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Хаана байгаагаа тодорхойлох
• Од руу харах
• Орчин тойрноо ажиглах

• Газрын тэмдэг баримжаа, тэмдэглэлийг олж тогтоох
• Уул, ус гол, моднууд

• Элсэн дээр зурах

• Газрын зураг хийх
• Шавар, мод, арьс, илгэн цаас, цаас, компютерууд

Газрын зураг нь бид дэлхийг хэрхэн харж
зураглаж байгааг нэгтгэсэн зураглал
• Дэлхий бөөрөнхий (Аристотле - 350 МЭӨ)
• Зайг хэмжих: Од (нар), сүүдрийг ажиглан дэлхийн
бүслүүрийг хэмжих (Эратостэнэс - 200 МЭӨ)
• Градус, минут, секунд (Птолэми - 350 МЭ)
• Өргөрөг, уртраг

Байршил тогтоох хэрэгслүүд: Бид хаа
байна вэ?
• Компас (луужин)
• Сeкстант
• Лазeр зай хэмжигч

• GPS

GPS-ын хэрэглээ
- Байршил тогтоох (ганц байрлал)
Би хаана байна вэ?

- Жолоодлого
Намайг А цэгээс Б цэг рүү хургэ

- Зураглал
- зам, жим, хэрэглээ, г.м.
- мэдээллээ GIS-руу оруулах
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GPS-ын 3 хэсэг
1) Дэлхийн хиймэл дагуулын ордууд (ойролцоогоор 24)
дэлхийг эргэж байдаг
-- Навстар (Роквелл)
-- Дэлхийгээс 11,000 майл

-- Нэг бүр нь ойролцоогоор секунд
бүрт радио долгион түгээнэ

2) Хүлээн авагч

Хүлээн авагч нь хиймэл дагуулаас ирж
буй долгионыг хүлээн авч боловсруулна

- Сонирхогчийн төвшин
хямд, сонирхолтой
хязгаарлагдмал
- Хэрэглэгчийн төвшин
арай үнэтэй
2-5 метрийн чадалтай
- Зураглалын төвшин
их үнэтэй
сентиметрээс бага хэмжих чадалтай

3) Хяналтын сектор
Хамгаалалтын алба дэлхийг тойрсон 5 суурин хяналтын станцуудыг
ажиллуулдаг.

Эдгээр станцууд нь хиймэл дагуулуудын эргэлтэнд мэдээллүүдээ
шинэчлэж байдаг.

GPS хэрхэн ажилладаг вэ?
-- GPS-ын хүлээн авагч нь ядаж 3
(4 бол илүү тохиромжтой)
долгионыг хиймэл дагуулаас
хүлээн авах ёстой

-- Долгионы мэдээллийг ашиглан хүлээн
авагчууд нь дараахийг тодорхойлж чадна.
1. Хиймэл дагуулын сансар дахь байрлал
2. Хиймэл дагуул хүртэлх зай
зай = долгион дамжих хугацаа * долгионы хурд
-Үүний үндсэн дээр таны байгаа байрлалыг
геометрийн аргаар бодож гаргана:
TRILATERATION

Нийтлэг алдааны эх үүсвэр:
-- Агаар мандлаас шалтгаалах
долгионууд нь агаар мандал
дундуур аялахдаа хоцордог
-- Үзэгдэх орчин хязгаарлагдах
- битүү ой шугуй
-байшин барилга
-- Орчноос хамаарах алдаа: долгион
өөр биетүүдээс ойх
(ус, байшин барилга)
-- Хиймэл дагуулын геометр
-хиймэл дагуулууд нь тэнгэрт тархсан
байрлалтай бол хамгийн сайн

Жич:
Үүл, бороо, цас GPS-ын үйл
ажиллагаанд нөлөөлдөггүй

UTM -- Универсал Трансвэрс Меркатор
• Проекц (тусгал),
координатын систем
• Төв мериданы тангенс
(шүргэгч)
• Хамгийн их нарийвчлал =
төв меридан (цилиндр дэлхийн шүргэлцлэл)
• Дэлхийг 60 зонд хуваана
(цилиндрийн байрлал)
• Зон болгон нь 60 өргөнтэй
• Зон болгон нь өөрсдийн
координатын системтэй

Бөмбөрцгийн хойд хагас
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Хээрийн судалгаанд гарах
•
•
•
•
•

Компасс (луужин)
Байр зүйн (Топо) зураг
Хээрийн судалгааны зөөврийн компютер
GPS – Garmin eTrex HC төрлүүд
Нөөц батерейнууд: АА батерей (шүлтийн, NiMH, Lithium)
• Жич: Өөрийнхөө хэрэглэх чадлын хирээр та өөртөө тохирох
зайныхаа төрлийг сонго
• Жич: Хэрэглээгүй үедээ зайгаа цахилгаан хэрэгслээс салга

GPS-тэйгээ танилцах

Тохиргоо

* Rocker key-g ашиглан Options руу оч.
* Rocker key дарж сонголтуудаа хий.

• Power товчыг хэсэг хугацааны турш дарж багажыг асаах ба
унтраана. Уг товчыг хурдан дараад авaхад арын гэрэл асна.
• Rocker товчыг дээш доош нь түлхэж арын гэрлийн тодролыг тохируулна.
• Status bar нь арын гэрлийн доор харагдана.

• Цаг өгөгдөл зайны цэнэг зэргийн байдлыг харуулна.

• Мenu товчийг дар. Setup руу очоод System товчийг дар.
• Батерейн төрөл (battery type) рүү оч.
• Тохирох батерейн төрлийг сонго.

• Menu товчийг дар. Setup руу очоод нэгжээ (Units) сонго.
• Байрлалынхаа форматыг сонго:
аравтын орноор эсвэл UTM
• Газрын зургийн өгөгдхүүнийг сонго: WGS 1984

GPS-ээ ашиглах
•
•
•
•
•
•

Setup - Тохиргоо
Waypoints - хэмжих цэг
Tracks - явсан мөр
Navigating - навигаци
Routes - зам
Downloading - татаж авах

GPS -ээ эхлэн ажиллуулах
• GPS хүлээн авагчийг асаахад тэр нь хиймэл
дагуулуудаас өгөгдөл хүлээн авч байрлалаа тодорхойлох
хэрэгтэй байдаг.
• Иймд GPS-ээ өөрийнхөө урьд барь.
• Дэлгэц нь хиймэл дагуулыг хайж байна “Locating Satellites”
мөн байрлалаа тодорхойлох
хангалттай долгион хүлээн
авч байгаа үедээ хиймэл
дагуулын мэдээллийг
хүлээн авч байна хэмээн
“Acquiring Satellites”
үзүүлнэ.

Хэмжих цэг (Waypoints)- ийг
үүсгэх ба ашиглах
• Хэмжих цэг гэдэг нь та өөрийнхөө GPS дээр тэмдэглэн
хадгалах байрлал, газрын тэмдэглэл юм.
• Та хэмжих цэгээ 3 янзаар оруулж болно:
• Тухайн цэгтээ ирээд ENTER товчийг дар (Rocker key товч
дар)
• Map Page дээр хэмжих цэгээ үүсгэ
• Хэмжих цэгийн координатуудыг бичиж оруул
• Өөрийнхөө тухайн байгаа газрыг тэмдэглэх:
• Ерөнхий цэс (Main menu) нээс
Мark (тэмдэглэ)-ийг сонго
• Rocker-ийг удаан дар
• Мэдээлэл зөв бол OK товчийг дар.
Жич: ОK дарахын өмнө хэмжих цэгийн
дугаар (waypoint number) руу очиж
холбогдох нэрээ өг.

Хэмжих цэгийн бусад мэдээлэл
• Хэмжих цэг (waypoints) -ийн мэдээллийг засах:
• Олох (Find) товчийг дарж хэмжих цэг (waypoints)-ийг сонго
• Засах цэгээ сонгож Rocker товчийг дар
• Засах гэсэн бүх мэдээллээ идэвхжүүл

• Хэмжих цэг (waypoints) -ийг устгах
• Xуудаснаас устгах гэсэн цэгээ сонгож устга

• Хэмжих цэг (waypoints) -ийг олох:
• Oлох (Find) товчийг дар. Xэмжих цэг (waypoints)-ийг сонгоод
хэрэгтэй цэгээ ол.

• Байрлалыг дундажлан гаргах
• Дундажийг нь тодорхойлох гэсэн байрлалаа ол
• Марк товчийг дар, дундажийг (Average) сонго. Тэгмэгц GPS нь
байрлалын дундажийг тодорхойлж эхэлнэ.
• Хадгалах (Save) товчийг сонгож ОК дар

Manual key-in of coordinate pair into a
Waypoint
• Хэмжих цэгийг тэмдэглэх (Mark waypoint) хуудас руу
оч
• Өөрчлөх гэсэн хэсэг рүүгээ оч.
• Хэмжих цэгийн нэр, тэмдэг, байрлал (координатууд),
өндөршил зэргийг оруулж/өөрчилж тодорхой тэмдэглэл
бичиж үлдээж болно.

• Хүссэн мэдээллээ оруулсны дараагаар ОК товчийг
дар

Ердийн навигаци
• GPS дээр оруулсан хэмжих цэг (waypoints) рүүгээ очих
• Газрын зураг (Map page) хуудсыг ашиглан:
• Олох (Find) товчийг дар. Хэмжих цэг (waypoints)-ийг
сонгоод өөртөө хэрэгтэй цэгээ сонго.
• Хамгийн доор байгаа GoTo товчийг сонго.
Rocker товчийг дар. Газрын зураг дээр хэмжих
цэгийн (waypoint) байрлал хүртэлх шугамыг дага.

• Компасс (луужин) хуудсыг ашиглах:
• Гарах (Quit) товчийг дарж компассыг (луужинг)
асааж унтраана.
• Цэс (Menu) товчийг дарж Sight ‘n Go -г сонго.
Сумыг дага. Явах тусам очих газрын чинь зай
багасах ёстой.
Жич: Нарийвчлалаа алдахгүйн тулд шинэ батерей
суулгасны дараагаар мөн 160 км-ээс илүү зайд
аялах үедээ луужинг дахин тохируулж байх хэрэгтэй.
Main menu-гээс Setup -г сонго, calibration -г сонгоод
зааврыг дага.

Өгөгдлийг (data fields) солих
• Map эсвэл Compass хуудсан дээр:
• Өгөгдлийг зөвхөн харахын тулд өөрчилж болно
• Мenu товчийг дарж Map-ын дэд цэсийг гаргаж ирнэ.
• Data fields-ийг сонго. Data fields -ээ харах хуудас руу
оруул.
• Мenu товчийг дар.
• Data fields -ийг солих гэснийг сонго.
• Та одоо эндээс янз бүрийн fields -үүдийг сонгож болох
бөгөөд өгөгдлөө цуглуулах хадгалах аргууддаа
өөрчлөлт оруулж болно.
• Зарим их хэрэглэгддэг data fields -үүд нь:
(“Distance to destination”) “Очих газар хүртэлх зай”,
(“pointer”) “чиглүүлэгч”, (“Accuracy of GPS”) “GPS-ийн
нарийвчлал”, (“Bearing”) “Хойшоо”, (“Heading”) “Урагшаа”

Ерөнхий навигацийн зарчмууд
• Хөдөлгөөнөө үргэлжлүүл (Луужингийнхаа тохируулгыг
хийхээс бусад үед)
• “Замын шугаман” дээр оч (чиглүүлэгчийг гарга, чиглүүлэгч
нь таны явж байгаа зүг рүү заах болно.
• “Замынхаа шугаман” дээр очсон бол урьдаа байгаа
тодорхой цэг рүү очиж зөв зүгт явж буйгаа шалга (тэгвэл та
байнга GPS - рүүгээ харах хэрэггүй болно).
• Та барилга байшин, гол горхи гэх мэтийн биеттэй таарах
юм бол болгоомжтой тойрон гарч аяллаа үргэлжүүл.
• Та үргэлж луужин, газрын зурагтайгаа явахаа мартуузай.
• Та хүрэх газраа ойртож ирэхэд oчих газар хүртэлх зай чинь
тэгтэй дөхөж очно (0-ийн ойролцоо өөрчлөгдөж эхэлнэ). Та
яг очих цэгтээ ойролцоогоор 10 метрийн (эсвэл түүнээс ч
ойр) зайд очиж чадах ёстой.

Set up for Track logs - Замын
тэмдэглэлийн тохиргоо
• Main menu-гээс Track-г сонго.
• Track log хуудсан дээр Setup товчийг дар.
Санал болгох нийтлэг тохиргоо
1. Full хайрцагийг бөглөөгүй тохиолдолд Wrap-г бөглөлгүй орхи.
Санамж нь дүүрэнгүүт байршилуудыг хадгалахаа болино; эс тэгвээс таны
анхны хадгалсан байрлалуудыг устган дахин дээрээс нь (”wrap around”)
хадгалж эхэлнэ.
2. Тэмдэглэх арга:
Хугацаа - тодорхой цагуудад (доорхи) байршилууд нь хадгалагдана.
Зай - тодорхой зайнуудад байршилууд нь хадгалагдана.
Авто - байршилууд нь үе үе автоматаар хадгалагдана.
3. Интервал: Тэмдэглэх аргууд нь дараахь байдлаар тохируулагдсан үед:
Хугацаа - тэмдэглэгдсэн байршилуудын хоорондох хугацаа
Зай - тэмдэглэгдсэн байршилуудын хоорондох зай
Авто - интервалыг: хамгийн ойрхон, нилээн ойрхон, ердийн, нилээн хол,
хамгийн хол хэмээн тохируулж болно.
4. Өнгө - та өөрийнхөө явах замыг ямар өнгөөр дэлгэцэн дээр үзүүлэхээ сонгож
болно
5. Өгөгдлийн картны тохиргоо (Data card setup): та явсан замаа зөөврийн
өгөгдлийн карт (removable data card) дээр хадгалж болно

Track logs-Замын тэмдэглэл
• Эхний үйлдэл хийхээсээ өмнө OFF гэсэн дугуйг бөглө
(баруун дээд)
• “Active log” гэснийг арилга (Log-т байгаа бүх зүйлийг
устгана)
• Та эхний үйлдлийнхээ (“feature”) эхлэх цэгийг ол, ON
гэсэн дугуйг бөглө
• Явах замынхаа (талбайн) дагуу алхаж эхэл
• Явж дууссаныхаа дараагаар OFF дугуйг бөглө.
(энэ үедээ “Active log” - ийг бүү арилга)
Хийж болох үйлдэл: түрүүчийнхээ замыг файл
болгон хадгалж болно
• Дараагийн үйлдлүүдэд 3-6 шатуудыг давт.

More Tracks – Өөр замууд
• Map дээр Track (зам) -ыг гарга
• Хадгалсан Track хуудсан дээр газрын зураг дээр эхлэл
төгсгөлийн цэгүүд мөн Waypoints-ууд харагдана.
• Track (зам)-ийн цэснээс хадгалсан (Saved track) - аа ол.
• Мap-ыг сонго

• Track (зам)-ын талбайг бодож ол
• Track Log хуудсан дээр Мap-г сонго
• Талбайн бодолт (Area calculation) – ыг сонгоод Рocker
кey-г дар.
• Та хил заагуудаар явж, тодорхойлонгоо талбайг бодож
олохын тулд Рocker кey -г дар.
• Дуусангуутаа Рocker кey -г дарж хадгалах (Save) -ыг
сонго.

Altimeter: өндөрлөг хэмжигч
• Altimeter хуудсанд хүртлээ Quit товчийг дар
• Мenu товчийг дар.
• Plot over Time (Pressure-даралт) –г эсвэл Plot over
Distance (Elevation - өндөрлөг) –г сонго
Жич: Аltimeter - ийг тохируулах хэрэгтэй.
Мenu товчийг дар. Calibrate Altimeter гэсэн товчийг
дар.

GPS-ээс өгөгдлийг татаж авах
• Та компютер дээрээ Garmin MapSource Trip мөн
Waypoint Manager -ийг суулгасан байх хэрэгтэй.
• GPS - тэйгээ ирсэн каблиар компютерээ eTrex-тэй
холбо.
• Garmin MapSource - ийг нээ.
• Transfer Menu - гийн Receive (хүлээн авах) гэдэг дээр
дар эсвэл нь (дэлгэцний дээд талд байгаа) Device icon ий Receive (хүлээн авах) гэдэг дээр дар.

DNR Garmin программыг ашигла
• Энэ бол Миннесотагийн Байгалийн Нөөцийн Салбарт
боловсруулсан програм. Доорхи вэб хуудаснаас
үнэгүй татан авч болно:
http://www.dnr.state.mn.us/mis/gis/tools/arcview/extensio
ns/DNRGarmin/DNRGarmin.html
• Тарааж өгсөн материал дээрх зааврыг дага.

