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HỆ THỐNG ðỊNH VỊ TOÀN CẦU 

(GLOBAL POSITIONING SYSTEM-GPS) 

1. Khái quát chung về hệ thống. 

 Hệ thống GPS có tên ñầy ñủ là NAVSTAR GPS (NAVSTAR-

NAVigation System using Timing And Ranging Global, GPS- 

Positioning System) là hệ thống hàng hải vệ tinh ñầu tiên của chính phủ 

Mỹ , do trung tâm phát triển hàng hải vệ tinh liên bang (Federal 

Radionavigation Plan) thiết kế và phát triển. 

 Hệ thống GPS hay bất kỳ một hệ thống vô tuyến dẫn ñường nào, 

ñều gồm 3 thành phần là: phần phát tín hiệu ñịnh vị, phần ñiều khiển và 

phần máy thu. Cụ thể hệ thống GPS bao gồm: 

 - Khâu vệ tinh: bao gồm các vệ tinh trong không gian, bay theo các 

quĩ ñạo nhất ñịnh. 

 - Khâu ñiều khiển: ở trên mặt ñất, có nhiệm vụ ñiều chỉnh hoạt 

ñộng của toàn bộ hệ thống. 

 - Khâu sử dụng: là các máy thu sử dụng ñể xác ñịnh vị trí, có thể là 
các ñối tượng khác 

nhau như tàu thuyền, máy bay, xe cộ, con người… 
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2.1.1. Khâu vệ tinh. 

Theo thiết kế ban ñầu, chùm 

vệ tinh bao gồm 21 vệ tinh hoạt 

ñộng và 3 vệ tinh dự trữ có thể 

ñưa vào hoạt ñộng bất cứ lúc nào 

nhờ ñiều khiển từ mặt ñất. 

Nhưng hiện tại tổng số vệ tinh 

trên quĩ ñạo ñã lớn hơn con số 

24, cụ thể năm 1999 ñã là 28 vệ 

tinh. Quĩ ñạo các vệ tinh có ñộ 

cao khoảng 20200 km, chia làm 
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6 mặt phẳng quĩ ñạo, bán kính quĩ ñạo khoảng 26560 km. Chu kỳ bay 1 

vòng quanh quĩ ñạo của vệ tinh là 11h57m57s. Góc nghiêng của mặt 

phẳng quĩ ñạo so với mặt phẳng xích ñạo là 550. Các ñiểm nút lên và nút 

xuống của quĩ ñạo lệch nhau 600. Các vệ tinh có một hệ thống ñẩy ñể 

duy trì vị trí của nó trên quĩ ñạo. Như vậy, bất kỳ thời ñiểm nào từ an ten 

máy thu cũng có thể nhìn ñược 10-11 vệ tinh nên cho phép máy thu lựa 

chọn ñược các vệ tinh có ñặc tính hình học tốt nhất ñể xác ñịnh vị trí. 

 ðể cải thiện ñộ chính xác của vị trí tàu xác ñịnh bằng GPS, có thể 

sử dụng kỹ thuật vi phân GPS (Differential GPS) sẽ trình bày ở phần 

sau. Kỹ thuật này cho phép xác ñịnh vị trí tàu với ñộ chính xác cao dưới 

10 m. 

2.1.2. Khâu ñiều khiển 

Gồm các trạm kiểm tra ñặt rải rác các nơi trên Trái ñất, trung tâm 

ñiều khiển ñặt tại Colorado Springs (Mỹ) và các trạm dẫn ñộng. Các 

trạm kiểm tra có nhiệm vụ theo dõi vệ tinh khi chúng ở trong tầm nhìn, 

kiểm tra việc phát tín hiệu của vệ tinh, ñộ ổn ñịnh của ñồng hồ, các 

thông số quĩ ñạo vệ tinh… Sau ñó truyền các dữ liệu thu ñược về trung 

tâm ñiều khiển. Trung tâm ñiều khiển tính toán các thông số về quĩ ñạo 

sắp tới của vệ tinh, các số hiệu chỉnh thời gian… tập hợp trong các bản 

tin phát cho vệ tinh 3 lần 1 ngày thông qua các trạm dẫn ñộng. Các vệ 

tinh lưu trữ những bản tin này, phát cho người sử dụng các thông tin cần 

thiết cho ñến khi nhận ñược các số liệu thay thế. 

Theo thiết kế thì máy thu thu mã tín hiệu C/A có thể cho vị trí với ñộ 

chính xác 10-25m. Trạm ñiều khiển sẽ cố ý làm sai lệch các bản tin vệ 
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tinh (sai số S/A) nhằm mục ñích chỉ cho phép các ñối tượng sử dụng dân 

sự xác ñịnh vị trí với ñộ chính xác kém hơn, khoảng 50m. Người sử 

dụng vẫn phải luôn giả ñịnh rằng tại bất kỳ thời ñiểm nào vị trí tàu cũng 

có thể ñang chịu ảnh hưởng của sai số S/A nói trên. 

2.1.3. Khâu sử dụng 

Gồm tất cả các máy thu trên mặt ñất, mặt biển, trên không, ñược 

trang bị anten và máy thu xử lý kết hợp máy tính ñiện tử. Máy thu có thể 

thu nhận ñồng thời hoặc liên tiếp tín hiệu từ ít nhất 4 vệ tinh. Các máy 

thu xử lý sẽ lựa chọn ra các vệ tinh có ñặc tính hình học tốt nhất. Máy 

thu cũng có khả năng loại bỏ các vệ tinh khi ñặc tính hình học của nó 

không còn thích hợp nữa ngay sau khi thu ñược các vệ tinh có ñặc tính 

hình học tốt hơn. 

Giá thành máy thu GPS có xu hướng giảm dần. Máy thu GPS cũng 

ngày một ña dạng hơn, ñáp ứng mọi nhu cầu trong ñời sống, ví dụ như 

ñã xuất hiện nhiều máy thu GPS gắn trong ñồng hồ ñeo tay, ñiện thoại di 

ñộng, máy thu GPS gắn với các thiết bị dẫn ñường trên ô tô… Chức 

năng của máy thu cũng ñược mở rộng. Ngày nay các máy thu GPS gắn 

liền với máy ño sâu, máy thu GPS kèm theo chức năng hải ñồ ñiện tử ñã 

trở nên thông dụng. Trên cơ sở có vị trí liên tục, hầu hết các máy thu 

GPS trong hàng hải ñều có các chức năng phụ kèm theo như hàng hải 

theo ñiểm, hàng hải theo tuyến, các chức năng báo ñộng trực neo, báo 

ñộng lệch khỏi ñường ñi, báo ñộng lệch hướng la bàn, báo vị trí người 

rơi xuống nước… Thiết bị la bàn vệ tinh cũng ñã xuất hiện và trở thành 

một công cụ hỗ trợ quan trọng trong hàng hải. Vị trí từ máy thu GPS còn 



www.hanghaikythuat.edu.tf 

 www.hanghaikythuat.tk                                                                                5 
 

ñược ñưa sang các thiết bị Radar-Arpa và hải ñồ ñiện tử ñể thuận tiện 

dẫn tàu cũng như cảnh giới, ñiều ñộng tránh va. 

ðặc tính hình học của các vệ tinh ñược thể hiện bằng thông số DOP 

(Dilution of Precision). Thông số ñặc tính hình học này biểu thị ñộ chính 

xác của vị trí tàu hiển thị. Về mặt hình học, có thể coi như nếu các vệ 

tinh càng phân bố rộng trong không gian thì ñộ 

chính xác càng tăng, tương tự như ñối với trường hợp góc kẹp giữa các 

ñường vị trí càng 

gần 900  trong hàng hải ñịa văn thì ñộ chính xác càng cao (xem hình 

minh họa). 

 

 

 Giá trị DOP càng nhỏ, ñộ chính xác vị trí càng cao. Trong thực tế 

hàng hải, hệ thống GPS hoạt ñộng bình thường thì trị số DOP trong 

khoảng 1.0 - 2.0. 
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Nếu máy thu sử dụng chế ñộ ñịnh vị 2 thông số 2D (2 dimension: 

Latitude và Longitude) thì ñặc tính hình học biểu diễn bằng thông số 

HDOP (Horizontal DOP). 

Nếu máy thu sử dụng chế ñộ ñịnh vị 3 thông số 3D (3 dimession: 

lattitude, longitude, altitude) thì thông số ñó là PDOP (Position DOP). 

2.2. Nguyên lý xác ñịnh vị trí trong hệ thống GPS. 

2.2.1. Nguyên lý xác ñịnh vị trí bằng GPS. 

 ðể hiểu một cách ñơn giản chúng 

ta giả sử rằng vị trí của vệ tinh ñã biết 

và vệ tinh cũng như khâu sử dụng ñều 

trang bị ñồng hồ (chúng ñồng bộ với 

nhau). Khi vệ tinh phát tín hiệu ở một 

thời ñiểm ñã biết theo ñồng hồ, khâu 

sử dụng sẽ thu tín hiệu chậm một 

khoảng thời gian (t) tương ứng với 

khoảng cách từ vệ tinh ñến khâu sử 

dụng D = C.t (C = 300.000 km/s). Quỹ 

tích của vị trí người sử dụng trên bề mặt trái ñất là mặt cầu có bán kính 

R = C.t và tâm chính là vị trí vệ tinh tại thời ñiểm phát. 

 Vết cắt của các mặt cầu trên bề mặt trái ñất là những ñường tròn 

nhỏ mà tâm của chúng chính là ñiểm nằm trên ñường nối từ vệ tinh ñến 

tâm trái ñất và nằm trên bề mặt trái ñất. Giao ñiểm cắt của hai ñường 
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tròn nhỏ nói trên cho ta vị trí xác ñịnh P, tất nhiên ta có 2 ñiểm cắt, 

nhưng một ñiểm rất xa vị trí dự ñoán sẽ ñược loại bỏ. 

 Nếu sử dụng 2 vệ tinh ta sẽ xác ñịnh ñược 2 ẩn số trước hết là: 

kinh ñộ và vĩ ñộ quan sát, nếu chúng ta cần xác ñịnh thời gian chính xác 

thì ta phải có thêm vệ tinh thứ 3 ñể có ñường quỹ tích mặt cầu thứ 3 (3 

phương trình- 3 ẩn số). ðối với tàu biển ñộ cao anten trên mực nước 

biển thường biết chắc chắn nhưng với máy bay thì ñây lại là ẩn số cần 

tìm. ðối với một số ngành kỹ thuật khác cần biết ñộ cao thì GPS cũng sẽ 

xác ñịnh chính xác. Vậy yêu cầu tối thiểu ñể sử dụng chúng là quan sát 4 

vệ tinh ñể có 4 phương trình. Sau khi giải ta có kết quả 4 ẩn số: 

-  Vĩ ñộ 

-  Kinh ñộ 

-  Thời gian 

-  ðộ cao 

Mối tương quan hình học của các vệ tinh sao cho góc giữa chúng gần 

bằng 900 thì kết quả sẽ chính xác nhất. 

ðể tiến hành ño khoảng cách ñến các vệ tinh ta cần chú ý vấn ñề: 

1.   Xác ñịnh mối quan hệ giữa ñồng hồ khâu sử dụng và ñồng hồ vệ 

tinh. 

2. ðo thời gian sóng lan truyền từ vệ tinh ñến máy thu phải có ñộ 

chính xác cao. Sai số 0.1µs (10-7s) tương ứng với sai số khoảng cách 

m∆D = 30m. 

3. Thông báo cho khâu sử dụng thời gian chính xác vệ tinh phát tín 

hiệu của mình. 
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2.2.2. Ðồng hồ vệ tinh và ñồng hồ máy thu: 

Trạm ñiều khiển, trạm kiểm tra và vệ tinh ñược trang bị các ñồng hồ 

có ñộ ổn ñịnh rất cao (ñồng hồ nguyên tử Cesi hay ñồng hồ Laser dùng 

Hydrô). Nguyên lý của nó là ñếm số chu kỳ dao ñộng sinh ra từ bộ tạo 

dao ñộng tính từ một thời ñiểm nào ñó. ðộ chính xác của ñồng hồ này sẽ 

quyết ñịnh ñộ chính xác của việc ño thời gian. ðộ ổn ñịnh của ñồng hồ 

này là 2x10-13 chu kỳ/ngày. ðơn vị ño của các ñồng hồ này là 

nanosecond (10-9s). 

Giờ tiêu chuẩn của toàn bộ hệ thống là giờ GPS. Thời gian của các 

ñồng hồ vệ tinh gọi là tsv (SV time hay Space Vehicle time). 

ðồng hồ máy thu thường là loại ñồng hồ ñiện tử có ñộ chính xác 

thấp hơn ñồng hồ vệ tinh. Yêu cầu phải xác ñịnh ñược sai số tbias của 

ñồng hồ ñiện tử máy thu so với ñồng hồ vệ tinh chính xác tới µs ñể ño 

thời gian truyền sóng ñược chính xác. 

2.2.3. Xác ñịnh vị trí máy thu 

Lập hệ tọa ñộ ðề các có tâm trùng với tâm 

Trái ñất, mặt phẳng (x,y) là mặt phẳng xích 

ñạo. Trục x nằm trong mặt phẳng kinh tuyến 

Greenwich. Trong hệ này, khoảng cách giữa 

máy thu P(xu,yu,zu) và vệ tinh 1(x1,y1,z1) 

theo  như tính toán ở phần trên sẽ là: 

( ) ( ) ( ) 




 ++=−+−+− 111

2
1

2
1

2

svbiasuuuu
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Hay: 

2.5 Tọa ñộ vị trí máy thu 
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 Trong phương trình trên, thời gian tsv của từng vệ tinh ñã biết nhờ 

các bản tin vệ tinh máy thu thu ñược. N hư vậy còn lại 4 ñại lượng chưa 

biết là xu, yu, zu, tbias hay nói cách khác là có 4 ẩn số. Tọa ñộ vệ tinh ñã 

biết (xem phần khái niệm GPS). 

2.3. ðộ chính xác trong xác ñịnh vị trí bằng hệ thống GPS. 

- Máy thu có thể thu nhận ñược mã tín hiệu P hay mã C/A. 

- Sự phát kèm theo cả sai số SA của người sở hữu hệ thống nhằm 

làm tăng sai số ñịnh vị của các ñối tượng dân sự lên một lượng nhất 

ñịnh. 

- Sai số trong tính toán quĩ ñạo vệ tinh. 

- Sai số do không tính ñược chính xác ñộ trễ khi tín hiệu truyền qua 

tầng ñiện ly. 

- Sai số do thời gian truyền từ vệ tinh ñến máy thu. 

- ðặc tính hình học của các vệ tinh tại thời ñiểm xác ñịnh vị trí tàu. 

Về phía người sử dụng còn phải tính ñến các yếu tố sau: 

- Việc cài ñặt các thông số ban ñầu cho vệ tinh có chính xác hay 

không. Các thông số quan trọng ảnh hưởng ñến sai số vị trí GPS bao 

gồm: 

+) ðộ cao an ten, 

+) Múi giờ, 
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+) Các trị số giới hạn ñộ cao của vệ tinh sử dụng (nếu ñộ cao vệ tinh 

giảm quá thấp làm tăng sai số khúc xạ thì máy thu sẽ loại bỏ vệ tinh này 

ñể thu tín hiệu các vệ tinh khác có ñộ cao lớn hơn), 

+) Hệ thống trắc ñạc chuNn dùng cho hệ GPS là hệ WGS-84. Hiện 

nay theo qui ñịnh, tất cả các hải ñồ chạy tàu ñều phải lập trên cơ sở hệ 

trắc ñạc WGS-84. Do ñó ñã loại trừ ñược sai số này trong vị trí GPS. 

Tuy nhiên, nếu một số hải ñồ cũ chưa chuyển ñược sang hệ WGS-84 thì 

khi thao tác vị trí GPS lên hải ñồ này sẽ có sai số thao tác (xem thêm 

phần IV: Hệ trắc ñạc WGS-84 sử dụng trong hệ thống GPS). 

- Thực tế khi tàu hành trình trên biển, tại một số vùng biển nhất ñịnh, 

vì các lý do khác nhau nên Bộ quốc phòng Mỹ có thể chủ ý làm sai lệch 

các bản tin vệ tinh. Khi ñó ñộ chính xác ñịnh vị trong những khu vực 

này rất kém và không thể dự tính ñược, thậm chí máy thu không xác 

ñịnh ñược vị trí bằng GPS. 

- Khi tàu hành trình gần bờ, các khu công nghiệp chịu ảnh hưởng của 

nhiều loại nhiễu VTð cũng sẽ ảnh hưởng ñến ñộ chính xác ñịnh vị. Cần 

phải dự kiến mức ñộ sai số, không ñược tin tưởng tuyệt ñối vào vị trí 

GPS, kết hợp với nhiều phương pháp xác ñịnh vị trí ñịa văn khác. 

Có thể tóm tắt các sai số ñịnh vị bằng GPS trong bảng dưới ñây. 

Bảng này cho ta so sánh sai số ñịnh vị khi không sử dụng DGPS so với 

khi có sử dụng DGPS (Neil Ackroyd and Robert Lorimer-Global 

Navigation, A GPS User’s Guide-Lloyd’s of London Press Ltd., 1990): 

 

Bảng 2.1 Sai số ñịnh vị bằng GPS. 
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 Không dùng 

DGPS 

Có dùng DGPS 

Sai số ở khâu không gian   

- Do ñồng hồ không ổn ñịnh 15 m 0 

- Sai số tọa ñộ vệ tinh 40 m 0 

- Sai số quĩ ñạo 5 m 0 

Sai số ở khâu sử dụng   

- Sai số truyền qua tầng ion 12 m 1 m 

- Sai số truyền qua tầng ñối 

lưu 

3 m 0.5 m 

- Sai số do ña ñường truyền 2 m 2 m 

- Nhiễu ồn máy thu 2 m 2.8 m 

Tổng sai số bình phương trung 

bình 

44.8 m   3.6 m 

2.4. Vi phân GPS (DGPS). 

Vi phân GPS là một giải pháp nâng cao ñộ chính xác ñịnh vị. Với 

các máy thu dân sự thu mã tín hiệu C/A, ñộ chính xác coi như ñạt 50 m. 

Nhưng khi áp dụng kỹ thuật vi phân GPS thì ñộ chính xác có thể ñạt tới 

4 m. 

Nguyên tắc của hệ thống vi phân GPS như sau: do các vệ tinh ở rất 

cao và xa máy thu nên với 2 máy thu tương ñối gần nhau, ví dụ cách 

nhau 100 hay 200 km thì ñường truyền tín hiệu từ vệ tinh tới hai máy thu 
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này gần như trùng nhau và sóng vô tuyến coi như chịu chung một sai số. 

Nếu biết ñược chính xác tọa ñộ của một máy thu nhờ các phương pháp 

thực ñịa (thông thường máy thu này ñặt trên bờ biển) thì có thể tính toán 

ñược sai số này chính xác ñến cm. Sai số này ñược hiệu chỉnh vào máy 

thu thứ hai (ñặt trên tàu biển) giúp cho máy thu này có thể tính toán vị trí 

của nó chính xác hơn. 

Phương pháp này có thể loại bỏ hầu hết các sai số của hệ thống GPS. 

Nếu máy thu thứ hai càng xa máy thu thứ nhất (trạm vi phân GPS) thì ñộ 

chính xác của vi phân GPS giảm dần. 

 

              Hình 2.6 Nguyên lý hoạt ñộng của hệ thống vi phân GPS 

(DGPS). 

- Phương pháp phát các số hiệu chỉnh khoảng cách giả: trạm vi phân 

GPS sẽ ño thời gian truyền sóng từ vệ tinh ñến máy thu, thời gian này 

bao gồm cả sai số, ñồng thời tính toán khoảng cách thật. Từ ñó tính ra 
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sai số thời gian truyền sóng, sau ñó phát các sai số này cho các máy thu 

ñặt trên tàu. Phương pháp này hiện ñược áp dụng phổ biến. 

- Phương pháp phát số hiệu chỉnh tọa ñộ. Theo phương pháp này, 

trạm sẽ thu tín hiệu vệ tinh, xác ñịnh vị trí của nó, tính ra sai số theo ∆φ, 

∆λ và phát các số hiệu chỉnh tọa ñộ này cho các máy thu GPS trên tàu ñể 

hiệu chỉnh ngay vào vị trí tính toán ñược. 

- Phương pháp sử dụng trạm phát tín hiệu vệ tinh giả. Theo phương 

pháp này, mỗi trạm vi phân coi là một vệ tinh giả phát tín hiệu giống 

như vệ tinh. Máy thu thu tín hiệu trực tiếp từ vệ tinh giả này và tính toán 

vị trí tàu. 

Hệ thống DGPS sử dụng các vệ tinh ñịa tĩnh cũng ñang ñược phát 

triển, sử dụng một mạng lưới trạm bờ ñể phát các số hiệu chỉnh khoảng 

cách lên vệ tinh, từ ñó phát cho các máy thu. Phương pháp này cho phép 

tầm bao phủ của hệ thống lớn hơn rất nhiều so với phương pháp sử dụng 

các trạm phát vi phân tần số MF thông thường. 

Trạm DGPS thường ñược ñặt ven bờ biển, trên các hòn ñảo. Tầm 

hoạt ñộng của trạm khoảng 100-200 N M. Các trạm DGPS hoạt ñộng 

trên tần số từ 285-325 KHz (dải sóng trung MF) ñược xác ñịnh là dải tần 

thích hợp nhất sử dụng cho các khu vực ven bờ. Muốn  

xác ñịnh ñược vị trí tàu bằng DGPS cần có các yêu cầu sau: 

- Khoảng cách từ tàu ñến trạm bờ DGPS không quá xa, nằm trong 

tầm hoạt ñộng của 1 trạm DGPS. Danh mục các trạm DGPS ñược cho 

trong quyển Admiralty List Of Radio Signal-Vol.2 (ALRS-Vol.2). 
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- Máy thu phải là loại thiết kế có thể thu ñược DGPS hoặc có máy 

thu DGPS riêng và an ten có thể thu ñược tín hiệu DGPS. Một số máy 

thu loại cũ sử dụng an ten DGPS riêng. 

Thứ tự xác ñịnh vị trí tàu bằng DGPS: 

1. Nếu máy thu có chế ñộ tự ñộng thu DGPS thì chỉ cần chuyển chức 

năng thu DGPS sang chế ñộ tự ñộng này. Khi có một trạm DGPS trrong 

tầm hoạt ñộng thì máy sẽ thu nhận và trên màn ảnh sẽ có chỉ báo vị trí 

hiện tại ñang là vị trí DGPS. 

2.Thu bằng tay: Trước hết phải tra cứu các thông số các trạm DGPS, 

sử dụng cuốn ALRS-Vol.2. Dưới ñây là trích một phần trong danh mục 

các trạm DGPS: 

Bảng 2.2 Thông số các trạm DGPS 

DGPS 

Corrections 

Identification 

No. of 
Station 

name 

 

Positio

n Tx fx 

(in 

kHz) 

Tx 

rate 

(in 

bps) 

Refere

nce 

Station 

Trans

mit 

Station 

Rang

e 

(in n 

miles

) 

Integrit

y 

Monitor

ing 

Status 

Transmitt

ed 

Message 

Types 

UNITED KINGDOM 

Butt of 

Lewis 

Lt 

58030’.

94N 

06015’.

65W 

295.5 100 684 444 200 Yes 
Operati

onal 
3 7 9 16 
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Flambo

rough 

Head Lt 

54006’.

98N 

00004’

96W 

290.5 100 687 447 150 Yes 
Operati

onal 
3 7 9 16 

Girdle 

Ness Lt 

57008’.

34N 

02002’.

91W 

297 100 686 446 150 Yes 
Operati

onal 
3 7 9 16 

 

Sau khi tra cứu danh mục, chọn trạm cần thiết trên cơ sở gần vị trí 

tàu ta. 

3. Nhập các thông số tần số phát và tốc ñộ dữ liệu (Tx fx và Tx rate). 

4. Nhập thông số Time out vào máy thu. Tùy từng loại máy thu mà 

nhập thông số cho phép từ 010 ñến 180 giây. Nói chung nên chọn giá trị 

trung bình khoảng 100 s. 

5. Một thông số nữa cũng cần lựa chọn cho máy thu là tốc ñộ thu 

nhận tín hiệu DGPS (baud rate). Có một vài giá trị cho sẵn ñể chọn lựa, 

giá trị phổ biến là 4800 bps. Việc lựa chọn giá trị ñầu vào này sẽ ñịnh 

dạng cho tín hiệu ñầu ra của máy ñể kết nối thuận lợi với các thiết bị 

ngoại vi khác như hải ñồ ñiện tử, RADAR-ARPA… 

 

Một số công ty tư nhân trên thế giới cũng cung cấp dịch vụ ñịnh vị 

DGPS với ñộ chính xác cao, nhưng ñòi hỏi phải có các máy thu ñặc biệt 

ñược mã hóa riêng mới có thể thu  
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nhận ñược. 

2.5. Khai thác sử dụng máy thu GPS KODEN 913 MKII. 
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2.5.1. Chức năng các núm nút. 
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2.5.2. Khai thác máy thu. 

1. Khởi ñộng. 

 Nhấn phím PWR/DIM ñể cấp nguồn, màn hình sẽ hiển thị chữ 

GPS ở trung tâm, dòng trạng thái sẽ hiển thị chữ " CHECKING " . Máy 

thu bắt ñầu kiểm tra dữ liệu và các thông số quỹ ñạo vệ tinh, 

 

  khi kết thúc sẽ hiển thị " CHECK OK " .  

 

Tiếp theo màn hình hiển thị ở chế ñộ NAV1- OFF, nếu máy thu chưa 

thu ñược vị trí thì chữ N/S và E/W sẽ nhấp nháy , lúc này máy thu ñang 

lựa chọn vệ tinh.  

 

Khi máy thu thu ñược tín hiệu từ 3 vệ tinh hoặc nhiều hơn , thì tọa ñộ 

vị trí hiện tại sẽ ñược hiển thị và chữ N/S và E/W không còn nhấp nháy 

nữa, các thông số khác cũng ñược hiển thị trên màn hình. 

 

2. ðiều chỉnh ñộ sáng. 
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    Nhấn lần lượt phím  CTRS ñể thay ñổi mức ñộ sáng của màn 

hình LCD theo 8 mức ñộ. 

    Nhấn lần lượt phím PWR/DIM ñể thay ñổi ñộ sáng của bàn ñiểu 

khiển theo 4 mức ñộ. 

3. Tắt máy. 

  Nhấn và giữ phím  khoảng 2 giây ñể tắt máy.  

  Tất cả giữ liệu trước khi tắt máy ñược lưu trong bộ nhớ ñể sử 

dụng sau. 

4. Cài ñặt thông số ban ñầu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

+ Thiết lập hằng số trung bình: Chức năng này dùng ñể so sánh các 

tín hiệu cảm biến GPS nhiều lần và lấy giá trị trung bình của nó. Ổn ñịnh 

vị trí GPS (vĩ ñộ và kinh ñộ), tốc ñộ và các dữ liệu. Tỷ lệ trung bình tối 

ña là 3 và tối thiểu là 1. Khi bạn chọn một giá trị cao hơn, dữ liệu ñược 

trung bình thường xuyên hơn và hiển thị dữ liệu có nhiều thay ñổi nhỏ 

hơn. Tuy nhiên, sự chậm trễ cập nhật sẽ xảy ra. Khi bạn chọn một giá trị 

thấp hơn, dữ liệu ñược trung bình ít hơn nhưng các dữ liệu hiển thị ñáp 

Nhấn Menu làm xuất hiện Menu con  

Lựa chọn 
“ 8:initial” 

Lựa chọn mục 
mong muốn 
bằng phím số 

Dịch chuyển con trỏ ñến 
tùy chọn mong muốn 

Nhấn ñể 
xác nhận 

Con trỏ 
 

Bạn có thể thoát khỏi menu 
bằng cách nhấn phím MODE 
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ứng nhanh hơn. Chọn một hằng số trung bình phù hợp với tốc ñộ tàu của 

bạn sẽ cung cấp cho bạn với các dữ liệu mượt mà 

 của vị trí tàu, hướng ñi và tốc ñộ. 

 Thao tác: Nhấn phím MENU ñể hiển thị menu → Nhấn phím 8/S 

ñể chọn INIT.SET → Nhấn phím 1 ñể chọn AVERAGE → Dùng phím 

mũi tên ▲/▼ ñể lựa chọn tùy chọn mong muốn (HIGH / MIDDLE / 

LOW)→ Nhấn ENT ñể xác nhận. 

 + Thay ñổi ñơn vị khoảng cách hoặc tốc ñộ: 

 Thao tác: Nhấn phím MENU ñể hiển thị menu → Nhấn phím 8/S 

ñể chọn INIT.SET → Nhấn phím 2 ñể chọn UNIT (DST) → Dùng phím 

mũi tên ▲/▼ ñể lựa chọn tùy chọn mong muốn (nm / km / sm)→ Nhấn 

ENT ñể xác nhận. 

+ Thay ñổi ñơn vị ñộ cao anten: 

Thao tác: Nhấn phím MENU ñể hiển thị menu → Nhấn phím 8/S ñể 

chọn INIT.SET → Nhấn phím 3 ñể chọn UNIT (ALT)  → Dùng phím 

mũi tên ▲/▼ ñể lựa chọn tùy chọn mong muốn (ft / m)→ Nhấn ENT ñể 

xác nhận. 

+ Lựa chọn chế ñộ GREAT CIR/MECATOR : 

Thao tác: Nhấn phím MENU ñể hiển thị menu → Nhấn phím 8/S ñể 

chọn INIT.SET → Nhấn phím 4 ñể chọn SAIL MODE → Dùng phím 

mũi tên ▲/▼ ñể lựa chọn tùy chọn mong muốn (GREAT CIR / 

MECATOR)→ Nhấn ENT ñể xác nhận. 

+ Thay ñổi chế ñộ hiển thị dữ liệu vị trí: 
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Thao tác: Nhấn phím MENU ñể hiển thị menu → Nhấn phím 8/S ñể 

chọn INIT.SET → Nhấn phím 5 ñể chọn POSITION → Dùng phím mũi 

tên ▲/▼ ñể lựa chọn tùy chọn mong muốn (L/L / LOP)→ Nhấn ENT 

ñể xác nhận. 

+ Thay ñổi phần hiển thị giá trị phần phụ của phút: 

Thao tác: Nhấn phím MENU ñể hiển thị menu → Nhấn phím 8/S ñể 

chọn INIT.SET → Nhấn phím 6 ñể chọn L/L UNIT → Dùng phím mũi 

tên ▲/▼ ñể lựa chọn tùy chọn mong muốn (.001 / .0001)→ Nhấn ENT 

ñể xác nhận. 

 + Thay ñổi nguồn GPS: bạn có thể thay ñổi nguồn GPS vào các 

thiết bị bên ngoài. 

5. Hiển thị vị trí hiện tại. 

 Chú ý: Nếu máy thu không nhận ñược tín hiệu từ vệ tinh GPS , nó 

sẽ sử dụng phương pháp lập biểu ñồ từ 1 vị trí ñã biết (dead-reckoning) , 

vị trí của bạn sẽ dựa vào việc tính toán dữ liệu tốc ñộ và hướng. Nếu tín 

hiệu bị gián ñoạn liên tục quá 2 phút, nó sẽ hiển thị tốc ñộ là 0 nhưng dữ 

lại thông số cuối cùng của Kinh/Vĩ ñộ và hướng ñi. Nếu bạn thiết lập giá 

trị “AVERAGE” là “1“ thì phương pháp dead-reckoning sẽ không ñược 

sử dụng. 

 Vị trí hiện tại ñược hiển thị trên trang 1 của các chế ñộ màn hình: 
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6. Các chế ñộ màn hình. 

 Màn hình NAV1: Hiển thị vị trí hiện tại, các thông số khác ở dạng 

dữ liệu số. 

 Màn hình NAV2: Hiển thị vòng tròn phương vị (Vị trí tàu ở tâm 

vòng tròn). Chế ñộ này sẽ hiển thị phương vị, hướng, khoảng cách ñến 

ñiểm tới và góc lệch hướng, ñộ dạt ngang hiện tại của tàu so với hướng 

ñi. 

 Màn hình NAV3: Hiển thị dạng không gian 3 chiều với các thông 

số phương vị, hướng, khoảng cách ñến ñiểm tới và góc lệch hướng, ñộ 

dạt ngang hiện tại của tàu so với hướng ñi. 

 Màn hình PLOT: Hiển thị vết ñường di chuyển của tàu, vị trí hiện 

tại, ñiểm tới và vị trí các ñiểm ñược ghi nhớ. 

 ðể chuyển ñổi giữa các chế ñộ hiển thị NAV1, NAV2, NAV3, 

PLOT sử dụng phím MODE theo sơ ñồ trong hình vẽ. 

 Trong các chế ñộ NAV1, NAV2, NAV3, PLOT ñể lựa chọn giữa 

các trang màn hình Page1 ñến Page5 sử dụng phím SEL. 

 

Vị trí hiện tại Vị trí hiện tại Vị trí hiện tại Vị trí hiện tại 
Nhấp nháy khi chưa xác ñịnh ñược vị trí 
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7. Lưu trữ vị trí ñiểm hàng hải. 

 Tối ña có 200 ñiểm có thể lưu trữ trong bộ nhớ. Ngoài 200 ñiểm 

(từ 000-199) ñược sử dụng cho lưu trữ các vị trí MOB, EVENT (EVT), 

các ñiểm ñược sử dụng ñể lưu trữ các ñiểm hàng hải (WAYPOINT) TỪ 

200-399. 

 + Nhập ñiểm: 

 Thao tác: Nhấn MENU ñể hiển thị menu → Nhấn phím 1 ñể chọn 

WAYPOINT → Nhấn phím số ñể lựa chọn số hiệu ñiểm cần sử dụng ( 
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từ 200→399) → nhấn ENT → nhấn phím ► ñể ñưa con trỏ tới dấu " = " 

→ nhấn phím ▼ ñể chuyển sang nhập tọa ñộ của ñiểm → sử dụng các 

phím số ñể nhập giá trị vĩ ñộ của ñiểm, dùng phím 2/N ñể chọn vĩ ñộ 

Bắc, 8/S ñể chọn vĩ ñộ Nam → nhấn ENT ñể xác nhận vĩ ñộ → tiếp theo 

nhập các giá trị kinh ñộ của ñiểm, dùng phím 6/E ñể chọn kinh ñộ ðông, 

4/W ñể chọn kinh ñộ Tây, nhấn ENT ñể hoàn thành việc nhập ñiểm. 

 

 + ðặt tên hay ký hiệu cho ñiểm hàng hải: 

 Thao tác: Nhấn MENU ñể hiển thị menu → Nhấn phím 1 ñể chọn 

WAYPOINT → Nhấn phím số ñể lựa chọn số hiệu ñiểm cần sử dụng ( 

từ 200→399) → nhấn ENT → nhấn phím ► hai lần ñể ñưa con trỏ tới 

phần ñặt tên hay ký hiệu ñiểm → dùng các phím ►, ◄, ▼, ▲ ñể dịch 

chuyển con trỏ tới ký tự muốn sử dụng và nhấn SEL ñể chọn, thao tác 

tương tự ñể nhập các ký tự tiếp (tối ña là 10 ký tự) → Khi kết thúc nhấn 

ENT ñể xác nhận → nhấn MENU ñể hoàn thành. 

 

 + Sao chép dữ liệu của 1 ñiểm ñã lưu trữ: 
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 Thao tác: Nhấn MENU ñể hiển thị menu → Nhấn phím 1 ñể chọn 

WAYPOINT → dùng phím ◄ ñưa con trỏ tới chữ COPY → Nhập số 

hiệu của ñiểm nguồn cần sao chép bằng cách dùng phím số (từ 

000→399) → nhấn ENT ñể xác nhận → Nhập số hiệu của ñiểm cần sao 

chép dữ liệu (từ 200→399) → nhấn ENT ñể thực hiện việc sao chép. 

Các dữ liệu về kinh vĩ ñộ và cả tên hay ký hiệu nếu có của ñiểm nguồn 

sẽ ñược máy chép tới ñiểm ñích ñược chỉ ra → Nhấn MENU ñể thoát 

khỏi chế ñộ COPY. 

 

 + Thay ñổi tên hay ký hiệu của ñiểm ñã lưu trữ: 

 Thao tác: Nhấn MENU ñể hiển thị menu → Nhấn phím 1 ñể chọn 

WAYPOINT → Nhấn phím số ñể lựa chọn số hiệu ñiểm cần sử dụng ( 

từ 200→399) → nhấn ENT → nhấn phím ► hai lần ñể ñưa con trỏ tới 

phần ñặt tên hay ký hiệu ñiểm → dùng các phím ►, ◄, ▼, ▲ ñể dịch 

chuyển con trỏ tới ký tự muốn sử dụng và nhấn SEL ñể chọn → Khi kết 

thúc nhấn ENT ñể xác nhận → nhấn MENU ñể hoàn thành. 

 

 + Xóa dữ liệu các ñiểm ñã nhập: 
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 Có thể xóa dữ liệu kinh, vĩ ñộ của các ñiểm ñã nhập trong các 

nhóm (ngoại trừ ñiểm 000 sử dụng cho chức năng MOB). 

 Thao tác: Nhấn MENU ñể hiển thị menu -> Nhấn phím 1 ñể chọn 

WAYPOINT -> Nhấn phím số ñể lựa chọn số hiệu ñiểm cần xóa -> 

nhấn ENT màn hình hiển thị dữ liệu ñiểm -> nhấn phím CLR màn hình 

hiển thị yêu cầu xác nhận việc xóa dữ liệu -> nhấn ENT máy sẽ xóa dữ 

liệu ñiểm ñã chọn, nếu nhấn CLR máy sẽ bỏ qua việc xóa dữ liệu. Khi 

dữ liệu bị xóa thì giá trị kinh/vĩ ñộ sẽ ñược thay thế bằng các con số 0. 

 

8. Hàng hải theo ñiểm. 

 Các dữ liệu vị trí cho từng waypoint phải ñược thiết lập trước khi 

hàng hải theo ñiểm. Bạn có thể sử dụng các dữ liệu ñã lưu trữ từ MENU, 

hoặc bạn có thể thiết lập các waypoints trên các màn hình A(NAV1), 

B(NAV2), C(NAV3), D(PLOT) (gọi là thiết lập nhanh chế ñộ hàng hải 

theo ñiểm). 

 + Thiết lập chế ñộ hàng hải theo ñiểm: 

 Thao tác: Nhấn phím MODE ñể chọn các chế ñộ hiển thị như 

A(NAV1) , B( NAV2), C (NAV3), D ( PLOT) → nhấn SEL ñể chọn 

màn hình trang 5 → dùng ▲ hoặc ▼ ñể dịch chuyển con trỏ tới chữ 

"WPT" → Nhập số hiệu ñiểm tới ( 3 con số ) bằng các phím số ( từ 001 
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ñến 399 ) → nhấn ENT ñể xác nhận , nhấn CLR khi nhập sai chữ số và 

nhập lại. 

 

 + Gọi lại ñiểm hàng hải: 

 Có thể gọi lại hay kiểm tra lại ñiểm tới trong danh sách các ñiểm 

trong chế ñộ hàng hải theo ñiểm. 

 Thao tác: Nhấn MODE ñể chọn các chế ñộ hiển thị B(NAV2), C 

(NAV3), D ( PLOT) → nhấn SEL ñể hiển thị biểu tượng ñiểm hàng hải, 

các dữ liệu và tên, ký hiệu của ñiểm sẽ hiện lên. 

 

 + ðặt nhanh chế ñộ hàng hải theo ñiểm: 

 Thao tác: Nhấn phím MODE ñể chọn các chế ñộ hiển thị như 

A(NAV1) , B( NAV2), C (NAV3), D ( PLOT) → Khi ở các trang màn 

hình từ 1 → 4 nhấn phím số 0 ñể chọn menu nhập ñiểm nhanh → dùng 

các phím số ñể nhập giá trị kinh, vĩ ñộ → nhấn ENT ñể xác nhận, tọa ñộ 

ñiểm tới sẽ ñược lưu vào ñiểm 398. 
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 + Nhập lại ñiểm ban ñầu ở chế ñộ hàng hải theo ñiểm: 

 Nếu muốn thay ñổi ñiểm ban ñầu ñể ñi ñến ñiểm tới là ñiểm tại vị 

trí hiện tại thì thao tác như sau: 

 Thao tác: Nhấn phím MODE ñể chọn các chế ñộ hiển thị như 

A(NAV1) , B( NAV2), C (NAV3), D ( PLOT) → Khi ở các trang màn 

hình từ 1 → 4 nhấn phím ENT, vị trí hiện tại sẽ ñược coi là ñiểm ban 

ñầu ñể ñi tới ñiểm tới. 

 + Tắt chế ñộ hàng hải theo ñiểm: 

 Thao tác: Nhấn phím MODE ñể chọn các chế ñộ hiển thị như 

A(NAV1) , B( NAV2), C (NAV3), D ( PLOT) → Nhấn phím SEL ñể 

chọn trang màn hình thứ 5 → dùng ▲ hoặc    ▼ ñể ñưa con trỏ tới chữ 

RESET → Nhấn ENT ñể xóa chế ñộ hàng hải theo ñiểm. 

9. Hàng hải theo tuyến. 

 + Lập tuyến hành trình:  

 Có thể lưu trữ tối ña 20 tuyến (từ 01 → 20) trong bộ nhớ, bao gồm 

230 ñiểm trong các tuyến này và kể cả khi chỉ trong 1 tuyến. Tuy nhiên 

nếu bạn chọn 230 ñiểm cho 1 tuyến thì bạn không thể nhập bất cứ ñiểm 

nào vào tuyến khác. ðể lập tuyến, trước hết phải nhập và lưu trữ các 

ñiểm trước ñó. 

 Thao tác: Nhấn MENU → nhấn 2/N ñể chọn ROUTE → chọn 1: 

RTE EDIT ñể chọn số tuyến → nhập số hiệu tuyến ( từ 01→ 20) →  

nhấn phím ENT ñể lưu trữ số tuyến → dùng phím ► ñể ñưa con trỏ về 

cột ñặt hướng hàng hải là " FOR WARD" hay " BACK WARD" và 

dùng phím SEL ñể lựa chọn → dùng ► ñể ñưa con trỏ tới cột chứa số 
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hiệu ñiểm chuyển hướng → nhập số hiệu ñiểm từ 200-399 → nhấn ENT 

ñể lưu ñiểm. Lặp lại cho các ñiểm kế tiếp trong tuyến. 

 

 + Xóa tuyến: 

 Thao tác: Nhấn MENU → nhấn 2/N ñể chọn ROUTE → chọn 1: 

RTE EDIT ñể chọn số tuyến → nhập số hiệu tuyến cần xóa →  nhấn 

phím ENT ñể xác nhận tuyến → nhấn phím CLR, một thông báo yêu 

cầu xác nhận việc xóa tuyến. Nếu ñồng ý xóa tuyến thì nhấn ENT, nếu 

không thì nhấn CLR. 

+ ðặt chế ñộ hàng hải theo tuyến: 

 Thao tác: Nhấn MODE ñể chọn các chế ñộ hiển thị như NAV1, 

NAV2, NAV3, PLOT -> Nhấn SEL ñể chọn trang màn hình số 5 → 

dùng phím ▼ hoặc ▲ ñưa con trỏ tới chữ "RTE" → nhấn ENT → nhập 

số hiệu tuyến ñã lập → nhấn phím ► hoặc nhấn SEL ñể chọn hướng 

hàng hải → nhập số hiệu ñiểm xuất phát của tuyến → nhấn ENT ñể xác 

nhận. 
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 + Chọn lại ñiểm xuất phát của tuyến: 

 Có thể ñặt tọa ñộ của vị trí hiện tại của tàu làm ñiểm xuất phát của 

tuyến hành trình. 

Thao tác: Nhấn phím MODE ñể chọn các chế ñộ hiển thị như A(NAV1) 

, B( NAV2), C (NAV3), D ( PLOT) → Khi ở các trang màn hình từ 1 → 

4 nhấn phím ENT, vị trí hiện tại sẽ ñược coi là ñiểm xuất phát của tuyến 

hành trình. 

+ Bỏ qua 1 ñiểm của tuyến: 

 Thao tác: Nhấn phím MODE ñể chọn các chế ñộ hiển thị như 

A(NAV1) , B( NAV2), C (NAV3), D ( PLOT) → Nhấn phím SEL cho 

ñến khi xuất hiện trang 5 → dùng phím ▼ hoặc ▲ ñưa con trỏ tới chữ 

"RTE" → nhấn ENT → nhập số hiệu tuyến ñã lập → nhấn phím ► → 

Nhập số hiệu ñiểm xuất phát mới → Nhấn ENT ñể xác nhận ñiểm xuất 

phát mới của tuyến. 
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 + Xóa bỏ chế ñộ hàng hải theo tuyến: 

 Thao tác: Nhấn phím MODE ñể chọn các chế ñộ hiển thị như 

A(NAV1) , B( NAV2), C (NAV3), D ( PLOT) → Nhấn phím SEL cho 

ñến khi xuất hiện trang 5 → dùng phím ▼ hoặc ▲ ñưa con trỏ tới chữ 

"RESET" → nhấn ENT ñể tắt chế ñộ hàng hải theo tuyến. 

 

10. Thiết lập vị trí ñiểm neo. 

 + Lưu giữ vị trí ñiểm neo: 

 Bạn có thể thiết lập vị trí ñiểm neo trên các chế ñộ màn hình 

A(NAV1) , B( NAV2), C (NAV3), D ( PLOT). Có thể thiết lập vị trí 

hiện tại làm vị trí neo. Vị trí ñiểm neo sẽ ñược lưu vào bộ nhớ với số 

hiệu ñiểm là 397 và ký hiệu là  
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 + Gọi lại vị trí neo: 

 Thao tác: Nhấn phím MODE ñể chọn các chế ñộ hiển thị như 

A(NAV1) , B( NAV2), C (NAV3), D ( PLOT) → Nhấn phím SEL cho 

ñến khi xuất hiện dữ liệu vị trí ñiểm neo. 

 

+ Xóa bỏ chế ñộ trực neo: 

 Thao tác: Nhấn phím MODE ñể chọn các chế ñộ hiển thị như 

A(NAV1) , B( NAV2), C (NAV3), D ( PLOT) → Nhấn phím SEL cho 

ñến khi xuất hiện trang 5 → dùng phím ▼ hoặc ▲ ñưa con trỏ tới chữ 

"RESET" → nhấn ENT ñể tắt chế ñộ trực neo. 

11. Các chế ñộ báo ñộng: 
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Báo ñộng trực neo (ANCW) 

Ở chế ñộ báo ñộng trực neo máy sẽ phát ra âm thanh báo ñộng và 

chữ ANCW sẽ nhấp nháy khi tàu ra khỏi khu vực cảnh giới neo mà ta ñã 

ñặt. Chức năng báo ñộng này sẽ  

không hoạt ñộng khi tầm xa báo ñộng ñặt là “0.00” 

 + ðặt khoảng giới hạn trực neo:  

Thao tác: Nhấn MENU ñể hiển thị “MENU” → nhấn 6/E ñể chọn 

ALARM → nhấn phím 2/N chọn ANCW → nhấn phím ► ñể sang phần 

thiết lập giá trị cảnh giới → nhập giá trị cảnh giới bằng phím số → nhấn 

ENT ñể xác nhận. 

 

 

 + Kích hoạt báo ñộng:  

 Thao tác: Nhấn MENU ñể hiển thị “MENU” → nhấn 6/E ñể chọn 

ALARM → nhấn phím 2/N chọn ANCW → nhấn phím ▲, ▼ñưa con 

trỏ về ON → nhấn ENT ñể chọn chế ñộ báo ñộng trực neo. 

 + Hủy bỏ báo ñộng trực neo: 
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 Thao tác: Nhấn MENU ñể hiển thị “MENU” → nhấn 6/E ñể chọn 

ALARM → nhấn phím 2/N chọn ANCW → nhấn phím ▲, ▼ñưa con 

trỏ về OFF → nhấn ENT ñể hủy chế ñộ báo ñộng trực neo. 

a) Báo ñộng tới ñiểm (PROX). 

Báo ñộng tới gần là chế ñộ báo ñộng khi tàu tới gần ñiểm chuyển 

hướng (ñiểm tới) với khoảng cách nằm trong tầm xa ñã ñược ñặt trước 

thì máy sẽ phát tín hiệu thông báo và nếu ñang ở chế ñộ hàng hải theo 

tuyến thì nó sẽ tự ñộng chuyển chế ñộ hành trình tới ñiểm tiếp theo của 

tuyến. 

+ ðặt khoảng giới hạn báo ñộng tới ñiểm:  

Thao tác: Nhấn MENU ñể hiển thị “MENU” → nhấn 6/E ñể chọn 

ALARM → nhấn phím 3 chọn PROX → nhấn phím ► ñể sang phần 

thiết lập giá trị cảnh giới → nhập giá trị cảnh giới bằng phím số → nhấn 

ENT ñể xác nhận. 

+ Kích hoạt báo ñộng tới ñiểm: 

Thao tác: Nhấn MENU ñể hiển thị “MENU” → nhấn 6/E ñể chọn 

ALARM → nhấn phím 3 chọn PROX → nhấn phím ▲, ▼ñưa con trỏ 

về ON → nhấn ENT ñể chọn chế ñộ báo ñộng tới ñiểm. 
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+ Hủy bỏ báo ñộng tới ñiểm: 

Thao tác: Nhấn MENU ñể hiển thị “MENU” → nhấn 6/E ñể chọn 

ALARM → nhấn phím 3 chọn PROX → nhấn phím ▲, ▼ñưa con trỏ 

về OFF → nhấn ENT ñể hủy bỏ chế ñộ báo ñộng tới ñiểm. 

b) Báo ñộng dạt ngang (XTE). 

Khoảng cách ngang từ vị trí tàu ñến hướng ñi ñược vạch ra giữa 2 

ñiểm hàng hải gọi là ñộ dạt ngang. Ở chế ñộ này dòng chữ XTE sẽ nhấp 

nháy và có một tín hiệu âm thanh khi tàu ñi chệch khỏi ñường ñi ñã ñịnh 

ở một khoảng cách dạt ngang lớn hơn giá trị ñã ñặt trước. Chức năng 

báo ñộng này sẽ không hoạt ñộng nếu tầm xa báo ñộng ñược ñặt là 

“0.00”. ðộ rộng dải ñường ñi ñược hiển thị ở màn hình NAV3 như giá 

trị ñã ñược ñặt trước. Báo ñộng dạt ngang XTE sẽ hoạt ñộng khi lựa 

chọn chế ñộ hàng hải theo ñiểm hay tuyến. 

+ ðặt khoảng cách báo ñộng dạt ngang XTE: 

Thao tác: Nhấn MENU ñể hiển thị “MENU” → nhấn 6/E ñể chọn 

ALARM → nhấn phím 4 chọn XTE → nhấn phím ► ñể sang phần thiết 
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lập giá trị cảnh giới → nhập giá trị cảnh giới bằng phím số → nhấn ENT 

ñể xác nhận. 

+ Kích hoạt báo ñộng dạt ngang: 

Thao tác: Nhấn MENU ñể hiển thị “MENU” → nhấn 6/E ñể chọn 

ALARM → nhấn phím 4 chọn XTE → nhấn phím ▲, ▼ ñưa con trỏ về 

ON → nhấn ENT ñể chọn chế ñộ báo ñộng dạt ngang. 

+ Hủy bỏ báo ñộng dạt ngang: 

Thao tác: Nhấn MENU ñể hiển thị “MENU” → nhấn 6/E ñể chọn 

ALARM → nhấn phím 4 chọn XTE → nhấn phím ▲, ▼ñưa con trỏ về 

OFF → nhấn ENT ñể hủy bỏ chế ñộ báo ñộng dạt ngang. 

 

 c) Báo ñộng góc lệch hướng (CDI). 

 Ở chế ñộ báo ñộng góc lệch hướng CDI máy sẽ phát tín hiệu âm 

thanh ñồng thời chữ “CDI” sẽ nhấp nháy trên màn hình khi góc lệch 

hướng (góc giữa hướng mũi tàu và ñường phương vị từ tàu tới ñiểm tới) 
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lớn hơn giá trị ñặt trước. Chức năng này sẽ không hoạt ñộng khi giá trị 

góc báo ñộng ñặt là “00”. Báo ñộng CDI sẽ hoạt ñộng khi lựa chọn chế 

ñộ hàng hải theo ñiểm hay tuyến. 

 

 

 + ðặt góc báo ñộng lệch hướng: 

 Thao tác: Nhấn MENU ñể hiển thị “MENU” → nhấn 6/E ñể chọn 

ALARM → nhấn phím 5 chọn CDI → nhấn phím ► ñể sang phần thiết 

lập giá trị cảnh giới → nhập giá trị cảnh giới bằng phím số → nhấn ENT 

ñể xác nhận. 

 + Kích hoạt báo ñộng lệch hướng: 

Thao tác: Nhấn MENU ñể hiển thị “MENU” → nhấn 6/E ñể chọn 

ALARM → nhấn phím 5 chọn CDI → nhấn phím ▲, ▼ ñưa con trỏ về 

ON → nhấn ENT ñể chọn chế ñộ báo ñộng lệch hướng. 

 + Hủy bỏ báo ñộng lệch hướng: 

Thao tác: Nhấn MENU ñể hiển thị “MENU” → nhấn 6/E ñể chọn 

ALARM → nhấn phím 5 chọn CDI → nhấn phím ▲, ▼ñưa con trỏ về 

OFF → nhấn ENT ñể hủy bỏ chế ñộ báo ñộng lệch hướng. 
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12. Sử dụng phím MOB (Man over-board). 

Trong tình huống khẩn cấp có người rơi xuống nước, cùng với các 

hành ñộng cần thiết khác, sĩ quan hàng hải phải nhấn phím MOB trên 

máy thu GPS ñể kích hoạt chế ñộ màn hình MOB. 

Chú ý: Chức năng MOB không hoạt ñộng khi ñịnh vị bị gián ñoạn. 

 Khi nhấn phím MOB vị trí hiện tại của bạn sẽ ñược lưu giữ ngay 

lập tức và màn hình MOB sẽ xuất hiện. Bạn có thể nhìn thấy khoảng 

cách và phương vị từ vị trí hiện tại ñến ñiểm mà bạn nhấn phím MOB. 

 

 

 

 Khi chức năng MOB ñược kích hoạt thì khi ñó chỉ có thể sử dụng 

5 phím sau: EVT, CLR, CTRS, PWR/DIM, OFF. 

Chế ñộ báo ñộng tới gần nhấp nháy. 
Âm thanh báo ñộng kêu khi tàu cách 
vị trí  nhấn phím MOB 0.1 nm 

Vị trí khi nhấn 
phím MOB 

Vị trí hiện tại 
Tọa ñộ vị trí khi nhấn phím 
MOB 

Phương vị tới ñiểm khi nhấn 
phím MOB 

Khoảng cách tới ñiểm khi nhấn 
phím MOB 
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 Khi âm thanh báo ñộng kêu, sử dụng phím CLR ñể tắt âm thanh 

báo ñộng. Nhấn tiếp một lần nữa ñể quay trở lại màn hình trước khi nhấn 

phím MOB. 

 Gọi lại vị trí MOB hoặc vị trí sự kiện EVENT:  

 Thao tác: Nhấn MENU ñể hiển thị MENU → nhấn phím 1 chọn 

WAYPOINT → nhập số hiệu ñiểm (000 → 199) → nhấn ENT ñể xác 

nhận. 

 Chú ý: Số hiệu ñiểm: 000 là số hiệu ñiểm của vị trí MOB. 

             001 → 199 là các số hiệu ñiểm sự 

kiện EVT. 

13. Một số lưu ý khi sử dụng 

 Khi lau chùi mặt máy không ñược sử dụng các chất tẩy rửa ñể lau, 

tránh làm hư hỏng màn hình và bàn phím. 

 Không sử dụng các vật sắc, nhọn tác ñộng vào bàn phím có thể gây 

hư hỏng bàn phím. 

 


