي كند (در مثال فوق هر  10مايل يك نقطه ثبت گذاشته ميشود).
* :AUTOدستگاه مسير حركت را به طور خودکار و براساس بردي كه براي دستگاه تنظيم شده
است ثبت مي كند.
4ـ در سطر سوم و در قسمت  BRG.REFشما مي توانيد مرجع سمت را قطب نمايي ()MAG
و يا حقيقي ( )TRUEتنظيم نمایيد.
5ـ در سطر چهارم اگر مرجع سمت قطب نمايي باشد ،ميزان انحراف قطبنمايي را وارد مي كنيد.
6ـ در سطر پنجم مشخص ميكنيد مقصدي كه روي صفحه ظاهر ميشود همان مقصدي باشد
كه با فرمان  GO TOصادر ميشود.
7ـ در سطر ششم مسافت طي شده نمايش داده ميشود كه ميتوانيم آن را از اينجا صفر كنيم.
 12ناوبري NAVIGATION
تاكنون آموختيم كه چگونه نقاط و مسيرهاي مورد
نياز در دريانوردي را وارد حافظه دستگاه كنيم.
حال براي استفاده عملي از اين نقاط و مسيرها در
دريانوردي ها به روش هاي زير عمل ميكنيم.
1ـ12ـ تعيين مقصد به وسيله کرسر
1ـ دكمه  GOTOرا بزنيد تا پنجره روبه رو باز شود.
2ـ در پنجرۀ باز شده گزينه  CURSORرا انتخاب
كنيد.
3ـ دكمه  ENTرا بزنيد صفحه نمايش پالتر در
حالي كه يك عالمت سؤال كنار عالمت کرسر است
نمايش داده ميشود.
4ـ عالمت کرسر را در موقعيت موردنظر قرار دهيد.
5ـ دكمه  ENTرا بزنيد تا خط بين مبدأ و مقصد
ترسيم گردد		 .
2ـ12ـ تعيين مقصد به وسيله نقاط WP
1ـ دكمه  GOTOرا بزنيد.
2ـ در پنجرۀ باز شده گزينه LISTـ WPTيا NEARـ WPTرا انتخاب كرده و  ENTكنيد.
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3ـ  WPرا كه ميخواهيد به عنوان مقصد در نظر بگيريد انتخاب كرده و  ENTكنيد.
اكنون در همه مدهاي نمايش راه و فاصله شما تا نقطه مقصد و برخي اطالعات جانبي ديگر
مشخص ميباشد و ميتوانيد از آن در دريانوردي استفاده كنيد.
3ـ12ـ تعيين مقصد با توجه به مسيرهاي داده شده به حافظه ()ROUTE
1ـ دكمه  GOTOرا بزنيد.
2ـ گزينه  ROUTEرا انتخاب و  ENTكنيد.
3ـ مسير مورد نظر را انتخاب كنيد.
4ـ دكمه  ENTرا بزنيد تا پنجره  FORWARDباز شود.
5ـ گزينه  FORWARDرا براي مسير رفت و يا گزينه  REVERSEرا براي مسير برگشت
انتخاب كنيد و  ENTرا بزنيد.
اكنون در همه مدهاي نمايش اطالعات مربوط به مسير انتخابي شما آماده ميباشد و ميتوانيد از
آن در دريانوردي استفاده كنيد.
4ـ12ـ كنسل كردن مقصد
1ـ دكمه  GOTOرا بزنيد.
2ـ گزينه  OFFرا انتخاب و  ENTكنيد.
 13هشدارها ALARMS

در اين دستگاه  7نوع هشدار وجود دارد .وقتي يكي از هشدارها فعال مي شود ،صداي بوق شنيده
مي شود و نام هشدار و آيكن آن در صفحه نمايش داده ميشود .شما با فشار دادن يكي از دكمه ها
ميتوانيد صداي هشدار را قطع كنيد ولي آيكن هشدار تا زماني كه علت اصلي هشدار از بين رفته
و يا آن را از طريق  MENUغير فعال نكردهايد روي صفحه باقي ميماند .شما ميتوانيد از طريق
گزينه  MESSAGEدر ليست  MENUنوع هشدار را تشخيص دهيد.
انواع هشدار ها عبارت اند از:
1ـ هشدار رسيدن به نقطه مورد نظر ()ARV
2ـ هشدار لنگر ()ANC
3ـ هشدار خروج از مسير ()XTE
4ـ هشدار سرعت ()SPEED
5ـ هشدار DGPS
6ـ هشدار زمان ()TIME
7ـ هشدار مسافت ()TRIP
نکته

هشدار رسيدن و هشدار لنگرگاه در يك گزينه آمده اند و شما در هر لحظه
فقط يكي از آن دو را ميتوانيد استفاده كنيد و با همديگر فعال نمي شوند.

حال با نحوه فعال كردن هريك از هشدار ها آشنا مي شويم.
1ـ13ـ هشدار رسيدن به مقصد ()ARV
اين هشدار به شما خبر مي دهد كه به مقصد نزديك شدهايد مث ً
ال شما تعيين ميكنيد كه  2مايل
مانده به مقصد دستگاه براي شما بوق بزند.
1ـ دكمه  MENUرا يك يا دو بار فشار دهيد.
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2ـ گزينه  ALARMرا انتخاب و  ENTكنيد.
3ـ سطر دوم ( )ARV/ANCرا انتخاب و  ENTكنيد.
4ـ گزينه  ARVرا انتخاب و  ENTكنيد.
5ـ فاصله قبل از رسيدن به مقصد را كه ميخواهيد دستگاه براي شما بوق
بزند را از ( 0/01الي  )99/99مايل به دلخواه تعيين كرده و  ENTكنيد
(مث ً
ال  3مايل).
  6ـ كليد  MENUرا دو بار فشار دهيد تا از برنامه خارج شويد.
اكنون هشدار  ARVشما فعال است و به محض اينكه به  3مايلي مقصدي كه توسط كليد
 GOTOبراي دستگاه تعريف نموده ايد برسيد دستگاه شروع به هشدار زدن مي كند.
لحظه شروع هشدار
نقطه مقصد
فاصله تعیین شده قبل از مقصد
شکل13ـ هشدار رسیدن به مقصد

2ـ 13ـ هشدار لنگرگاه ()ANC
اين هشدار به شما خبر ميدهد زماني كه شناورتان
در لنگر است از جاي خود حركت كرده و لنگر
كشيده شده است .فاصله ايمني را كه شناور نبايد
بيشتر از آن جابهجا شود را تعيين مي كنيد .اگر
شناور بيشتر از اين مقدار جابهجا شد دستگاه
هشدار ميزند.
1ـ دكمه  MENUرا يك يا دو بار فشار دهيد.
2ـ گزینه  ALARMرا انتخاب و  ENTکنید
3ـ سطر دوم ( )ARV/ANCرا انتخاب و ENT
كنيد.
4ـ گزينه  ANCرا انتخاب و  ENTكنيد.
5ـ مسافتي را كه ميخواهيد شناور بيشتر از آن
جابه جا نشود را از ( 0/01الي  )99/99مايل به
دلخواه تعيين كرده و  ENTكنيد (شعاع لنگر).
6ـ كليد  MENUرا دو بار فشار دهيد تا از برنامه
خارج شويد.

شکل14ـ هشدار

لحظه شروع هشدار

نقطه لنگر شعاع لنگر
شکل15ـ هشدار لنگرگاه
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3ـ 13ـ هشدار خروج از مسير ()XTE
اين هشدار به شما خبر ميدهد كه شناور از مسيري كه قب ً
ال برايش تعريف كردهايد و ميبايست بر
روي آن حركت كند خارج شده است .در اين هشدار شما مسافتي را كه شناور مجاز است از مسير
خارج شود تعيين مي كنيد اگر شناور بيشتر از اين مسافت خارج شود دستگاه هشدار مي زند.
1ـ دكمه  MENUرا يك يا دو بار بزنيد.
2ـ گزينه  ALARMرا انتخاب و  ENTكنيد.
3ـ گزينه  XTEرا انتخاب و  ENTكنيد.
4ـ گزينه  ONرا انتخاب و  ENTكنيد.
5ـ مسافت مورد نظر را از ( 0/01الي  )99/99مايل تعيين كرده و  ENTكنيد.
6ـ دو بار كليد  MENUرا فشار دهيد.
حد مجاز انحراف شناور از مسیر
مبدأ

مقصد

لحظه شروع هشدار
شکل16ـ هشدار خروج از مسير

4ـ 13ـ هشدار سرعت ()SPEED
اين هشدار به شما نشان ميدهد سرعت فعلي شناور از مقداري كه شما تعيين كرده ايد كمتر يا
بيشتر (بسته به نوع تنظيم) شده است.
1ـ دكمه  MENUرا يك يا دو بار بزنيد.
2ـ گزينه  ALARMرا انتخاب و  ENTكنيد.
3ـ گزينه  SPEEDرا انتخاب و  ENTكنيد.
4ـ يكي از گزينه هاي زير را انتخاب كنيد.
 :OFFهشدار غير فعال است.
 :LOكمتر از سرعت تعيين شده.
 :HIبيشتر از سرعت تعيين شده.
5ـ پس از انتخاب  LOيا  HIدو بار  ENTكنيد.
6ـ سرعت مورد نظر را از ( 0/1الي  )99/99گره تعيين كرده و  ENTكنيد.
7ـ دكمه  MENUرا دو بار بزنيد.
5ـ     13ـ هشدار DGPS
سيستم  DGPSهنگامي است كه به جاي ماهواره از چندين ايستگاه زميني براي پيدا كردن
موقعيت استفاده ميشود.
بنابراين وقتي سيگنال هاي دريافتي از ايستگاهها ضعيف باشند در صورت فعال بودن اين هشدار
دستگاه بوق ميزند كه براي غير فعال كردن آن ميبايست گزينه  OFFرا انتخاب كرد.
6ـ 13ـ هشدار زمان ()TIME
اين هشدار به شما خبر ميدهد كه زمان تعيين شده فرا رسيده است و عملكرد آن مانند يك
ساعت زنگدار معمولي ميباشد كه شما آن را براي ساعت مشخصي تنظيم مي كنيد.
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1ـ دكمه  MENUرا يك يا دو بار بزنيد.
2ـ گزينه  ALARMرا انتخاب و  ENTكنيد.
3ـ گزينه  TIMEرا انتخاب و  ENTكنيد.
4ـ گزينه  ONرا انتخاب و  ENTكنيد.
5ـ زمان مورد نظر را وارد كرده و  ENTكنيد.
6ـ دو بار كليد  MENUرا بزنيد.
 14هشدار مسافت ()TRIP
اين هشدار به شما خبر ميدهد كه شناور به ميزان مسافتي كه از قبل براي دريانوردي تعيين
كرده بوديد رسيده است.
مثال (1ـ :)2اگر مخزن سوخت شناور شما به اندازه  40مايل دريانوردي ظرفيت دارد ميتوانيد
در ابتداي حركت اين هشدار را بر روي  20مايل تنظيم كنيد تا پس از گذشت  20مايل
دريانوردي و مصرف شدن نصف باك با هشدار دستگاه با خبر شويد كه فقط به اندازه برگشت
ذخيره سوخت داريد.
1ـ دكمه  MENUرا يك يا دو بار بزنيد.
2ـ گزينه  ALARMرا انتخاب و  ENTكنيد.
3ـ گزينه  TRIPرا انتخاب و  ENTكنيد.
4ـ گزينه  ONرا انتخاب و  ENTكنيد.
5ـ مسافت مورد نظر را از ( 1الي  )999مايل تعيين كرده و  ENTكنيد.
6ـ دو بار كليد  MENUرا بزنيد.
 15تنظيم صداي بوق دستگاه
1ـ دكمه  MENUرا يك يا دو بار بزنيد.
2ـ گزينه  ALARMرا انتخاب و  ENTكنيد.
3ـ گزينه  BUZZERرا انتخاب و  ENTكنيد.
4ـ يكي از گزينههاي زير را انتخاب و  ENTكنيد.
 :SHORTدو بوق كوتاه
 :LONGسه بوق بلند
 :CONSTANTبوق مداوم
5ـ دكمه  MENUرا دو بار بزنيد.
 16محاسبات CALCULATION
1ـ   16ـ محاسبه فاصله و سمت بين دو نقطه
1ـ دكمه  MENUرا يك يا دو بار فشار دهيد
تا ليست منوي اصلي ظاهر شود.
2ـ گزينه  CALCULATEرا انتخاب و ENT
كنيد.
3ـ پنجره ای باز شده (شکل )17بر روي سطر
اول  ENTكرده گزينه  WAYPOINTرا
انتخاب و مجددا ً  ENTكنيد.

شکل17ـ محاسبات CALCULATION
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4ـ بر روي سطر دوم  ENTكنيد و در قسمت  FROMنقطه مبدأ را وارد كرده (توسط کرسر)
و مجددا ً  ENTكنيد.
ً
5ـ بر روي سطر سوم  ENTكنيد و در قسمت  TOنقطه مقصد را وارد كرده و مجددا  ENTكنيد.
6ـ بر روي سطر چهارم  ENTكنيد تا در قسمت  SPDپنجره روبهرو باز
شود.
7ـ اگر براي سرعت شناور  AUTOرا انتخاب كنيد در محاسبات متوسط
سرعت شناور لحاظ مي شود و با انتخاب  MENUميتوانيد سرعت را
به دلخواه وارد كنيد.
نکته

سرعت متوسط شناور در قسمت  GPS SETUPتنظيم مي شود.

8ـ براي وارد كردن سرعت گزينه  MENUرا انتخاب و  ENTكرده بعد سرعت را وارد و مجددا ً
 ENTكنيد.
9ـ با وارد كردن سرعت محاسبات انجام شده و اطالعات  :TTGمدت زمان براي رفتن به مقصد،
 :ENTزمان تقريبي رسيدن به مقصد :RNG ،فاصله بين دو نقطه و  :BRGسمت دو نقطه از
هم نمايش داده مي شود.
10ـ دوبار كليد  MENUرا بزنيد تا از برنامه خارج شويد.
2ـ   16ـ محاسبه فاصله و زمان عبور بين نقطه ابتدا و انتهاي يك مسير
1ـ دكمه  MENUرا يك يا دو بار فشار دهيد تا ليست منوي اصلي ظاهر شود.
2ـ گزينه  CALCULATEرا انتخاب و  ENTكنيد.
3ـ پنجره ای باز شده (شکل )18بر روي سطر اول  ENTكرده گزينه  ROUTEرا انتخاب و
مجددا ً  ENTكنيد.
4ـ بر روي سطر دوم  ENTكرده و مسير مورد نظر را از ليست مسیرها به وسیله کرسر انتخاب
کنید و کلید  ENTرا بزنید.
  5ـ بر روی سطر سوم  ENTکنید و پنجره  SPEEDرا باز کنید.
  6ـ گزینه  AUTOیا  MANرا انتخاب کنید
( AUTOبرای سرعت متوسط کشتی استفاده
میشود و  MANبرای به دست آوردن سرعت
به صورت دستی استفاده میشود).
7ـ دکمه  MENUرا دو بار فشار دهید تا
عملیات تمام شود.

شکل18ـ محاسبه فاصله و زمان عبور بين نقطه
ابتدا و انتهاي يك مسير
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کلیدها و مکان نما
		

مکان نما

کلید Do

کلیدهای More

صفحه کلید

شکل 1

الف) کلیدها:
کلیدهای روی صفحه کلید در حقیقت بخشی از کلیدهایی است که هر کاربر می تواند از آنها در
هنگام کار استفاده کند و بخش دیگر نیز بر روی صفحه نمایش قرار دارند و می توان توسط مکان
نما و کلیدهای روی آن استفاده کرد.
کلیدهایی که بر روی صفحه وجود دارند شامل کلیدهای زیر است که باتوجه به اینکه از قبل با
بسیاری از آنها آشنا هستید به اختصار توضیح می دهیم.
 :Tuneتنظیم دستی گیرنده رادار ،که در حقیقت تنظیم دستی کالیسترون انعکاسی است و با
انجام کلیک روی گزینه مورد نظر روی صفحه نمایش می توان آن را در حالت خودکار قرار داد.
 : Gainتنظیم مدار تقویت کننده ویدئو ،با تنظیم این کلید می توان ضریب تقویت مدار تقویت
کننده ویدئو را باال برد و این کلید نیز به صورت یک گزینه و کلید روی صفحه نمایش وجود دارد.
 :Anti-Clutter Seaحذف تداخل نویزهای بازتابش شده از امواج دریا در دریای طوفانی ،با این
کلید هم می توان مقداری از نویزهای موجود در  PPIرا نیز حذف کرد .این کلید نیز بر روی صفحه
نمایش به صورت یک گزینه وجود دارد و می توان با کلید  Moreآن را در حالت خودکار قرار داد.
 :Anti-Clutter Rainحذف تداخل نویزهای بازتابش شده از هوای بارانی و ابرهای نزدیک
سطح زمین ،این کلید نیز بر روی صفحه نمایش وجود دارد و می توان با استفاده از کلید More
آن را در حالت خودکار قرار داد.
در سمت راست صفحه چند کلید وجود دارد که برای فعال یا غیر فعال کردن مدهای مختلف از
آنها می توان استفاده کرد برای فعال کردن هر مد بایستی آن را به مدت  3تا  5ثانیه فشار داده و
نگه دارید.این مدها عبارت اند از:
 : Radarدر این صفحه نمایش در حالت نرمال رادار قرار دارد و  PPIو منوهای تنظیمات رادار
در آن فعال هستند.
 :Chartدر این مد صفحه نمایش در حالت  Chart Pilotقرار دارد و می توان از امکانات آن
استفاده کرد.
 : Conningدر این مد صفحه نمایش در حالت  Conning Pilotقرار دارد و صفحه نمایش نمایشگرهای
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مختلفی را که توسط سنسورهای مربوطه به صفحه نمایش وصل شده اند را نمایش میدهد.
 : Eventبا این کلید می توان منوهای  Position Fix ،Print Screenرا انتخاب یا آنها را حذف
کرد.
 : Brillبرای تنظیم نور صفحه کلید و تنظیم نور بخش های مختلف می توان از این کلید استفاده
کرد که در بخش تنظیمات  Brillianceبه آنها اشاره خواهد شد.
 :Vectorبا این کلید می توان با باال بردن زمان ،طول بردار اهداف و شناورخودی را افزایش یا
کاهش داد و نسبی یا حقیقی بودن آن را نیز تعیین کرد.
 : Rangeتنظیم برد رادار با استفاده از کلیدهای باال رو و پایین رو این کلید انجام پذیر است.
 :Video Offبا فشردن و نگه داشتن این کلید می توان به صورت لحظه ای اکوی اهداف را بر روی
 PPIحذف کرد.
 : Synthetic Offبا فشردن و نگه داشتن این کلید می توان به صورت لحظه ای کلیه نمادها و
شکلک ها و خطوط روی  PPIرا به جز اکوی اهداف حذف کرد.
 :Off Centerبا این کلید میتوان مرکز را که همان ناو خودی است از مرکز  PPIخارج نمود و
در هر نقطهای که مکاننما وجود دارد قرار داد .و با فشردن کلید  Centerمجددا ً آنرا به مرکز PPI
برگردانید.
 )ACQUISITION TARGET( :ACQ TGTبا فشردن این کلید می توان اهداف را ردگیری
کرد .ابتدا مکان نما را روی هدف موردنظر قرار داده سپس این کلید را فشار می دهیم .در این
حالت با کلید  Moreمنویی در سمت راست صفحه نمایش باز می شود و می توان بر حسب نیاز
یا به دلخواه یکی از منوها را انتخاب کرد.
 )Variable Range Marker( :VRMبا این کلید میتوانید دو حلقه فاصله را فعال کرده و فاصله
اهداف تا کشتی خودی و دیگر اهداف را محاسبه کنید .در ضمن این کلید بر روی صفحه نمایش
نیز قابل استفاده است.
 )Electronic Bearing Lines( :EBLبا این کلید میتوانید دو خط سمت الکترونیکی را فعال
یا غیر فعال کنید و با آنها سمت اهداف مختلف را مشاهده نمایید .در ضمن این کلید روی صفحه
نمایش نیز وجود دارد.
 ،Acknowledging Alarm : ACK Alarmبا این کلید که در روی صفحه نمایش نیز وجود
دارد کاربر می تواند هشدار ها را تأیید و صدای هشدار را قطع نماید و به این معناست که کاربر از
وجود اشکال مربوطه اطالع دارد.
مکان نما و کلیدهای آن:
در کنار توپی گرداننده مکان نما سه عدد کلید وجود دارد (شکل .)1هر عملی روی صفحه نمایش
توسط حرکت مکان نما شروع می شود که مکان نما را روی یک متن ،عدد ،عالمت و یا هر مکان
دیگر مورد نظر روی  PPIقرار داده و عمل مورد نظر را انجام می دهیم .حرکت بعدی برای انجام
کار ،همیشه فشار دادن یکی از کلیدها می باشد که اصطالحاً به آن کلیک کردن می گوییم .مکان
نما روی  PPIبه شکل به اضافه  +و در بیرون آن به شکل دست یا به صورت نوک پیکان می باشد.
نکته
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مکان نما دارای یک مکان استراحت است که اگر به مدت  30ثانیه از آن استفاده
نکنیم به آنجا می رود این محل بیرون  PPIو در زیر گزینه  ACQ TGTمی باشد.

در زیر به اختصار کارکرد آنها را شرح می دهیم:
 : More keysکلیدهای  Moreکه دو عدد در سمت راست و چپ قرار دارند دارای کارکرد
یکسان بوده و منظور از دو عدد برای استفاده توسط کاربران راست دست و یا چپ دست می باشد.
توسط مکان نما و یکی از این کلیدها کاربر می تواند بر روی بعضی از گزینه ها قرار گرفته و کلید را
فشار داده و از منوی باز شده یکی را بر طبق نیاز انتخاب نماید و برای تأیید انتخاب خود بایستی
از کلید بزرگ تر استفاده کند .بیشترین کاربرد این کلیدها در باز نمودن زیر منوها می باشد.
 : Do Keyکلید  DOپرکاربردترین کلید به همراه مکان نما می باشد .از این کلید می توان برای
تأیید عملیات کلیدهایی که روی صفحه نمایش وجود دارند استفاده کرد .بیشتر آیکون ها و
کلید ها به این کلید واکنش نشان می دهند .به طور مثال برای افزایش مقدار  Gainبا مکان نما
روی نوار مربوطه قرار گرفته و با فشار دادن کلید  Doو حرکت مکان نما می توان مقدار ضریب
بهره را افزایش داد.
 ARPAچیست؟
در گذشته دستگاه های کمک ناوبری و رادارهای غیر خودکار فراوانی ساخته شدند اما هیچ کدام
از آنها الزامات و شرایط مدنظر  IMOرا نداشتند تا اینکه سیستم  ARPAظهور کرد .این سیستم
برخالف آنچه که تصور می شود یک رادار نیست بلکه یک سیستم کمکی است و در حقیقت
صنعت رایانه است که به کمک سیستم های راداری آمده است و بسیاری از مشکالت ناوبری در
زمینه های ردیابی اهداف ،مراقبت های پی در پی آنها و آنالیز کردن اطالعات مربوطه در مواقع
ترافیک های سنگین را حل کرده است.
اجزای سیستم ARPA
سامانه  ARPAبه سه بخش اصلی زیر تقسیم می شود (شکل:)2
الف)  :Basic Radarدر این بخش هرگونه اطالعات تصویری بر روی صفحه  PPIنمایش داده

می شود .این بخش همان رادار است که می توان آن را به صورت مجزا نیز مورد استفاده قرار داد.
ب)  : Auto Trackاین بخش شامل مراحلی جهت به دست آوردن اطالعات مربوط به هدف و
ذخیره آنها در حافظه رایانه سیستم است .حجم اطالعات مربوط به اهداف بر روی صفحه رادار
بستگی به ظرفیت حافظه رایانه دارد.
پ)  :Syntheticاین بخش شامل اطالعات ترکیبی است که جزییات یک هدف نظیر past position
 ...,Vector, Trail,و تمام عالئمی را که کاربر و سیستم بر روی صفحهنمایش ترسیم میکند را نمایش
میدهد.
Basic Radar

Auto Track

TX/RX

PPI
Synthetics

شکل 2ـ اجزای سامانه ARPA
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تنظیمات رنگ و شفافیت:
برای این منظور می توان روی منوی  Brillکلیک کرد
تا زیر منوهای مربوطه باز شود و تنظیمات زیر را انجام
داد (شکل .)3با انجام کلیک  DOبرروی نوار مربوط به
هر کدام از آنها و حرکت مکان نما مقدار آنها را کم یا
زیاد کرد:
 :Lampsنور المپهای زیر صفحه کلید را کم و زیاد میکند.
 :Dataنور گزینههای روی صفحهنمایش را تغییر میدهد.
 :Scaleنور اعداد اطراف  PPIرا تنظیم می کند.
 :Videoنور و شفافیت اهداف را کم و زیاد می کند.
 :Symbolsنور نمادها را تنظیم می کند.
 :Markerنور خطوط و مارک ها را تغییر می دهد.
شکل3
 :Map/Chartنور نقشه و چارت را تنظیم می کند.
در ضمن می توان صفحه نمایش را در روز یا شب تغییر
وضعیت داد و با انجام کلیک  Moreروی گزینه  Dayیا
 Nightصفحه نمایش را در سه حالت مختلف زیر تغییر حالت داد( .شکل)4
1ـ  BRIGTHروشن
2ـ  NORMALعادی
3ـ  DARKتاریک

شکل 4

انتخاب مدهای  Course up-North up-Head upو حاالت  True motionو Relative motion
 PPIرا می توان در مدهای مختلف استفاده کرد که هر کدام در شرایط مخصوص و به دلخواه
کاربر می باشد.
 :Head upاین حالت که با قطع شدن سیگنال جایرو یا به انتخاب کاربر فعال می شود ،شمال یا
همان صفر در باالی صفحهنمایش قرار گرفته و راه ناو خودی نیز به سمت شمال می باشد و کلیه
محاسبات نسبی است و حالت  TMرا نمی توان انتخاب کرد.
 :Course Upدر این حالت راه یگان خودی در باالی  PPIقرار دارد و می توان حاالت  TMو
 RMکه به ترتیب حاالت حرکت واقعی و نسبی را نشان می دهند ،انتخاب کرد.
 :North Upدر این حالت شمال حقیقی در باالی  PPIقرار دارد و خط روبه رو راه یگان خودی
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را نشان می دهد .در این حالت هم می توان دو وضعیت  TMو  RMرا انتخاب کرد.
تفاوت حاالت  TMو  RMدر این است که وقتی حالت حرکت واقعی را انتخاب می کنیم یکان
خودی نیز براساس سرعت وارد شده به آن به صورت دستی یا دریافت شده از سرعت سنج یکان بر
روی  PPIحرکت می کند و از کنار اهداف ثابت یا اهداف با سرعت کم عبور می کند ،این حرکت تا
 %75صفحهنمایش ادامه پیدا می کند و سپس به طور خودکار  Resetمی شود و اگر کاربر بخواهد
آن را به طور دستی  Resetکند کاربر بایستی روی گزینه  TM Resetکلیک  DOانجام دهد.
نحوه ردگیری اهداف:
برای ردگیری اهداف میتوان به دو روش عمل کرد ،خودکار و دستی ،در حالت خودکار بایستی
بر   روی  PPIبا کلید  Moreکلیک کرد و از منوی زیر (شکل )5دو حالت  Set line1و یا Set line 2
را انتخاب کرد و با قرار دادن مکاننما در لبه خط و کلیک  DOو حرکت مکاننما آنرا بهدلخواه تا
فاصله  20Nmتنظیم کرد.
برای حالت دستی بایستی مکان نما را روی هدف مورد نظر قرار داد و کلید  ACQ TGTرا
روی صفحه کلید فشار داد یا اینکه توسط مکان نما و کلیک  DOو گزینه  ACQ TGTرا
روی صفحه نمایش به حالت فعال (سبز رنگ)
درآورد و سپس روی هدف موردنظر کلیک
انجام داد ،بعد از انجام این عمل می توانید با
قرار دادن مکان نما روی هدف موردنظر و انجام
کلیک  Moreگزینه  show Target Dataرا
انتخاب کنید تا اطالعات هدف بعد از چند ثانیه
در سمت راست صفحه نمایش نشان داده شود
و روی  PPIنیز برای هدف عالمت شناسایی
مشخص می گردد که می توان آن را تغییر داد.
کاربر می تواند هم زمان اطالعات دو هدف را
رؤیت نماید یا اینکه اطالعات هشت هدف را
شکل5
به صورت کشویی مشاهده کند.
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