
 

 

 

 استفاده را بکنیم ؟ بیشترین دایو کامپیوتر  از چگونه
 

قسمتمقاله  این   لوازم  برای  از  شماست ی  شخصی 

 .کاربرد آن را به حداکثر برسانیدخواهید  که می

های غواصی   پیوترکاماز  امروزه تقریباً همه غواصان  

بی شماری  و مدل های  انواع  و  کنند  استفاده می 

 . وجود دارد

کامپیو عمیق  غوادرک  برای  شما  ضروری تر  صی 

اندازه ،    است به  نمایش  صفحه  که  شوید  مطمئن 

آسان   و  سریع  بتوانید  که  است  بزرگ  را کافی  آن 

 . بخوانید

 

 

به کامپیوتر غواصی همراه خودم دارم  قابل اعتماد هستند، با این حال من همیشه در سفرها دو عدد  کامپیوترهای غواصی بسیار   

   ز دیگری استفاده کنمدچار مشکل شود بتوانم ابیفتد یا   یکی از کار در صورتی کهاین دلیل که  

 

اینکه   از  شونددایوقبل  رایج  تعیین  ،  کامپیوترها  برای  جذبغواصان  و  غواصی  مجاز  فواصل    زمان  و  زمان  و  استراحت نیتروژن 

و همه چیز را در   کردندریمه میاین جداول غواصان را به شدت ج.  ندسطح توصیه شده به جداول غواصی فیزیکی تکیه می کردبر

  به   قادر  که  بودند  ای  ریزپردازنده  حاوی  آنها ،  ظهور کامپیوتر غواصی همه اینها را تغییر داد  .گرفتند    حالت حداکثری در نظر می

الگوریتم کامپیوترهای  .    بود  فشار  مبدل  خواندن از  امروزی  در  غواصی  نیتروژن  ردیابی  برای  فشار  رفع  در    بدنهای  طول شما 

 . کنندی بر اساس اطالعات زمان واقعی استفاده میغواص

 

  اشتراکرا با دوستان خود به غواصی  کنید یا کامپیوتر تعویضرا  غواصی خود کامپیوترهنگام غواصی روز یک شما نمی توانید در  

 . نظر می گیرد  ردبر اساس اطالعات قبلی  فرد همان های تکراری را برای  غواصیار، ، زیرا مدل رفع فش بگذارید

 
و   دفترچه راهنما را بخوانید کامپیوتر غواصی خود را بشناسید،  بسیار شخصی استقسمت از وسایل غواصی  این    به طور خالصه

،   اندریزی شدهبرنامه سازنده  کارخانه    دراز قبل  غواصی    کامپیوتر.    خود نگه دارید  موبایلآن را در گوشی     pdfفایل  سعی کنید   

 .باید آن را با نیازهای غواصی خود تنظیم کنید جدیدغواصی  کامپیوتراز خرید یک  بنابراین پس

 
که در    غواصی  کامپیوتراستایل  اول    د .وجود دارد که باید در نظر داشته باشی  یمالحظاتجدید  غواصی    کامپیوترهنگام خرید یک  

رپه بدون شلنگ فشار وجود  و یکپا  فشارشلنگ    پارچه باسبک ساده ، یک دوم در سه    .وجود دارندو دایو واچ  وتر  کامپدو مدل دایو

است که  غواصی  کامپیوترترین  هزینهکم .    دارند قرار دهید  بستهتوانید روی مچ دست خود  می  سبک ساده  .  یا در یک کنسول 

غواصی شما،  مدل و  غواصی بسته به تعداد دفعات  .قیمت باالتری دارند رد هوای شماه اطالعات در موارائدلیل   سبک های دیگر به

 .دالر متغیر است 1500انتخاب های بسیار خوبی در بازار وجود دارد که قیمت آنها از چند صد دالر تا 

 



 

 

ها را فشار دهید  دکمه .  آن را امتحان کنید و  به صورت فیزیکی برداریدخواهید را  را که می غواصی  کامپیوتر  باید در صورت امکان 

ببینید چگونه کار میت ببینیدنمایش  د و صفحه  کننا  با چشمان خود  بعد  کنید    سعی .  را  بزنید و  را  کامپیوترهای  ماسک خود 

 . ببینیداز داخل ماسک  غواصی  هنگامخود را غواصی این ضروری است که بتوانید صفحه کامپیوتر  ، غواصی را امتحان کنید

 

بیشتر .  استبهتر  که برای کاربر    کنند   و خوانا تولید می  رنگی هاینمایشغواصی را با صفحههای    کامپیوترشرو  های پیشرکت 

چراغ صفحه مانند  رنگی  میهای  هشدار  مهم  مشکل  یک  درباره  قرمز  هستند:  رنگی  کد  دارای  راهنمایی  نشان   دهد،های  زرد 

نمایش خود را همچنین می توانید روشنایی صفحه    .    دهد که همه چیز درست استدهد که باید احتیاط کرد و سبز نشان میمی

 . صی عمیق و شبانه روشن یا خاموش کنیدرا برای غوا کامپیوترو چراغ کم یا زیاد کنید 

یاب باید هوا  رایانه ای که خریداری می کنید  یا غواصان پیشرفته، هر  باشد و رای مبتدیان  ترکیب گاز و فشار   نایتروکس داشته 

غواصی یکپارچه بدون شلنگ هوا که مجهز به فرستند  گر یک کامپیوتر  . اخود را انجام دهیدرا  تمام تنظیمات  و    جزئی اکسیژن

 .  یاد بگیرید که چگونه آنها را با هم جفت کنیدباید خرید  ترنسمیتر است می

 
یا خاموش کنید  های مختلفی رم توانید آالرمی توقف در آب  ، حداکثر عمق  تانکاز جمله فشار    ،ا روشن  . همچنین    ، زمان و 

ریزی کنید که  خود را طوری برنامهتوانید دستگاه  ، و می  کنندمختلفی استفاده می رفع فشار هایاز مدلغواصی    های   کامپیوتر

  .تر برای بدن شما باشدکارانهشرایط سخت، محافظه هنگام غواصی در آب سرد یا

 

در نظر    سی سی آریا    تری را با قابلیت گازهای مخلوط و شوید، ممکن است بخواهید مدل پیشرفتهمی  فنی  غواصیگر وارد دنیای  ا

نده و محاسبه  غواصی های تکراری، مهم است که در تمام طول روز از یک رایانه برای ردیابی نیتروژن باقیماهنگام انجام    .بگیرید

 . فواصل سطح استفاده کنید

 

با باتری یکبار   کامپیوتریآیا  .    شما استغواصی  کامپیوتر  یکی دیگر از ویژگی های مهمی که باید در نظر بگیرید، شارژ کردن  

باتری یکبار مصرف آن تمام می شود، مطمئن   قابل تعویض یا قابل شارژ می خواهید؟باتری    یا  مصرف اگر دستگاهی دارید که 

 . با هشدار باتری کم خود شیرجه نزنیدشوید که 

 

خود  غواصی    یدکیکیف ابزار  در  اضافی  تعویض کنید، همیشه یک باتری    خود را  غواصیکامپیوتر    قبل از سفر باتریاگر می توانید  

 بایدبرای تعویض باتری و برخی مدل ها باید  نیاز دارند حلقه اورینگبرخی از مدل ها هنگام تعویض باتری به یک  .  داشته باشید 

یک کابل یدکی  بهتر است  آن را چک کنید و    شارژباید  رژ دارید،  قابل شاغواصی  کامپیوتر  اگر یک   .به مرکز خدمات برده شوند

 ته باشید . شارژ نیز همراه خود داش

 
از   تا  باتری را بررسی کنید  از غواصی سطح   خاموشی اگر در حین غواصی   .جلوگیری کنیدغواصی    کامپیوترخاموش شدن  قبل 

قبل از غواصی  .صعود کنید و یک توقف ایمنی طوالنی انجام دهیدبه سطح آب  ، فوراً    رخ داد و پشتیبان نداریدغواصی  کامپیوتر  

 .حت بر سطح داشته باشید استراساعت  24باید  بعدی

 

به یک   . اگر  را بررسی کنید، نحوه تعویض آن را بدانید و یک یدکی به همراه داشته باشید  ترنسمیتریاد داشته باشید که باتری    به

سبک    تر بهکنید یا یک کامپیوتر ارزان  اجاره  دیگر را  غواصی  یک کامپیوترسعی کنید  روید و دو کامپیوتر ندارید،  میسفر غواصی  

 . یدکی بسیار مفید است غواصی کامپیوتر شتن یک . دا تا از آن به عنوان پشتیبان استفاده کنیدتهیه کنید  ساده

 

https://www.scubadiving.com/nitrox-scuba-diving-guide-certification?utm_source=facebook.com
https://www.scubadiving.com/training/decompression-diving?utm_source=facebook.com


 

 

ت با کف دریا برخورد داشته باشد و چون ممکن اسآویزان باشد  هرگز اجازه ندهید  دارد  قرار    کنسولبر روی    غواصی  کامپیوتر  اگر  

و  دچار آس آن  ترین حالت  در ساده یب و شکستگی شود  و عملکرد  وارد دکمه ها شود  یا ماسه  قرار دهدگل  تاثیر  را تحث    .   ها 

بند های  یم از  از پد مخصوص  غواصی  کامپیوتر  برای    بانجیتوانید  یا  برای نصب  سایز بزرگ استفاده کنید  و   آسانرو مچی که 

مچی بلند نیز دارند تا برای بلند تر شدن  اضافه  بندیک  غواصیکامپیوتر . اکثر ت استفاده کنید سراحتی دست شما طراحی شده ا

 اصلی استفاده کنید   بند

 

عالی هستند، به خصوص هنگام محاسبه  کردن  دارای برنامه ریزهای غواصی هستند که برای چندین روز غواصی  غواصی  کامپیوتر  

 فشار و بدون محدودیت رفع غواصی  عمق و   سطحاستراحت بر  زمانحداقل 

 

برای غواصی در، میغواصی  کامپیوتر  های سیستم  تر در گزینهقعمی  نگاهیا  ب یا شور،  برای آب شیرین  را  آنها  یا   ارتفاع توانید 

خواهید هنگام غواصی ببینید را  ید پیکربندی صفحه اصلی و آنچه میتوانباالتر می    سطحهای  در رایانه.    سطح دریا تنظیم کنید

به دستورالعمل های سازنده توجه کنید و یاد بگیرید که چگونه  .  بسیاری از آنها دارای قطب نمای دیجیتال هستند .انتخاب کنید

 .  آن را قبل از غواصی کالیبره کنید

 

توانید    رایانه خود می  بدر  نقاطانتخاب کنید واحدها  تاریخ و  نمایش داده شوند، همچنین زمان،  یا متریک  امپریال   ه صورت 

GPS   هنگام تغییر مناطق زمانی برای دقیق کردن گزارش غواصی، اطمینان حاصل کنید که این موارد  .  خود را تنظیم کنید

.  فعال ویژگی هستند  روی  تولیدکنندگان  کردهسرمایهبلوتوث  های  اکثر  بتواگذاری  تا  یک  غواصی  کامپیوتر  نید  اند  به  را  خود 

 . غواصی شما را آسان می کند اطالعات هر سال پیشرفت می کند و ثبتها  رم افزار . ن سرویس ثبت آنالین متصل کنید

 

 نکته حرفه ای 

الکترونیکی هستند   ،  ند  دارشامل فشار و آب نمک  در محیطی  یتی که  بنابراین به دلیل ماهیت فعالکامپیوترهای غواصی اساساً 

تا به شما کمک  آن آشنا باشید    و بااستفاده کنید  یشه  همخود  غواصی  کامپیوتر  و از    بدقت از آنها نگهداری کنیدتوصیه می کنیم  

در حین صعود،    .  بازگردید  آبداشته باشید و با سرعت صحیح به سطح    یغواصی خوبو در مدت زمان مناسب  در عمق مجاز  کند  

زمان سیفتی  دیپ استاپ را فعال کنید یا  توقف  میق  هنگام غواصی عمی توانید  .  د را دنبال کنید خوغواصی  کامپیوتر  توصیه های  

 . باشید یسایر گزینه های خاص را تنظیم کنید تا به شما کمک کند غواصی ایمن تر  یاو استاپ خود را بیشتر کنید 

 

 

          

  وین سعید پر گردآوري ، تألیف و ترجمه :

 www.IranMarina.comلمللي مارینا امركز غواصي بین 

 باشدای )درج منبع و نویسنده( آزاد ميداری و رعایت اخالق حرفه شرط امانتمندان و هنرجویان غواصي به مقاله برای عالقه استفاده از مطالب این

https://www.scubadiving.com/altitude-diving-differences?utm_source=facebook.com
http://www.iranmarina.com/

