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System GPS sta³ siÍ juø powszechnie ak-
ceptowanym standardem w†nawigacji wszel-
kiego typu. Znaczne obniøenie cen przenoú-
nych odbiornikÛw, uproszczenie ich obs³u-
gi, a†takøe coraz wiÍksze moøliwoúci uøyt-
kowe powoduj¹, øe s¹ one stosowane takøe
przez øeglarzy úrÛdl¹dowych, piechurÛw
oraz turystÛw zmotoryzowanych.
Odbiorniki, ktÛre przedstawiamy w†arty-

kule, pochodz¹ ze ìstajniî amerykaÒskiej
firmy Garmin. S¹ to urz¹dzenia dedykowane
szeroko rozumianej turystyce, czemu po-
mocny jest wbudowany zestaw wielu funkcji
przydatnych podczas podrÛøy.
Do testÛw otrzymaliúmy dwa odbiorniki:

GPS12 oraz GPS II Plus. RÛøni¹ siÍ one doúÊ
znacznie wygl¹dem zewnÍtrznym, lecz moø-
liwoúci uøytkowe s¹ bardzo podobne i†dos-
konale prezentuj¹ aktualne trendy rynku.
Tak wiÍc obydwa odbiorniki s¹ wyposaøone
w†graficzne wyúwietlacze, na ktÛrych kreú-
lona jest trasa wycieczki. W†celu uproszcze-
nia nawigacji moøliwe jest definiowanie cha-
rakterystycznych punktÛw trasy - kaødemu
moøna przypisaÊ krÛtki komentarz oraz sym-
bol graficzny.
Obydwa odbiorniki s¹ wyposaøone w†sze-

reg funkcji u³atwiaj¹cych planowanie trasy
oraz - co czasami jest bardzo waøne -
powrotu do punktu startu. DostÍpne s¹ na
przyk³ad funkcje sygnalizacji zbliøania siÍ
do wybranego punktu oraz nawigowania do
wybranego przez uøytkownika punktu trasy.
Poruszanie siÍ wed³ug kryteriÛw geograficz-
nych, a†nie ìlewo-prawoî, u³atwia wyúwiet-
lana na ekranie busola ze wskazÛwk¹ po-
kazuj¹c¹ azymut aktualnego kursu. Uøyt-
kownikÛw z†inklinacjami motoryzacyjnymi
ucieszy z†pewnoúci¹ moøliwoúÊ zast¹pienia
busoli ìautostrad¹î, ktÛra zmieniaj¹c swÛj
kierunek prowadzi w†poø¹dan¹ stronÍ, tak
aby dojúÊ (dojechaÊ) do wybranego celu.

Takøe inne parametry trasy i†jej odcinkÛw
(poszczegÛlne odleg³oúci, wysokoúÊ, szyb-
koúÊ poruszania siÍ, itp.) moøna bez wiÍk-
szego problemu zmierzyÊ i†zapisaÊ w†pamiÍ-
ci odbiornika.
Poniewaø do poprawnej pracy odbiorni-

kÛw niezbÍdna jest widocznoúÊ satelitÛw
pracuj¹cych w†systemie nawigacyjnym, ma-
j¹ one moøliwoúÊ pokazywania uøytkowni-
kowi, jaka jest aktualna konstelacja satelitÛw
i†ktÛre z†widocznych s¹ wykorzystywane.
Zastosowane w†odbiornikach Garmina mo-
du³y GPS mog¹ pracowaÊ w†trybie 12-ka-
na³owym. Uruchomienie odbiornika bez
wstÍpnego podpowiedzenia mu zgrubnego
po³oøenia trwa oko³o 5†minut (dzia³a wtedy
funkcja AutoLocate). Standardowy czas ìod-
najdywaniaî siÍ odbiornika nie przekracza
15..45 sekund.
Obydwa urz¹dzenia s¹ zasilane z†4†ogniw

R6 (zalecane alkaliczne). Deklarowany przez
producenta typowy czas pracy na jednym
zestawie ogniw wynosi 24 godziny. Odbior-
niki mog¹ byÊ takøe zasilane z†zewnÍtrznego
zasilacza poprzez z³¹cze, ktÛre spe³nia jed-
noczeúnie rolÍ szeregowego interfejsu. Inter-
fejs ten jest zgodny ze standardem NME-
A0183 (w obydwu odbiornikach) oraz
RTCM104DGPS (GPS12) lub RS232DGPS
(GPS II Plus). Protoko³y te pozwalaj¹ wy-
korzystaÊ odbiorniki w†rÛønicowych syste-
mach nawigacyjnych, ktÛre zwiÍkszaj¹ do-
k³adnoúÊ pozycjonowania ze standardowych
15 metrÛw do ok. 1†metra. KompatybilnoúÊ
interfejsu z†NMEA0183 pozwala ponadto na
odczytywanie wynikÛw pomiarÛw przez do-
wolne urz¹dzenie zewnÍtrzne.
Prezentowane odbiorniki rÛøni¹ siÍ miÍ-

dzy sob¹ takøe kilkoma szczegÛ³ami, ale
jeden z†nich jest dla uøytkownika niezwykle
istotny. OtÛø GPS II Plus jest wyposaøony
w†mapÍ Europy! Nie jest ona zbyt szczegÛ-

Odbiorniki GPS firmy Garmin
Jak to robią profesjonaliści

Z†systemem GPS spotka³o siÍ
z†pewnoúci¹ wielu naszych

CzytelnikÛw. Urz¹dzenia odbiorcze
nieustannie taniej¹, zwiÍkszaj¹ siÍ
takøe ich moøliwoúci. Standardem

jest juø zintegrowanie
w†odbiorniku funkcji kompasu,
miernika szybkoúci, a†nawet...

mapy!
Z†myúl¹ o†tych Czytelnikach,

ktÛrzy nie mieli okazji przyjrzeÊ
siÍ z†bliska fabrycznym

odbiornikom GPS przygotowaliúmy
ten artyku³. Przedstawiamy w†nim

dwa klasyczne odbiorniki
amerykaÒskiej firmy Garmin.
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³owa, ale znacznie u³atwia uøytkownikowi
orientacjÍ w†terenie. Zamiast - nie tylko dla
mniej wprawnych - tajemniczych wspÛ³rzÍd-
nych geograficznych moøna okreúliÊ najbliø-
sz¹ okolicÍ punktu, w†ktÛrym odbiornik
aktualnie siÍ znajduje. OprÛcz wiÍkszoúci
duøych miast Polski GPS II Plus ìpamiÍtaî
takøe o†szeregu miasteczek, ktÛre s¹ widocz-
ne na wyúwietlaczu po wybraniu duøego
powiÍkszenia (funkcja Zoom). Kilka dni tes-
tÛw prowadzonych w†okolicy Warszawy
i†Bia³egostoku dowiod³y, øe rzeczywistoúÊ
pokrywa siÍ z†obrazem Polski w†pamiÍci
GPS II Plus...
Konstrukcja mechaniczna obydwu od-

biornikÛw zapewnia odpornoúÊ na wilgoÊ
i†udary, a†dziÍki zastosowaniu elektrolu-
minescencyjnego podúwietlania wyúwietla-
czy LCD, korzystanie z†urz¹dzeÒ w†terenie
w†nocy nie stanowi øadnej trudnoúci. Ste-
rowanie prac¹ odbiornika, konfiguracja
i†opis tras, prze³¹czanie pomiÍdzy trybami
wyúwietlania umoøliwiaj¹ ³atwe w†obs³u-
dze gumowe klawiatury (w wersji II Plus
klawiatura jest nieco bardziej rozbudowa-
na).

P o d s umowu j ¹ c ,
prezentowane odbior-
niki firmy Garmin spe³-
niaj¹ z†duøym nadmiarem
wymagania przeciÍtnego pod-
rÛønika. Ich doskona³e wykonanie,
przemyúlana i†³atwa obs³uga, odpor-
noúÊ na typowe zjawiska wystÍpuj¹ce w†ot-
wartej przestrzeni (wilgoÊ, wysokie i†niskie
temperatury), a†takøe
bogate moøl iwoúci
rozbudowy powoduj¹,
øe mog¹ byÊ one stosowane
takøe w†profesjonalnych aplika-
cjach. DziÍki wbudowaniu w†od-
biorniki standardowych, ³atwych w†ob-
s³udze interfejsÛw szeregowych moøna je
sprzÍgaÊ w†bardziej zaawansowane systemy
nawigacyjne lub gromadziÊ wyniki pomia-
rÛw np. przy pomocy notebooka.
Bior¹c pod uwagÍ stosunek jakoúci i†fun-

kcjonalnoúci do ceny odbiornikÛw moøna
bez g³Íbszej znajomoúci matematyki stwier-
dziÊ, øe zbliøa siÍ on do nieskoÒczonoúci.
NaprawdÍ!
Piotr Zbysiński, AVT

Urz¹dzenia prezentowane w†artykule
udostÍpni³a redakcji firma Excel (tel. (0-91)
455-32-17).


