
TOPOGRAFIE - CARTOGRAFIE LP. 3 

Orientarea şi efectuarea ridicărilor topografice expeditive cu ajutorul 
tehnicii GPS 

GPS (Global Positioning System) este un sistem de poziţionare în spaţiu cu 
ajutorul sateliţilor care oferă date referitoare la poziţie (latitudine, longitudine, 
altitudine), viteză şi timp în orice moment şi punct de pe Glob. A fost conceput de 
către Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii, avându-şi începuturile în 
anii ’60; de atunci şi până în zilele noastre el a cunoscut o dezvoltare impresionantă, 
în special în domeniul utilizatorilor civili. 

Reţeaua GPS cuprinde trei sectoare (fig. 1): 
• sectorul spaţial; 
• sectorul de control; 
• sectorul utilizatorilor. 

 
Fig. 1. Sectoarele funcţionale ale GPS 

Sectorul spaţial (fig. 1, 2) cuprinde în prezent 24 de sateliţi amplasaţi pe 
orbite în jurul Pământului la aproximativ 20 200 km distanţă, cu o perioadă de 
revoluţie de aproximativ 12 ore. Fiecare satelit este dotat cu ceasuri atomice de foarte 
mare precizie şi transmite către staţiile de control şi către utilizatori semnale radio sub 
formă de unde: L1 cu frecvenţă de 1575,42 MHz şi L2 cu frecvenţă de 1227,6 MHz. 
Utilizatorii civili pot folosi doar L1, L2 fiind destinat utilizatorilor militari. 

Sectorul de control (fig. 1) este alcătuit din cinci staţii de control repartizate 
pe glob (fig. 3), dintre acestea cea de la Baza Aeriană Falcon din Colorado Springs 
(S.U.A.) fiind cea care controlează întreg sistemul. Rolul acestor staţii este acela de a 
recepţiona continuu semnalele tuturor sateliţilor, în vederea calculării poziţiei fiecărui 
satelit, verificării preciziei ceasurilor atomice şi corectării erorilor care pot interveni. 

Sectorul utilizatorilor (fig. 1) cuprinde totalitatea utilizatorilor civili şi 
militari care folosesc un receptor GPS. Acesta este un aparat destinat să recepţioneze 
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semnalele emise de sateliţi şi, în funcţie de acestea, să determine poziţia lui pe glob. 
De menţionat că GPS-ul utilizează sistemul WGS 84 (World Geodetic System 1984) 
de coordonate pentru poziţionarea pe suprafaţa Pământului. 

 
Fig. 2. Amplasamentul sateliţilor din reţeaua GPS 

Principiul de funcţionare (fig. 4) al GPS-ului este acela de a folosi sateliţii 
în spaţiu ca puncte de referinţă pentru localizarea la sol. Printr-o măsurare foarte 
exactă a distanţei în linie dreaptă dintre receptor şi cel puţin 4 sateliţi se poate 
determina poziţia oricărui punct de pe Pământ (latitudine, longitudine, altitudine). În 
mod normal pentru determinarea poziţiei în 3D a unui punct de pe suprafaţa terestră 
cu ajutorul poziţiei sateliţilor este nevoie de doar trei distanţe (trei sateliţi), deoarece 
metoda care se utilizează este cea a triangulaţiei (vezi Lp 2). A patra distanţă se 
determină pentru minimizarea erorilor de poziţionare, datorate ceasurilor din 
receptoare care, nefiind atomice ca cele din sateliţi, nu sunt extrem de exacte. Distanţa 
dintre satelit şi receptor se calculează prin cronometrarea timpului de care are nevoie 
semnalul radio să ajungă de la satelit la receptor. Ştiind că semnalul radio se 
deplasează cu 300 000 km/sec (viteza luminii), dacă cronometrăm timpul lui de 
propagare de la satelit la receptor putem să deducem distanţa dintre aceştia. Fiecare 
satelit are semnalul propriu (Pseudo Random Code) astfel încăt receptorul va şti exact 
despre ce satelit este vorba. 

Recepţia semnalelor emise de sateliţi şi calculul poziţiei se poate face în două 
moduri: modul absolut şi modul diferenţial. 

Modul absolut (fig. 4) foloseşte un singur receptor GPS, iar precizia de 
poziţionare este de cca 10 – 15 m. 

Modul diferenţial (fig. 5) presupune folosirea a două receptoare dintre care 
unul va fi staţie de bază, adică este instalat într-un punct cu coordonate cunoscute 
astfel încât se va putea măsura diferenţa dintre coordonatele punctului cunoscut şi cele 
rezultate pentru acelaşi punct din analiza semnalelor GPS. Diferenţele calculate vor fi 
folosite pentru corectarea coordonatelor determinate cu un receptor mobil în alte 
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puncte din zona respectivă. Acest mod de lucru este foarte precis (1-5 cm), dar 
distanţa dintre receptorul mobil şi staţia de bază nu trebuie să depăşească 30 km. 

 
Fig. 3. Amplasamentul şi dotările sectorului de control din reţeaua GPS 

 
Fig. 4. Stabilirea poziţiei spaţiale a unui punct în mod absolut 

Înregistrarea datelor, în ambele moduri prezentate mai sus, se face prin 
punerea în staţie a receptorului în punctul dorit o perioadă de timp de cca 15 sec – 3 min. 
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În acest caz receptorul GPS înregistrează mai multe valori (lat, long, alt) pentru 
punctul respectiv, iar la sfârşit se obţine media tuturor valorilor, ea fiind cea mai 
apropiată de adevăr. 

 
Fig. 5. Stabilirea poziţiei spaţiale a unui punct în mod diferenţial 

 Fig. 6. GPS-ul Garmin 12 
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Factorii care influenţează precizia măsurătorilor sunt în principal 
următorii: 

• tipul de receptor GPS (în principal numărul de canale); 
• numărul de sateliţi vizibili la un moment dat; 
• reflectarea semnalului GPS de către clădiri, arbori sau alte obstacole; pentru 

diminuarea acestui factor se pot utiliza antene de bună calitate; 
• distanţa dintre receptorul mobil şi staţia de bază atunci când determinările se 

fac în modul diferenţial; 
• înălţimea sateliţilor deasupra orizontului (unghiul făcut de aceştia cu 

orizontul); sateliţii care au acest unghi mai mare de 15º oferă o poziţionare 
mai exactă. 

 
Fig. 7. Paginile principale şi submeniurile GPS-ului GARMIN 12 

Complexitatea datelor oferite de tehnica GPS depinde de tipul aparatului 
receptor. În cadrul lucrărilor practice vom utiliza un aparat GPS „GARMIN” (de 
producţie S.U.A.) cu 12 canale, care este capabil să recepţioneze semnal de la un 
număr maxim de 12 sateliţi topografici (fig. 6). Acest model de aparat oferă 
următoarele facilităţi: 

• aflarea poziţiei sateliţilor pe bolta cerească şi puterii semnalului 
recepţionat de aparat de la aceştia; 

• aflarea erorii de determinare a poziţiei punctelor în funcţie de calitatea 
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semnalului recepţionat; 
• aflarea coordonatelor (latitudine, longitudine şi altitudine) punctelor de 

pe suprafaţa terestră; 
• aflarea vitezei de deplasare şi a azimutului direcţiei pe care se deplasează 

receptorul; 
• construirea unei schiţe a traseului urmat de receptor; 
• memorarea unui număr maxim de 500 de puncte (este memorată poziţia 

acestor puncte – latitudine, longitudine şi altitudine); utilizatorul GPS-
ului poate fi apoi dirijat spre unul din cele 500 de puncte memorate, 
indicându-i-se direcţia (prin intermediul azimutului) şi distanţa în linie 
dreaptă până la punctul respectiv; de asemenea, prin înregistrarea vitezei 
de deplasare a receptorului se poate estima şi timpul necesar până la 
atingerea punctului dorit (ex. o cabană, o localitate, o staţie de benzină, 
un lac etc., adică orice punct care a fost în prealabil memorat de aparat). 

GPS-ul Garmin 12 are cinci pagini principale funcţionale, fiecare pagină 
oferind anumite facilităţi (fig. 7). Acestea sunt: 

1. pagina satelit: conţine harta cerului, modul de lucru al aparatului, 
eroarea de determinare a poziţiilor, puterea semnalului recepţionat de la 
sateliţi şi starea bateriilor de alimentare cu energie electrică a aparatului; 

2. pagina poziţie: conţine un grafic care indică azimutul direcţiei de 
deplasare, viteza de deplasare, lungimea rutei pe care se deplasează 
receptorul, altitudinea, latitudinea, longitudinea şi un ceas; 

3. pagina hartă: conţine o schiţă care ne indică drumul pe care îl 
parcurgem şi punctele din vecinătatea noastră, precum şi punctul de 
destinaţie; 

4. pagina navigaţie: conţine o săgeată şi alte date (distanţă, azimut, viteză, 
timp de parcurgere a rutei) care ghidează receptorul spre o destinaţie 
dorită şi memorată în prealabil de aparat; 

5. pagina meniul principal: conţine o serie de opţiuni care permit 
memorarea şi gestionarea punctelor şi rutelor, precum şi setarea 
aparatului (ex. alegerea unităţilor de măsură, a direcţiei faţă de care se 
măsoară unghiurile de orientare în teren, limba de afişare a opţiunilor 
etc). 

1. PAGINA SATELIT 

Pagina satelit (fig. 8) este prima în ordinea listării pe ecranul aparatului. Ea 
apare când pornim aparatul şi ne dă o serie de informaţii asupra numărului şi poziţiei 
sateliţilor recepţionaţi de aparat, asupra puterii semnalului şi modului de lucru. 

În centrul ecranului se află harta cerului pe care este reprezentată poziţia 
sateliţilor din zonă. În stânga sus faţă de această hartă apare nordul geografic. Cercul 
exterior reprezintă linia de orizont, iar cel interior latitudinea de 45º deasupra 
orizontului. Punctul central se află deasupra operatorului (90º latitudine pe bolta 
cerească). Sateliţii apar pe această hartă sub formă numerică, cei mai importanţi fiind 
cei care se află în interiorul cercului mic, deci la latitudini mai mari de 45º. 

Când aparatul caută semnalul de la un satelit acesta va apărea pe ecran 
încadrat în negru, iar bara de putere a semnalului, situată în partea de jos a ecranului, 
va fi goală (receptorul este în curs de a primi date). 

Când aparatul are suficiente date pentru a calcula o poziţie, câmpul statut 
(stânga sus) va indica 2D sau 3D. În partea din dreapta sus a ecranului este indicată 
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precizia cu care este determinată poziţia pe orizontală (lat/long) a punctelor, precizie 
care este cu atât mai mare cu cât semnalul recepţionat este mai puternic. Precizia 
orizontală este notată EPE şi poate fi determinată în metri (M) sau picioare (FT). 

 
Fig. 8. Pagina satelit a GPS-ului GARMIN 12 

Modul de lucru al aparatului depinde de calitatea semnalului şi este afişat în 
câmpul statut (stânga sus): 

─ SEARCHING – se caută toţi sateliţii din raza de acţiune a aparatului; 
─ AUTOLOCATE – suntem pe punctul de a iniţia şi a primi noi date; 

procesul poate dura cca 5 minute în funcţie de sateliţii care sunt 
recepţionaţi; 

─ ACQUIRING – receptorul este pe punctul de a primi datele de la sateliţii 
disponibili, dar nu a primit încă suficiente date pentru a putea determina o 
poziţie în 2D (două dimensiuni, adică latitudine şi longitudine); 

─ 2D NAV – cel puţin trei sateliţi au fost găsiţi şi o poziţie în 2D poate fi 
calculată; 

─ 2D DIFF – apare când se primesc corecţiile GPS în 2D; 
─ 3D NAV – cel puţin patru sateliţi au fost recepţionaţi şi este posibilă 

determinarea unei poziţii în 3D (trei dimensiuni, adică latitudine, 
longitudine şi altitudine); 

─ 3D DIFF – apare când se primesc corecţiile GPS în 3D; 
─ POOR GPS COVERAGE – receptorul nu are suficienţi sateliţi pentru a 

determina o poziţie în 2D sau 3D din cauza unei proaste geometri a 
poziţiei sateliţilor; 

─ NOT USABLE – receptorul este inutilizabil; aparatul trebuie oprit şi 
apoi repornit pentru a încerca recepţionarea de semnal; 

─ SIMULATOR – receptorul este în modul simulator. 

2. PAGINA POZIŢIE 

Pagina poziţie este a doua în ordinea listării pe ecranul aparatului. După ce 
aparatul a recepţionat semnalul de la sateliţi, iar acesta permite determinarea unei 
poziţii, are loc comutarea automată de pe pagina satelit pe pagina poziţie. Această 
pagină oferă informaţii despre poziţia în care ne aflăm (latitudine, longitudine şi 
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altitudine), direcţia spre care ne deplasăm, viteza cu care ne deplasăm şi lungimea 
traseului parcurs (fig. 9). Ea este foarte utilă când călătorim fără punct de destinaţie 
activ. Afişajul grafic al traseului, în partea de sus a paginii, indică azimutul direcţiei 
pe care ne deplasăm. Sub acesta se găsesc coordonatele traseului, viteza şi distanţa 
parcursă. Odometrul (arată lungimea traseului parcurs) şi altimetrul sunt 
personalizabile (adică pot afişa o anumită opţiune în funcţie de preferinţele 
utilizatorilor) şi amândouă pot afişa anumite date despre călătorie. 

 
Fig. 9. Pagina poziţie a GPS-ului GARMIN 12 

În câmpul TRIP din pagina poziţie putem alege următoarele opţiuni: 
• TRIP – odometru de călătorie, care indică distanţa totală a călătoriei de la ultima 

punere la zero; 
• TTIME – timpul cumulat pe durata deplasării (fară timpul de staţionare); 
• ELPSD – timpul scurs, orele şi minutele de la ultima punere la zero; 
• AVSPD – viteza medie realizată pe durata traseului parcurs; 
• MXSPD – viteza maximă atinsă de la ultima punere la zero; 
• ALT – altitudinea, adică distanţa verticală raportată la nivelul mării. 

Punerea la zero a cronometrului, vitezometrului şi odometrului se face astfel: 
1. activăm câmpul personalizabil şi apăsăm ENTER; 
2. apăsăm pe ENTER pentru confirmare sau pe QUIT pentru ieşire. 

Odometrul, cronometrul şi viteza medie sunt legate una de alta. Punerea la 
zero a uneia din aceste câmpuri repune automat la zero datele din celelalte câmpuri şi 
poate începe o nouă călătorie. 

Resetarea câmpului viteza maximă se face astfel: 
1. activăm câmpul şi apăsăm pe ENTER; 
2. apăsăm din nou pe ENTER pentru a confirma opţiunea RESET. 

Reglarea altitudinii (câmpul ALT). Când receptorul este în modul 2D, 
altitudinea nu poate fi determinată, dar există posibilitatea reglării ei într-un punct cu 
valoare cunoscută. Punctele următoare vor avea determinată şi altitudinea, calculul 
făcându-se pe baza primei valori introduse de utilizator; astfel vor rezulta determinări 
în 3D. 

Reglarea altitudinii (ALT) se face astfel: 
1. activăm câmpul ALT şi apăsăm ENTER; 
2. introducem valoarea altitudinii pentru punctul în care ne aflăm şi apăsăm ENTER. 
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3. PAGINA HARTĂ 

Pagina hartă arată poziţia receptorului şi împrejurimile (fig. 10). Ea 
furnizează un cursor ţintă care permite măturarea punctelor de reper apropiate, 
determinarea distanţelor şi azimutului spre un punct de pe hartă; este posibilă şi 
marcarea de noi puncte de reper pe ecranul aparatului în timp ce se desfăşoară 
navigarea. 

 
Fig. 10. Pagina hartă a GPS-ului GARMIN 12 

Pagina este divizată în două părţi: 
─ câmpurile de comandă; 
─ partea hartă. 

Câmpurile funcţiilor zoom (ZM), măturare (PAN) şi configuraţie (CFG) sunt 
situate în partea de sus a ecranului. Funcţia zoom utilizează 12 scări de zoom, de la 
0,2 la 320 de mile sau de la 0,5 la 600 km. O scară de zoom reprezintă distanţa între 
partea de sus şi partea de jos a hărţii de pe ecran. Dacă scara este de 10 km atunci 
distanţa între marginea de sus şi cea de jos a hărţii de pe ecran este de 10 km. 

Partea hartă a paginii afişează poziţia actuală a receptorului printr-o icoană în 
formă de diamant şi drumul parcurs şi/sau drumul care urmează să fie parcurs, 
reprezentate printr-o linie neagră. Punctele de reper vecine sunt figurate prin semne 
convenţionale, împreună cu numele lor. Puteţi să selecţionaţi caracteristicile hărţii din 
submeniul MAP SETUP. 

Cele patru colţuri ale paginii hartă sunt utilizate pentru a afişa: 
─ direcţia (azimutul) spre punctul de destinaţie (stânga sus); 
─ distanţa spre punctul de destinaţie (dreapta sus); 
─ direcţia (azimutul) drumului urmat de receptor (stânga jos); 
─ viteza la sol (dreapta jos). 

Câmpurile din colţurile superioare arată direcţia (azimutul) şi distanţa până la 
una din următoarele trei destinaţii, la alegere: 
─ un punct de destinaţie activ; 
─ un punct de reper activat pe ecran; 
─ crucea ţintă de pe ecran, când este activată opţiunea PAN (măturare). 

Dacă nu navigaţi spre un punct de reper sau dacă nu utilizaţi funcţia PAN, 
câmpurile de date din partea de sus a hărţii nu apar. Traiectoria şi viteza actuală sunt 
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afişate în colţurile inferioare ale ecranului. 
Cele patru colţuri ale paginii hartă sunt folosite pentru a indica traiectoria şi 

distanţa, fie pentru cursor, fie pentru un punct de destinaţie. 
Funcţia ZOOM (ZM). Când pagina hartă este utilizată, câmpul zoom (în 

partea de sus stânga) este activat. Harta mobilă posedă 12 scări care sunt selecţionate 
utilizând câmpul de funcţie zoom. Pentru a selecţiona o scară de zoom: 

1. utilizaţi tastele săgeată (sus, jos) pentru a activa câmpul zoom (ZM); 
2. apăsaţi pe ENTER pentru a începe să selecţionaţi o scară de zoom; 
3. utilizaţi tastele săgeată pentru a selecţiona o scară şi apăsaţi ENTER pentru 

confirmare. 
Funcţia măturare (PAN). Al doilea câmp de funcţii al paginii hartă este 

câmpul PAN (măturare), situat în partea din dreapta sus a ecranului. Funcţia măturare 
vă permite să deplasaţi harta cu cele patru butoane săgeată pentru a vedea zonele din 
afara hărţii afişate în prezent. Pentru a activa funcţia măturare (PAN): 

1. cu tastele săgeată (dreapta, stânga) mutaţi-vă pe câmpul PAN; 
2. apăsaţi pe tasta ENTER pentru a activa funcţia măturare (PAN); 
3. utilizaţi săgeţile (jos-sus, stânga-dreapta) pentru a deplasa harta în toate 

sensurile. 
Când începeţi să vă deplasaţi pe hartă apare o cruce. Această cruce serveşte 

acum ca ţintă pentru harta mobilă. Distanţa şi azimutul până la punctul de destinaţie 
sunt acum înlocuite de distanţa şi azimutul de la poziţia actuală până la crucea ţintă. 

Când măturaţi harta observaţi cum crucea ţintă agaţă punctele de reper pe 
ecran şi le activează. Când un punct de reper este activat puteţi fie să revedeţi pagina 
sa de definiţie, fie opţiunile sale de afişaj, fie să navigaţi direct spre punctul respectiv. 

Pentru a merge spre un punct de reper activat pe pagina hartă trebuie să 
apăsaţi pe GOTO şi apoi pe ENTER pentru a confirma pagina GOTO WAYPOINT. 

Când măturăm ecranul putem să utilizăm crucea ţintă pentru a marca noi 
puncte de reper şi pentru a naviga spre un punct de destinaţie. Pentru a marca un nou 
punct de reper în locul crucii ţintă măturaţi până la poziţia dorită şi apoi: 

1. apăsaţi pe butonul MARK; 
2. introduceţi un nume şi/sau un număr şi apăsaţi pe ENTER. 

Puteţi să utilizaţi crucea ţintă ca destinaţie instantanee spre un nou punct care 
va fi numit de aparat MAP. Pentru a merge spre crucea ţintă apăsaţi pe GOTO şi apoi 
pe ENTER. Pentru a păstra punctul de reper MAP trebuie să-i schimbăm numele, căci 
altfel va fi şters la următoarea utilizare a lui GOTO. 

Pentru a întrerupe funcţia măturare (PAN) apăsaţi pe QUIT. 

4. PAGINA NAVIGAŢIE 

Pagina navigaţie (fig. 11) oferă o săgeată direcţională care indică destinaţia şi 
o busolă grafică pentru afişarea direcţiei călătoriei. Această pagină poate fi afişată în 
două moduri: sub formă de pagină busolă şi sub formă de pagină drum. Pentru 
navigarea pe distanţe mici mai util este modul pagină busolă, motiv pentru care vom 
insista asupra acestuia. Pentru a trece de la modul pagina busolă la modul pagina 
drum sau invers se apăsă de două ori pe tasta ENTER. 

Pagina busolă furnizează un ghidaj mai bun pentru călătoriile cu maşina, cu 
bicicleta, circuite unde navigarea în linie dreaptă este în general imposibilă. Pagina 
oferă un afişaj numeric al direcţiei (azimutului) şi distanţei până la destinaţie, ca şi 
viteza şi traiectoria actuală la sol. 

Câmpul ETE din partea de jos a ecranului este personalizabil. Pentru a alege 
o opţiune în câmpul personalizabil: 
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1. activaţi ETE şi apăsaţi ENTER; 
2. utilizaţi tastele săgeată pentru a vizualiza opţiunile posibile şi apăsaţi ENTER 

pentru alegerea unei opţiuni. 
Sunt disponibile opţiunile: 

• ETE (timp necesar estimat) – timpul de călătorie necesar pentru a 
ajunge la o destinaţie,; 

• ETA (ora estimată de sosire) – ora la care se va ajunge la destinaţie, 
calculată pe baza vitezei şi a traiectoriei actuale; 

• CTS (ruta optimă de urmat) – direcţia care vă va da modul cel mai 
eficace de a păstra traiectoria spre destinaţie; 

• XTK (diferenţa de drum) – indică distanţa faţă de punctul de 
destinaţie sau faţă de cel de pornire, în raport cu traiectoria urmată; 

• VMG (viteza efectivă) – viteza cu care călătoriţi spre destinaţie; 
• TRN (schimbare de direcţie) – valoarea în grade a corecţiei necesare 

pentru a călători direct spre destinaţie. 

 
Fig. 11. Pagina navigaţie a GPS-ului GARMIN 12 

Direcţia (BRG) şi distanţa (DST) până la punctul de reper sunt afişate în 
partea de sus a paginii, sub numele punctului de destinaţie. Distanţa afişată este 
distanţa în linie dreaptă spre punctul de destinaţie, iar direcţia indică azimutul spre 
destinaţie. Mijlocul paginii prezintă un inel busolă, care indică drumul la sol în timp 
ce vă deplasaţi, având în centru o săgeată spre destinaţie. Săgeata arată direcţia 
destinaţiei în raport cu direcţia spre care vă deplasaţi. Dacă săgeata are vârful 
îndreptat perpendicular spre latura de sus a ecranului înseamnă că mergeţi direct spre 
punctul de reper. Dacă săgeata indică o altă direcţie (stânga, dreapta, în jos) întoarceţi-
vă spre direcţia indicată de aceasta până ce ea va deveni perpendiculară pe latura de 
sus a ecranului şi apoi continuaţi să mergeţi în această direcţie. 

Partea de jos a paginii afişează traiectoria urmată (TRK), viteza (SPD) şi 
unul din câmpurile personalizabile prezentate mai sus. 

Când sunteţi la un minut de destinaţie, pe baza vitezei şi a traiectoriei actuale, 
GPS 12 vă avertizează printr-un mesaj care pâlpâie pe ecran. 
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5. MARCAREA UNEI POZIŢII 

Un punct de reper poate fi introdus prin trei metode: 
• prin introducerea manuală a coordonatelor; 
• utilizând azimutul şi distanţa în raport cu o poziţie cunoscută; 
• utilizând coordonatele afişate de aparat pentru punctul în care ne aflăm; practic 

marcăm acel punct. 
Pentru marcarea (memorarea de către aparat) poziţiei actuale: 

1. apăsaţi pe tasta MARK; 
2. pagina MARK POSITION apare arătând poziţia prinsă şi un nume din trei 

cifre; 
3. dacă doriţi să păstraţi numele şi simbolul date de aparat apăsaţi pe tasta 

ENTER pentru a memora punctul; numele şi simbolul punctului pot fi stabilite 
şi de către utilizator prin opţiunile oferite de aparat. 

6. DIRIJAREA SPRE UN PUNCT MEMORAT DE APARAT 

Metoda de bază pentru a selecţiona o destinaţie este funcţia GOTO care 
permite să alegem orice punct de reper ca destinaţie şi să calculăm rapid o traiectorie 
pornind de la poziţia actuală. 

Pentru a activa funcţia GOTO: 
1. apăsaţi pe butonul GOTO; 
2. selecţionaţi, din lista afişată pe ecran, punctul de reper spre care doriţi să vă 

deplasaţi şi apăsaţi ENTER. 
Când un punct de reper a fost activat cu funcţia GOTO pagina busolă 

furnizează un ghidaj de direcţie spre destinaţie până ce funcţia GOTO va fi anulată 
sau până când receptorul a ajuns la punctul de destinaţie. 

Pentru a anula un GOTO activ: 
1. apăsaţi pe butonul GOTO; 
2. activaţi CANCEL GOTO? şi apăsaţi pe tasta ENTER pentru confirmare. 
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