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eTrexLegend jest prawdzi-
wym elektronicznym ìcac-
kiemî, przy czym zachwyca-
j¹ca jest zarÛwno konstrukcja
urz¹dzenia, jak i†jego moøli-
woúci. Najbardziej niezwyk³¹
funkcj¹ odbiornika jest wbu-
dowana w†jego pamiÍÊ scyf-
ryzowana mapa úwiata, dziÍ-
ki ktÛrej moøna siÍ pewnie
poruszaÊ po drogach oraz
wiÍkszoúci ulic w†Warszawie.
Wyt³umaczÍ tutaj swoje za-
chwyty: nie traktujÍ jako
czegoú niezwyk³ego cyfrowej
mapy úwiata, lecz jej umie-
jÍtne skompresowanie i†wy-
posaøenie odbiornika w†sys-
tem szybkiego indeksowania
i†wyszukiwania punktÛw na
mapie. Ogromne s³owa uzna-
nia naleø¹ siÍ takøe kon-
struktorom odbiornika, ktÛry
zasilany przez dwa ogniwa
AA pracowa³ podczas testÛw
blisko dwa tygodnie, przy
czym doúÊ czÍsto by³o w³¹-
czane energoch³onne elektro-
luminescencyjne podúwietla-
nie wyúwietlacza. Wed³ug
producenta dwa ogniwa wy-
starczaj¹ na 18 godzin ci¹g-
³ej pracy.

Garmin jest jednym z†najwiÍkszych
producentÛw przenoúnych odbiornikÛw
GPS przeznaczonych dla turystÛw,
wojska i†szeregu innych celÛw
profesjonalnych. Moøna takøe
zaryzykowaÊ twierdzenie, øe
Garmin jest jednym
z†intelektualnych liderÛw tego
rynku, poniewaø oferowane
przez tÍ firmÍ urz¹dzenia
wytyczaj¹ nowe kierunki
rozwoju ca³ego rynku.
W†artykule
przedstawiamy jeden
z†najnowszych
produktÛw tej firmy:
odbiornik turystyczny
eTrexLegend.

Nowy przenośny
odbiornik GPS

Windows ponad
wszystko
Prezentowany odbiornik wy-

posaøono w†niezwykle wygod-
ny interfejs uøytkownika, opar-
ty na systemie rozwijanych
okien. Jest to naj³atwiejszy
w†obs³udze system sterowania
i†konfiguracji (nie tylko) od-
biornika , czego dowiod³o
ogromne powodzenie systemu
operacyjnego Windows w†kom-
puterach osobistych. Przyk³a-
dowe okna wyúwietlane na
wyúwietlaczu odbiornika poka-
zano na rys. 1 i†2. Uøytkowni-
cy kompu te rÛw zapy t a j ¹
z†pewnoúci¹: ìw jaki sposÛb
moøna siÍ poruszaÊ po okien-
kowych menuî? Odpowiedü
jest zaskakuj¹co prosta: odbior-

Rys. 1. Rys. 2.
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no tylko widoczne elementy
odbiornika. Pozosta³e manipu-
lad³a i †z ³¹cza ulokowano
z†drugiej strony odbiornika.

Moøliwoúci
Odbiornik eTrexLegend jest

przeznaczony dla uøytkowni-
kÛw indywidualnych, przy
czym jego moøliwoúci zopty-
malizowano do zastosowaÒ tu-
rystycznych, nie zaleønie od
tego w†jakich warunkach wy-
prawy siÍ odbywaj¹. Modu³
odbiorczy jest przystosowany
do jednoczesnego odbioru syg-
na³Ûw z†maksimum 12 sateli-
tÛw jednoczeúnie, dziÍki cze-

nik wyposaøono w†miniaturo-
wy joystick, ktÛry doskonale
spe³nia rolÍ manipulatora fun-
kc jonalnie zbl iøonego do
ìpa³eczkiî stosowanej w†note-
bookach lub komputerowej
myszki. Producent odbiornika
nazwa³ ten manipulator Click-
Stick, co wiernie oddaje spo-
sÛb jego pracy - nie jest to bo-
wiem klasyczny josytick ana-
logowy, a†rolÍ czujnikÛw po³o-
øenia dr¹øka spe³niaj¹ mikro-
prze³¹czniki. Manipulator nad
wyúwietlaczem graficznym od-
biornika (fot. 3), dziÍki czemu
obs³uga odbiornika jest moøli-
wa jedn¹ rÍk¹. Na fot. 3†opisa-

mu niezawodnoúÊ pra-
cy i†szybkoúÊ ustalania
pozycji s¹ bardzo duøe.
W†zaleønoúci od wy-

magaÒ uøytkownika od-
biornik moøe wyúwietlaÊ:
- mapÍ otaczaj¹cego go
terenu z†zaznaczon¹
przebyt¹ tras¹ (rys. 4),

- trajektoriÍ ruchu od-
biornika bez odnosze-
nia jej do mapy tere-
nu (ktÛrej rozdziel-
czoúÊ jest z†przyczyn
oczywistych ograni-
czona),

- precyzyjny kompas dzia³aj¹-
cy podczas przebywania tra-
sy (rys. 5),

- tabelaryczne zestawienie
wspÛ³rzÍdnych okreúlaj¹-
cych aktualne po³oøenie od-
biornika.
Prze³¹czanie pomiÍdzy wy-

mienionymi trybami nie po-
woduje zamazania wynikÛw
wyúwietlanych w†innych try-
bach, w†zwi¹zku z†czym tryb
pracy odbiornika moøna do-
stosowywaÊ do chwilowych
potrzeb.
Poniewaø twÛrcy odbiornika

eTrexLegend zdecydowali siÍ
na graficzny interfejs uøytkow-
nika, jego konfiguracjÍ umoø-
liwia przejrzyste menu z†efek-
townymi ikonami (rys. 6).
Moøliwoúci konfigurowania
odbiornika s¹ bardzo duøe,
przy czym szczegÛlnie duøy
nacisk konstruktorzy po³oøyli
na u³atwienie øycia podrÛøni-
kom, ktÛrzy chc¹ siÍ zabezpie-
czyÊ przed zab³¹dzeniem
w†nieznanym terenie. OprÛcz
bardzo bogatych moøliwoúci
edycyjnych i†dokumentuj¹cych
przebywan¹ trasÍ (rys. 7), od-
biornik wyposaøono w†funkcjÍ
wyszukiwania drogi do okreú-
lonego przez uøytkownika ce-
lu. Odbiornik GPS moøe wiÍc
spe³niaÊ rolÍ XXI-wiecznej
ìnitki Ariadnyî. Z†kolei funk-
cj¹ szczegÛlnie przydatn¹ dla
rowerzystÛw i†turystÛw zmoto-
ryzowanych jest komputer
podrÛøny, ktÛry oblicza drogÍ
przebyt¹ od chwili startu,

czas podrÛøy, úrednie i†mak-
symaln¹ prÍdkoúci podrÛøy,
pokazuje takøe aktualn¹ prÍd-
koúÊ poruszania siÍ (rys. 8).
TwÛrcy odbiornika eTrexLe-

gend zadbali takøe o†fanÛw po-
lowaÒ, wÍdkarzy i†osoby zain-
teresowane wschodami i†zacho-
dami s³oÒca lub ksiÍøyca, a†tak-
øe fazami ksiÍøyca. Odbiornik
wylicza dla aktualnej pozycji
geograficznej godziny wscho-
dÛw i†zachodÛw s³oÒca i†ksiÍ-
øyca w†dowolnie wybranym
dniu (rys. 9), sugeruje takøe
najlepsze pory na ³owienie ryb
i†polowaÒ na dzik¹ zwierzynÍ.
Interesuj¹cym uzupe³nieniem
moøliwoúci odbiornika jest tak-
øe ìwieczny kalendarzî.

Wyposaøenie
Prezentowany w†artykule

odbiornik wyposaøono w†in-
terfejs szeregowy RS232C, ktÛ-
ry moøna wykorzystaÊ do od-
czytu danych GPS w†standar-
dzie NMEA0183 2.3 lub GAR-

Rys. 3.

Rys. 7.

Tab. 1. Zestawienie podstawowych możliwości odbiorników serii eTrex.
Parametr eTrex eTrex eTrex eTrex eTrex

Camo Venture Legend Vista Summit

Liczba odbieranych sygnałów GPS 12 12 12 12 12

Liczba punktów referencyjnych trasy 500 500 500 500 500

Liczba zapamiętanych tras/liczba punktów 10/50 20/50 20/50 20/50 20/50
każdej z nich

Pojemność wbudowanej pamięci Flash brak 1MB 8MB 24MB brak
(na dodatkowe mapy szczegółowe)
Czas pracy z jednym kompletem ogniw 22 h 20 h 18 h 12 h 16 h

Wymiary wyświetlacza (pkt.) 64x128 160x288 160x288 160x288 64x128

Rys. 4. Rys. 5. Rys. 6.
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MIN, aktualizacji oprogramo-
wania odbiornika lub do³¹cze-
nia odbiornika rÛønicowego,
ktÛry wysy³a dane w†formacie
RTCM SC-104. Z³¹cze tego in-
terfejsu nie jest standardowe,
w†zwi¹zku z†czym producent
dostarcza wraz z†odbiornikiem
odpowiedni kabel. Styki z³¹-
cza szeregowego ukryto pod
gumow¹ klapk¹, ktÛra zapo-
biega dostaniu siÍ wilgoci.
OprÛcz widocznych na fot.

3†przyciskÛw steruj¹cych od-

Rys. 8.

Rys. 9.

biornik wyposaøono w†trzy
dodatkowe przyciski, ulokowa-
ne na drugim jego boku. S¹
to przyciski do regulacji po-
wiÍkszenia wyúwietlanego
fragmentu mapy (zoom), oraz
czÍsto stosowany przycisk ot-
wieraj¹cy okno poszukiwania
celu (Find).

Podsumowanie
Abstrahuj¹c od zachwytÛw

nad zastosowanymi w†odbior-
niku rozwi¹zaniami konstruk-
cyjnymi muszÍ stwierdziÊ, øe
pos³ugiwanie siÍ odbiornikiem
eTrexLegend jest niezwykle
proste, a†przez to przyjemne.
Prostota ta nie oznacza ogra-
niczenia moøliwoúci odbiorni-
ka, ktÛrego funkcjonalnoúÊ
(szczegÛlnie w†odniesieniu do
rozwi¹zaÒ konkurencyjnych)
jest bardzo wysoka.
Prosty w†obs³udze interfejs

graficzny zapewnia zaawan-
sowanym uøytkownikom do-
stÍp takøe do funkcji wyma-
gaj¹cych nieco specjalistycz-
nej wiedzy, ale w†wiÍkszoú-
ci przypadkÛw tego typu za-
angaøowanie nie jest po-
trzebne. W†stosunku do tes-
towanych kilkanaúcie miesiÍ-
cy temu przez nasze labora-
torium dwÛch odbiornikÛw
starszej generacji (GPS II
i † G P S I I I )  e T r e x L e g e n d
wprost tchnie nowoczesnoú-
ci¹, w†najlepszym tego s³o-
wa znaczeniu.
Andrzej Gawryluk, AVT

Prezentowane w†artykule
urz¹dzenie udostÍpni³a redak-
cji firma ATM Elektronika, tel.
( 0 -22 ) 515 -63 -30 , ht tp : / /
www . a tm . c om .p l / e l e k t r o /
index1.html.

DokumentacjÍ odbiornika
eTrexLegend moøna znaleüÊ
w†Internecie pod adresami:
- http://www.garmin.com/pro-
ducts/eTrexLegend/index.-
html,

- http://www.garmin.com/pro-
ducts/eTrexLegend/down-
load.html,

- http://www.garmin.com/pro-
du c t s / eT r e xL e g end /ma -
nual.html,

- http://www.garmin.com/pro-
ducts/eTrex/ (efektowne
trÛjwymiarowe demo odbior-
nika),

i†na p³ycie CD-EP4/2001B
w†katalogu \GPS.

Informacje o†systemie GPS
moøna znaleüÊ pod adresami:
- h t tp : / /www.garmin .com/
aboutGPS/,

- h t tp : / /www.garmin .com/
manuals/gps4beg.pdf.


