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کاربری دستگاه های مخابراتی  واحد 

یادگیری2

آیا تاکنون پی برده اید

  دریانوردان چگونه با ساحل و کشتی های دیگر ارتباط برقرار می کنند؟ 1

  مخابرات دریایی از چه جایگاه و اهمیتی در میان دریانوردان، برخوردار است؟ 2

  ارتباط میان ایمنی و مخابرات دریایی چیست؟ 3

استاندارد عملکرد

 هدف از اجرای آموزش های این فصل، توانمندسازی هنرجویان تحلیل عملکرد سامانه مخابرات دریایی، کار 
با دستگاه های مخابراتی و سرویس و نگهداری آن ها می باشد.
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مخابرات دریایی

اهمیت  نیز  از محیط زیست  امنیت و حفاظت  ایمنی و  بهبود  ترافیک دریایی در سرتاسر جهان،  افزایش  با 
بیشتری یافته است. هنگامی که اخذ تصمیمات مهم برای سرعت بخشیدن به حفاظت یا ارتقای هریک از این 

عوامل یاد شده در میان باشد، ارتباط خوب بین همه عناصر درگیر در زنجیره دریایی ضروری است.

شکل 1ـ ترافیک دریایی

شکل 2ـ الگوی ارتباط دریایی

ساختار مخابرات راه دور برای کسانی که در دریا هستند بسیار مهم بوده و حتی اهمیت حیاتی دارد، زیرا تنها 
سامانه ارتباطی جهت برقراری تماس با سایر شناورهای اطراف و ایستگاه های زمینی مستقر در جای جای این 
گیتی می باشد. سیستم های ارتباطی پیشرفته، ارتباطات بین کشتی ـ ساحل و ساحل ـ کشتی را با استفاده 
از ماهواره و زیرساخت های رادیویی و تلفن های زمینی را برقرار می کنند. فناوری پیشرفته صوتی و مبادالت 
داده ها، امروزه به این معنی است که صاحبان کشتی ها، کاربران و خدمه می توانند در هر کجا که باشند، با 

یکدیگر در تماس باشند.
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برقراری ارتباطات خوب در کشتی نیز یکی دیگر از اهداف مهم مخابرات دریایی است. این امر باعث می شود 
اینترنت به طور  باشند،  با آن ها در تماس  بتوانند  از خانواده و دوستان هستند،  خدمه کشتی که اغلب دور 
با  ارتباط  موقعیت،  گزارش  نمودار،  و  هوا  و  آب  رسانی  روز  به  باشد.  برقرار  کشتی  کارکنان  برای  همزمان 

رسانه های جمعی و تجهیزات تشخیص از راه دور نیز از مزایای ارتباط خوب می باشد.
دریانوردان باید بتوانند با کشتی های دیگر ارتباط برقرار کنند تا اطالعات ایمنی دریایی در کوتاه ترین زمان، 
دریافت و ارسال شود. همچنین هشدارهای اضطراری برای مراکز هماهنگی نجات در ساحل و کشتی های 
نزدیک در هر کجا که باشند، ارسال و یا در شرایط اضطراری، پیام های هماهنگی از این مراکز دریافت گردد.

شکل 3ـ ایستگاه ساحلی

توانایی  داشتن  است.  ایمنی  با  برابر  دریانوردان  اکثر  ذهن  در  اعتماد  قابل  دریایی  ارتباطات  شک،  بدون 
برقراری ارتباط با افرادی که می توانند کمک به شما را فراهم کنند، ارزش بسیار بیشتری از هزینه های حتی 

رادیو دریایی دارد. باال ی  با کیفیت  گران قیمت 
بنابراین زمانی که دریانوردی آغاز می شود، بسته به اینکه سفر یک روزه کوتاه یا هزار مایل دریایی است، 
ارتباطات کوتاه مدت،   برای  VHF دریایی  باشید. رادیو  بایستی تجهیزات مخابراتی مناسب به همراه داشته 
MF / HF Single Sideband برای ارتباطات بلند مدت و یا سیستم های ماهواره ای که تقریباً در سراسر 

داده شده اند. اختصاص  است  امکان پذیر  جهان 
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تلفن همراه به جای رادیو

داشتن یک تلفن همراه در دریا به شما اجازه می دهد به راحتی با مخاطبین که در ساحل قرار دارند مانند: 
فامیل، دوستان و کسب و کارهایتان ارتباط برقرار کنید. آن ها بسیار راحت هستند، اما در بعضی موارد آن ها 
نباید به جای یک رادیو با بسامد بسیار باال مانند VHF و HFـMF استفاده شود. در اینجا برخی از مواردی 

که در مورد تلفن های همراه باید در نظر گرفت، اشاره می شود:
قابلیت اعتماد به تلفن های همراه در دریا پایین است. اکثر آن ها در برابر آب مقاوم نیستند و دامنۀ عملکردشان 

به دلیل دوری از دکل های مخابراتی مستقر در ساحل و تکرار کننده ها، نسبتاً کوتاه است.
ایستگاه های تلفن همراه برای کاربردهای زمینی درنظر گرفته شده،  محدوده تحت پوشش اکثر آنتن ها و 

بنابراین فاصله در دریایی که یک کشتی می تواند در تماس مستمر باقی بماند، اغلب کوتاه تر است.
شرایط  و  واقعی  حادثه  یک  در  که  شناور  چندین  با  همزمان  شما  که  داد  نخواهد  اجازه  همراه  تلفن  یک 

کنید. برقرار  ارتباط  اند،  گرفته  قرار  اضطراری 

VHF شکل 4ـ گوشی موبایل به جای

 خصوصیات بسامد
بسامد های مختلف برای اهداف خاص، دارای ویژگی های متفاوتی بوده و به گروه های زیر تقسیم می شوند:

امواج رادیویی VHF در یک خط مستقیم حرکت می کنند و به هیچ وجه فراتر از تپه ها، پرتگاه ها، دماغه ها و 
افق ها خم نمی شوند. رادیو VHF برای انتقال محلی استفاده می شود، اما آنتن ها باید در دید یکدیگر باشند 
)به این معنی است که آن ها در یک خط چشم باشند(. به این حالت Line of Sight یا به اختصار LOS نیز 

گفته می شود.
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امواج رادیویی MF بیشتر تمایل دارند که منحنی زمین را دنبال کنند. آن ها از کمک های ناوبری رنج متوسط 
ارتباطات متوسط برخوردار هستند، زیرا آن ها می توانند در اطراف  به شمار می آیند و از پخش منطقه ای و 

موانع و افق حرکت کنند.
امواج رادیویی HF بر روی افق خم نمی شوند، اما از الیۀ جو زمین )یونوسفر( برای انعکاس دادن امواج رادیویی 
به سمت زمین استفاده می کنند. خواص الیۀ یونوسفر در طول روز تغییر می کند، اما در مدت کوتاهی قبل از 
 HF در گروه SSB طلوع خورشید و بعد از غروب خورشید، پایدارتر است. این زمان مخصوصاً برای ارتباطات

بسیار مناسب است.
در طول روز، انتقال SSB با توجه به تأثیر آفتاب بر روی یونوسفر، قابل اعتماد نیست. به طورکلی، بسامد های 
باالتر مانند 12 مگاهرتز یا 16 مگاهرتز ارتباطات بهتر را در طول روز افزایش می دهند، درحالی که بسامد های 

پایین مانند 4 مگاهرتز یا 6 مگاهرتز در شب بهتر عمل می کنند.
فاصله بین ایستگاه ها نیز از عامل تأثیرگذار است. با بسامد های باالتر )8 مگاهرتز و باالتر( نتایج بهتر در سایر 

محدوده ها حاصل می شود.

تحقیق کنید
محدوده بسامدهای مورد استفاده در مخابرات دریایی را در قالب یک جدول تهیه و در کالس ارائه دهید.

شکل 5 ـ نمونه دستگاه VHF ثابت دریایی

 VHF ـ مبانی ارتباطات دریایی و ایمنی

هنگامی که اکثر مردم در مورد الکترونیک دریایی فکر می کنند، »VHF« احتماالً یکی از اولین چیزهایی 
است که به ذهن می آید و همچنین باید اولین موردی باشد که درهنگام نصب یا ارتقای سامانه های مخابراتی 
الکترونیکی در هر کشتی، سرمایه گذاری می کنند. با این حال، برای بسیاری از دریانوردان، نیازهای مخابرات 
دریایی خود را فراتر از محدوده VHF گسترش می دهند. برای این افراد، باید یک باند متوسط / بسامد متوسط 

)SSBـMF / HF( مورد توجه قرار گیرد.
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شما رادیوهای دریایی VHF را برروی بیشتر از همه کشتی ها در سراسر جهان پیدا خواهید کرد. از سوپر 
ارتباطات دریایی است.  توانمندترین سامانه  VHF دریایی  قایق های ماهی گیری، بدون شک  تا  کانتینربرها 
استفاده های  معمول از محدوده VHF شامل ارتباطات دفاعی و ایمنی، مشاوره های ناوبری دریایی، گزارش های 
تلفنی  تماس های  برای  تلفن  سیستم  به  اتصال  دیگر،  کشتی های  با  تماس  شده،  پیش بینی  هوایی  و  آب 
می باشد. با این حال مهمترین جنبه استفاده از VHF این است که تمام VHFهای دریایی برای استفاده از 
بسامد های خاص و بدون در نظر گرفتن تولید کننده مطابق شرایط مورد توافق بین المللی طراحی و ساخته 
شده اند. این سامانه مخابراتی برای تمام دریانوردان در هرجای دنیا بسامد های مشترکی فراهم آورده است تا 

بتوانند به راحتی ارتباط برقرار کنند.
اکثر    دارد.  امروز وجود  استفاده در جهان  VHF درحال  بسامد  بسامد های  تعداد 3 مجموعه  درحال حاضر 
VHFها امروزه دارای سوئیچ اختصاصی )ساده ترین راه( و یا یک آیتم منو می باشند، که اجازه می دهد بین 
این مجموعه کانال ها تعویض انجام شود. خوشبختانه بسامد های اصلی شرایط اضطراری و ایمنی کانال های )6، 
13، 16، 67 و 70( در هرسه استاندارد برای ارتباطات، بدون درنظر گرفتن تنظیمات رادیویی شما استاندارد 
می باشند. با این وجود، اگر کاربر مخابرات انتظار دارد که به طور مؤثر ارتباط برقرار کند، باید از اینکه کدام 

بسامد در منطقه مورد استفاده قرار می گیرد، آگاه باشد.
از  استفاده  شوند.  محسوب  در کشتی  ایمنی  تجهیزات  اولیه  قطعه  به عنوان  است  ممکن  دریایی  رادیوهای 

می دهد. افزایش  را  ایمنی  این  دریایی  ارتباطات  مناسب  روش های  و  مشترک  بسامد  تخصیص  خاصیت 
اساساً 4 دسته ارتباطات دریایی وجود دارد.

 شرایط اضطراری
 شرایط فوری
 شرایط ایمنی

 شرایط عادی )معمولی(
در داخل این دسته ها از 3 سیگنال اضطراری شناخته شده بین المللی برای ارتباطات صوتی استفاده می شود:
MAYDAY با تلفظ DAYـMAY: این سیگنال شرایط اضطراری است و تنها نشان می دهد که کشتی در 

شرایط خطرناک قرار گرفته و نیاز به کمک فوری دارد.
PANـPAN: این سیگنال شرایط فوری است و زمانی استفاده می شود که ایمنی کشتی یا فرد در معرض 

باشد. خطر 
SECURITE با تلفظ “SAY – CURE – A – TAY”: این سیگنال شرایط ایمنی است و برای مشاوره دادن 
به دیگران در مورد ناوبری مهم یا هشدارهای آب و هوایی که ممکن است ایمنی دیگر کشتی ها را تحت تأثیر 

قرار دهد مورد استفاده قرار می گیرد.
وضعیت اضطراری در داخل سه دسته تقسیم شده است، به این معنی که هرکدام از این تماس ها باید در کانال 

16 ایجاد شود، زیرا بسیاری دیگر ایستگاه های ساحلی در بسامد 24.7 به گوش هستند.
اولویت این سیگنال ها به ترتیب زیر می باشد:

ایمنی )SECURITE( باالتر از هر ارتباطی عادی )معمولی( است.
ارتباطات فوری )PANـPAN( مقدمه ای بر ارتباطات ایمنی می شود.

ارتباط اضطراری )MAYDAY( باالتر از همه دسته های دیگر ارتباطات است.
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همه تماس های صوتی باال به طور معمول در کانال 16 )156.800 مگاهرتز( انجام می گیرند.
اگر یک تماس اضطراری شنیدید، تمام ارتباطات را متوقف کنید. مگر اینکه درحال نجات یا ارائه کمک به 
دیگران هستید، هیچکس مجاز نیست بر روی بسامد اضطراری، پیام ارسال کند. با این حال، باید مراقب باشید 
و از وضعیت آن پیروی کنید تا زمانی که مشخص شود کمک در حال ارائه است. تماس های عادی ممکن 
است بعد از اینکه هماهنگ کننده، نجات بسامد را برای ترافیک معمولی )"Silence Fini"( منتشر کرد، از 

سرگرفته می شود.
قاعده کلی در اینجا ساده است: اگر یک پیام اضطراری، فوری )ضروری( و یا پیام ایمنی را می شنوید، تماس 

خود را متوقف کنید و گوش دهید!

قابلیت های رادیو VHF دریایی

رادیو VHF دریایی )بسامد بسیار باال( شامل بسامد رادیویی از 156 مگاهرتز تا 162.025 مگاهرتز است. 
نامگذاری می کند. باند«  این را به عنوان »VHF دریایی موبایل   )ITU( اتحادیه بین المللی مخابرات

از لحاظ فیزیکی، رادیو VHF دریایی یک فرستنده و گیرنده ترکیبی است که اغلب به عنوان فرستنده گیرنده 
نامیده می شود. دکمه )PTT )Push to Talk که برروی میکروفون یا گوشی واقع شده است، کنترل می کند 
که رادیو  در آن لحظه کدامیک از حالت های گیرنده یا فرستنده است. هنگامی که PTT را فشار می دهید، 
رادیو درحال فرستنده قرار می گیرد و زمانی که دکمه PTT را رها می کنید، رادیو به حالت گیرنده باز می گردد.
تمام رادیوهای VHF دریایی برای کار بر روی یک بسامد خاص و یا جفت بسامد در گروه تلفن همراه دریایی 
VHF طراحی و ساخته شده اند. این بسامدها یا پارامترهای متناظر بسامد پس از آن در رادیو به عنوان کانال 
ذخیره می شوند. این قابلیت به کاربر اجازه می دهد تا با صرفه جویی در زمان و بدون نیاز به نگاه کردن و یا 
حفظ هر بسامد یا دانستن اینکه چه زوج بسامد های ارسال و دریافت متعلق به هم هستند، برای تنظیم سریع 

و دقیق VHF اقدام کند.

شکل 6ـ نمونه VHF دستی

پیش  سال   20 به  شبیه  چیزی  VHF ها  امروزه 
نیستند. امروز VHF قادر به ارسال پیام های شرایط 
خاصی  ایستگاه های  با  تماس  یا  دیجیتال  اضطراری 
است و شما می توانید در رادیو خود برنامه ریزی کنید 
 )DSC ـ   Digital  Selective  Calling( آن  به  که 
گفته می شود. آن ها قادر به ارتباط با بسیاری از دیگر 
سیستم های الکترونیکی از قبیل سیستم موقعیت یابی 
جهانی )GPS( و سیستم شناسایی خودکار )AIS(. و 

هستند. اطالعات  انتقال  سامانه های 
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انتشار خطی یا Line of  Sight که به اختصار LOS گفته می شود، چیست؟
تحقیق کنید

 در چه فاصله ای می توان با VHF ارتباط برقرار کرد

درحالی که ارتباطات با بسامد بسیار باال )VHF( مزایای فراوانی مانند کیفیت صدا، آنتن کوچکتر و هزینه 
پایین را فراهم می کند و کمتر در معرض دخالت جو قرار می گیرد، دارای یک اشکال بزرگ می باشد و آن 

محدوده تحت پوشش نسبتاً کوتاه آن است.
محدوده رادیوهای VHF وابسته به بسیاری از عوامل است، بیشترین عامل محدودیت VHF این است که 

آنتن های فرستنده و گیرنده باید قادر باشند یکدیگر را ببینند تا ارتباطات برقرار کنند. اساساً 
در زیر برخی از رایج ترین فاکتورهایی که بر ارتباطات VHF تأثیر می گذارند بحث می شود: 

 توان فرستنده.
 ویژگی های توپوگرافی زمین )دریا(.

.VHF ارتفاع آنتن مهم ترین عامل تأثیرگذار در محدوده 
قدرت فرستنده: حداکثر توان فرستنده تمام VHF های دریایی که در دسترس دریانوردان هستند، به طور 
متوسط 25 وات است. این فرستنده ها همچنین دارای یک سوئیچ کنترل هستند که به کاربر اجازه می دهد 
قدرت خروجی فرستنده را تا 1 وات برای ارتباطات کوتاه برد تغییر دهد. برروی رادیوهای VHF جدیدتر 
نیز نرم افزاری نصب شده است که قدرت خروجی را به طور خودکار در بسامد های خاصی نظیر 156.650 
مگاهرتز )کانال 13( به صورت خودکار به 1 وات محدود می کند. کاهش قدرت رادیو خود را به 1 وات برای 
ارتباطات کوتاه کوتاه، یک حسن ساده است. درنظر بگیرید هنگامی که توان خروجی رادیو شما 25 وات باشد، 
شعاع انتقال امواج به 20 مایل دریایی خواهد رسید. این منطقه تقریباً برابر است با 1300 مایل مربع است 
که توسط سیگنال ارسالی شما پوشش داده می شود، عالوه بر آن در این حالت بسامد ارسالی شما از ارسال 
پیام توسط سایر فرستنده ها در آن بسامد جلوگیری خواهد کرد. با کاهش توان فرستنده خود به 1 وات، شما 

می توانید شعاع انتقال خود را کاهش داده و به کاربران دیگر اجازه دسترسی به آن بسامد را بدهید.
برای اینکه دیدگاه شما نسبت به مقدار توان و توان مورد نیاز برای ارتباط برقرار باشد روشن تر شود، فضاپیمای 
وایجر یک )Voyager1( در پایان سال 2016 در فاصله نزدیک به 13 میلیارد )13،000،000،000( مایل 
از زمین قرار داشت و همچنان نسبت به انتقال پیام اقدام می کرد و این پیام ها در کماکان در زمین دریافت 
می شد. تمامی داده های علمی فقط با استفاده از آن 23 وات از توان رادیو این فضا پیما ارسال می شد. بنابراین، 
همان طور  که می بینید، 25 وات توان خروجی برای غلبه بر هرگونه دخالت طبیعی و ایجاد یک زیرساخت 

ارتباطی موثر درحالت دید مستقیم )Line of  Sight( کافی است.

بایستی آنتن های گیرنده و  انتشار اطالق می شود که در آن  از  ارتباطات رادیویی این خاصیت به روشی  در 
باشند.  LOS یا  فرستنده در دید مستقیم یکدیگر 
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ویژگی های توپوگرافی زمین: همان طور که قباًل ذکر شد، در بسیاری از موارد، خم شدن امواج رادیویی 
VHF رخ می دهد، ولی بسیار کم است. با وجود این، VHF همچنان به عنوان یک رادیوی LOS درنظر گرفته 
می شود. این به این معنی است که اگر آنتن شما نتواند آنتن کشتی موردنظر را ببیند، احتمال اینکه سیگنال 

شما به آن ها برسد، نیست.

شکل 7ـ انحنای زمین و ناتوانی آنتن های VHF در دیدن همدیگر

همچنین به این معنی است که اگر هرگونه مانع مداخله ای وجود داشته باشد، سیگنال شما نیز به مقصد 
نخواهد رسید. امواج رادیویی VHF بسیار شبیه به امواج نور است. اگر شب درحال مشاهده یک شمع بودید 
و کسی بین شما و شمع پرده ای می کشید، دیگر نمی توانستید آن را ببینید. به همین ترتیب، اگر شما به یک 
تماس VHF گوش می دهید و کسی بین شما و آنتن فرستنده کوهی را حرکت می دهد شما دیگر نمی توانید 

آن را انتقال دهید.
باید  برقرار می کنید  ارتباط  آن  با  ایستگاهی که   ،VHF از  استفاده  با  کارآمد  ارتباط  برقراری  برای  بنابراین 

باشد. نداشته  مانع وجود  و گیرنده هیچ گونه  فرستنده  بین  و  بوده   LOS به صورت 
ارتفاع آنتن: با توجه به ارتباطات رادیویی VHF دریایی، مهمتر از همه عوامل دیگر ارتفاع آنتن آن است. 

هرچه آنتن VHF در ارتفاع باالتر نصب شده باشد، در فواصل بیشتر می توانید ارتباط برقرار کنید.
زمانی که درباره آنتن صحبت می کنیم، به یاد داشته باشید که آنتن معمولی VHF دریایی با قطبش عمودی 
طراحی شده است. این بدان معنی است که بهترین عملکرد آنتن VHF زمانی خواهد بود که آنتن کاماًل 
عمودی نصب شده باشد. هر زاویه فراتر از زاویه عمودی، عملکرد سیگنال رادیویی شما را کاهش می دهد.

برای محاسبه محدوده تئوری نصب رادیوی VHF، فرمول های زیادی استفاده می شود. برخی براساس فاصله 
 LOS به عنوان یک رادیوی VHF ،از افق قابل مشاهده و بعضی از افق های رادیویی هستند. به یاد داشته باشید
درنظر گرفته می شود، اگر چه در اغلب موارد برخی خم شدن امواج رادیویی درحد کم وجود دارد. واقعیت 
این است که تفاوت در پاسخ های حاصل از هر دو روش بسیار کوچک است، بعید است که در طرح چیزها 

بسیار متفاوت باشد.
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افق قابل مشاهده

مسافت افق قابل مشاهده، هیچ گونه َخمشی از امواج رادیویی را درنظر گرفته نمی شود و فاصله مدنظر برابر 
با فاصله تا افق قابل مشاهده است.

شکل 8 ـ تفاوت افق رادیویی و افق قابل مشاهده

بیشتر 
D= فاصله از افق در واحد مایل دریاییبدانید

3440/1 NM میانگین شعاع زمین برابر با =ro

)feet( ارتفاع آنتن در واحد پا = hf

βo = 0/8797 ضریب شکست زمینی 

o f

o

r hD
/

=
β

2

6076 1

× d   = 1/169( و از آنجایی که ما در واحدهای بزرگ مثل مایل های  fh این فرمول را می توان ساده کرد: ) 
دریایی کار می کنیم، می توانیم حداقل یکی از مکان های اعشار را از دست بدهیم و آن را ساده تر کنیم: 

fd h/= ×1 17

می توانید برای محاسبه مسافت در واحدهای کیلومتر یا مایل، از فرمول های زیر استفاده کنید: 

♣d h/= ×1 345

 

km md h/= ×3 57

خمش تروپوسفری

الیه تروپوسفر
افق رادیویی

افق قابل مشاهده
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افق رادیویی

افق رادیویی احتماالً نمایش دقیق تر از حد مجاز مسافت تحت پوشش رادیو VHF است. این درحالی است 
که خم شدن کمی از امواج رادیویی در امتداد سطح زمین اتفاق می افتد.

بیشتر 
مسافت افق رادیویی با رابطه زیر محاسبه می شود:بدانید

 

fd h/= ×1 2246

می توانید برای محاسبه مسافت در واحدهای کیلومتر یا مایل، از فرمول های زیر استفاده کنید:
 

sm fd h/= ×1 415

 

km md h/= ×4 124

که  هرزمان  می کنیم.  صحبت  دریایی  10مایل  از  طوالنی تر  بسیار  فاصله های  در  معموالً  دریا  در  ما  ولی 
می خواهید با یک ایستگاه رادیویی دیگر ارتباط برقرار می کنید، در ذهن داشته باشید که بایستی ارتفاع آنتن 
ایستگاه مدنظر را نیز در محاسبات خود تأثیر دهید و سپس این را به محدوده رادیویی VHF خود اضافه 
کنید. پس از آن می توانید به مسافتی که انتظار دارید قادر به برقراری ارتباط رادیویی باشید، از آن ایستگاه 

بگیرید. فاصله 
همچنین اگر شما به دنبال برقراری ارتباط رادیویی با یک کشتی دیگر هستید، پس بایستی فاکتور ارتفاع آنتن 

آن کشتی را در محاسبات خود لحاظ کنید سپس آن را با خود ترکیب نمایید.

آنتن

آنتن وسیله ای است که جریان الکتریکی را می گیرد و این انرژی را به شکل تابش الکترومغناطیسی منتشر 
می کند و برعکس. به عبارت ساده، توان الکتریکی را به امواج رادیویی تبدیل می کند.

درک ویژگی های مهم آنتن VHF دریایی به شما این امکان را می دهد که آنتن مناسب را به بهترین وجه و 
متناسب با نیازهای خاص خود انتخاب کنید.

 آنتن VHF دریایی
رایج ترین نوع آنتن VHF دریایی که در کشتی ها یافت می شود، معموالً به عنوان یک آنتن شالقی شناخته 

می شود که چند نمونه از آن ها در زیر نشان داده شده است:
آنتن شالقی 3 فوت یا 91.44 سانتی متر از جنس فوالد ضد زنگ: این نوع آنتن را می توان برروی هرنوع 
کشتی و حتی قایق های کوچکتر نصب کرد. این نوع آنتن بیشتر در پاشنه قایق های دریایی نصب می شود.
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شکل 10ـ نمونه آنتن فایبر ِگَلس VHF دریایی

شکل 9ـ نمونه آنتن VHF شالقی

آنتن فایبرِگلَس با طول های مختلف از 4 تا 23 فوت: این نوع آنتن را می توان بر روی هر نوع کشتی نصب کرد، 
با این حال معموالً در قایق های موتوری یافت می شود.
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خصوصیات آنتن های VHF دریایی: طراحی و کارکرد مناسب یک آنتن شامل محدوده بسامد استفاده، 
الگوی تابش موردنظر، هدایت، کارایی، افزایش، پهنای باند، قطبش، و دمای آنتن است. آنچه مهم است این 
است که تمام این موارد توسط سازنده آنتن انجام شده است. هدف این است که یک محصول ترکیبی از 

عملکرد و دوام را به همراه داشته باشد.
در زیر درخصوص 3 پارامتر از پارامترهای آنتن های VHF دریایی بحث خواهیم کرد:

دایره ای. در مورد  و  دارد: خطی  نوع قطبی شدن معمول وجود  به طورکلی، 2  الگوهای تابش:  قطبش و 
است. آن  نوع  رایج ترین  قطبی خطی  آنتن  دریایی،   VHF ارتباطات 

Polarization شکل 11ـ انواع قطبش یا

Radiation Pattern شکل 12ـ الگوی تابش یا

قطبش خطیقطبش دایرویقطبش بیضوی

درون آنتن های قطبش خطی، قطبش افقی و قطبش عمودی وجود دارد. یک آنتن با قطبش خطی به طور 
کامل در یک خط تابش می کند که جهت پخش است.

با  مناسب  درجهات  فرستنده  و  گیرنده  دستگاه  یک  آنتن  تابش  الگوهای  از  کلی  دید  یک   ،12 شکل  در 
قطبش به صورت عمودی و افقی دیده می شود. آنتن قرمز که در مرکز الگوی انتشار قرار دارد. فاصله از مرکز 
نشان دهنده توان تشعشع در آن جهت است. حداکثر توان تابش عمود بر آنتن است و به طور مستقیم با محور 

آنتن صفر می شود.
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نمودارهای فوق نشان می دهد که آنتن با قطبش افقی 
است.  بی فایده  کاماًل  دریایی   VHF ارتباطات  برای 
بدون درنظر گرفتن تئوری میدان الکتریکی و طراحی 
آنتن، کافی است بگوییم آنتن معمولی VHF دریایی 
یک آنتن با قطبش عمودی است. اساساً توان سیگنال 
آنتن شالقی VHF دریایی در360 درجه افقی است 

اطراف آنتن تقریباً یکسان است.

قطبش یا پالریزاسیون افقی                                قطبش یا پالریزاسیون عمودی

شکل 15ـ نمای باال از الگوی تابش آنتن با قطبش عمودی

شکل 13ـ پالریزاسیون افقی و عمودی      

در شکل 15 آنتن در مرکز تشعشع قرارگرفته و فاصله 
از مرکز نشان دهندۀ توان در آن جهت است. قدرت 
تابش حداکثر در جهت افقی بوده و در باال و پایین 

آنتن کاهش یافته و به صفر میل می کند.

VHF شکل 14ـ قدرت تابش در پالریزاسیون عمودی آنتن
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 بهره آنتن
بهره آنتن، مجموع بهره وری آنتن و هدایت است. اندازه نسبی توانایی آنتن برای هدایت یا تمرکز انرژی بسامد 
 dB )Decibels( رادیویی در یک الگوی یا جهت خاص را بهره آنتن می گویند. این توانمندی به طور معمول با واحد
اندازه گیری می شود. با این حال در بیشتر مشخصات آنتن های VHF دریایی، آن را بصورت بهره dB بیان می کنند.

VHF آنتن Gaine شکل 16ـ بهره یا

درحالی که قطبش و الگوی تشعشع در اکثر آنتن ها مشترک است، آیا چگونگی نصب و استفاده از آنتن 
بر عملکرد و بهره آنتن تاثیر می گذارد.

تحقیق کنید

آنتن ها بایستی به گونه ای نصب شوند که برخی سازه های کشتی مانند سوپراستراکچر، دکل و سایر سازه هایی 
که مانع تشعشع آنتن شده و از رسیدن امواج رادیوی به آنتن جلوگیری می کنند در امان باشند. دکل اصلی 
کشتی معموالً بهترین محل برای نصب آنتن است زیرا احتمال آسیب دیدگی آنتن در این محل کم است، 
آنتن از تداخل و مورد پوشش قرار گرفتن بوسیله تجهیزات کشتی در امان است و با توجه به ارتفاع دکل، 

باالترین بهره را خواهد داشت.

شکل 17ـ موقعیت نصب آنتن ها در کشتی
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MF / HFـSSB رادیوهای دریایی

 )MF و بسامد باال )MF( اگر قصد دارید که یک ارتباط مؤثر در دریا برقرار کنید، بایستی درک اولیه از بسامد متوسط
)SSBـHF /  داشته باشیم. بنابراین در اینجا به برخی از این مبانی می پردازیم.

 SSBـMF / HF چیست؟
رادیو دریایی SSBـMF / HF فرستنده و گیرنده ترکیبی بسیار شبیه VHF است. تفاوت اصلی بین دو رادیو، 
محدودۀ بسامدی است که در آن فعالیت می نمایند. به طور معمول، رادیوهای دریایی SSBـMF / HF در 
اجازه  کاربر  به  »آن ها  که:  است  این  مفهوم  مهمترین  کار می کنند.  مگاهرتز  تا 30   1.6 بسامدی  محدوده 
می دهند بسامد رادیو را براساس موقعیت کشتی و شرایط جوی برای برقراری ارتباط در فاصله های مختلف، 

انتخاب کند.«

شکل 18ـ تجهیزات رادیویی کشتی

برخالف VHF که یک رادیوی )LOS )Line of Sight است، رادیوهای MF / HF قادر به عبور دادن سیگنال هایشان 
در فضای اطراف هستند. این خاصیت باعث افزایش دامنه کار رادیو می شود که نقش مهمی در ارتباطات رادیویی 

کشتی به ساحل و کشتی به کشتی شناورهایی که به دریانوردی طوالنی می پردازند، دارد.
چرا به رادیوی HF نیاز داریم؟

علت اصلی بکارگیری رادیوی HF البته ایمنی است. اما ارتباطات معمول در مسافت های طوالنی نیز همچنان 
اهمیت دارد. هنگامی که دریانوردی طوالنی مدت دور از سواحل شروع می شود، یا زمانی که در تنگه ها شروع 

به ماهی گیری می کنید، شما به سرعت متوجه خواهید شد که رادیو VHF دیگر کارایی الزم را ندارد.
هنگامی که فاصله کشتی از ایستگاه ساحلی یا کشتی های دیگر، بیشتر از 30 مایل دریایی باشد )بسته به 
ارتفاع آنتن(، رادیو دریایی VHF دیگر مناسب برقراری ارتباطات عادی و اضطراری نخواهد بود. به منظور حفظ 
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این ارتباطات، اکنون نیاز است از رادیو MF / HF یا یک سیستم ارتباطی ماهواره ای استفاده شود.
پیشرفت های سریع در الکترونیک که طی 20 تا 30 سال گذشته شاهد آن بوده ایم، مزایایی زیادی در تولید 
از سیستم های  قایق متوسط می تواند  امروز صاحب یک  به همراه داشته است.  رادیویی  ارتباطات  تجهیزات 
ارتباطی جهانی HF در سراسر جهان استفاده کند، درصورتی که در گذشته فقط کشتی های بزرگ می توانستند 

از این توانمندی بهره مند شوند.

HF شکل 19ـ محدوده عملکرد رادیوهای

به موازات استفاده از رادیو SSBـHF در ارتباطات مسافت های طوالنی، این مجموعه ها می توانند به آسانی 
قابل تنظیم باشند تا کاربر را با تعدادی از خدمات دیگر سازگار کند. ایمیل، NAVTEX ،Teletype      و فاکتور 
سرویس ها  این  است.  دسترسی  قابل  دریانوردان  برای  راحتی  به  که  است  چیزهایی  جمله  از  هواشناسی 
از  بسیاری  همچنین  شوند.  تنظیم  می توانند  مودم  و  ها  نرم افزار  از  برخی  رایانه،  از  استفاده  با  راحتی  به 
رادیوهای جدید SSBـHF دریایی می توانند »قفل باز« باشند. این قابلیت به دریانوردان و کاربران رادیویی 
آماتور دسترسی  رادیویی  بسامد های  به  تا  می دهد  امکان  دارند،  را  آماتور  رادیوهای  از  استفاده  مجوز  که 

باشند. داشته 
 چه مسافتی برای برقراری ارتباط مد نظر ماست؟

برخالف رادیوهای VHF دریایی که محدوده کاری آن ها در بسامد های 150 تا 160 مگاهرتز است، رادیوها 
)MF( و )HF( از بسامد های پایین )1/6 تا 30 مگاهرتز( استفاده می کنند، بسامد های پایین یکی از عواملی 
هستند که اجازه می دهد رادیوهای HF بتوانند در مسافت های بسیار طوالنی ارتباط برقرار کنند. در واقع، با 
توجه به شرایط مناسب، ارتباطات در سراسر جهان ممکن است. به همین علت و هزینه نسبتاً کم، رادیوهای 

SSBـHF برای دریانوردی در اقیانوس ها و آبراه های دور، بسیار محبوب است.
فاصله ای که می توانید با اطمینان توسط رادیوهای HF ارتباط برقرار کنید، بستگی به عوامل بسیاری دارد. که 
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فقط به برخی از رایج ترین موارد اشاره می کنیم:
 زمان روز؛
 فصل سال؛

 بسامد مورد استفاده؛
بهتر است بدانید، بسیاری از این عوامل به طور مستقیم به خورشید و تأثیر آن بر فضای سیاره ما بستگی دارد. 
این امر یکی از مهمترین عوامل در ارتباطات HF است و ما را به موضوع بعدی یعنی »انتشار امواج« سوق 

می دهد.
  انتشار امواج 

ارتباط مؤثر در دریا و دستیابی به مزایای کامل   MF که می خواهد قادر به برقراری  / HF اپراتور رادیویی
باشد. رادیویی داشته  انتشار موج  از  اولیه ای  باید درک  باشد،   HF رادیوی 

دلیل این که رادیوهای HF می توانند در فواصل دورتر ارتباط برقرار کنند خاصیت انتشار امواج است. به عبارت 
ساده، انتشار، شکست و انعکاس امواج رادیویی توسط الیه های مختلف یونوسفر است. 3 نوع انتشار توسط 
رادیو HF وجود دارد و همه آن ها به طور همزمان پخش می شوند. آن ها امواج زمین، امواج مستقیم و امواج 
آسمان هستند. ما نگاهی دقیق تری به 2 نوع از این گونه انتشار داریم که از اهمیت زیادی برای دریانوردان 

برخوردار هستند:

                   

شکل 20ـ انتشار امواج رادیویی

امواج آسمانی

الیه یونوسفر

امواج زمینی

ناحیه برش
مسافت پرش

امواج آسمانی

امواج زمینی: امواج زمین که در آن سیگنال رادیویی تمایل به دنبال کردن انحنای سطح زمین است. انتشار 
موج زمینی در بسامد های پایین رخ می دهد و به ندرت در باالی باند 3 مگاهرتز مؤثر است. این امواج برای 
فاصله های نسبتاً کوتاه در طول روز، 100 تا 200 مایل دریایی و گاهی اوقات تا 400 مایل دریایی در شب 

ایده آل هستند.
امواج آسمانی: امواج آسمانی، جایی که سیگنال رادیویی پس از برخورد با الیه یونوسفر به زمین بازتابیده 
می شوند. به دلیل انحراف سیگنال رادیویی در الیۀ یونوسفر، این سیگنال می توانند مسافت های طوالنی تری 

را طی کند، که اغلب به هزاران مایل در طول روز و هزاران مایل در شب می رسد.
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می دهد،  پوشش  را  دریایی  مایل   4000 که  بسامدی  یک  با  چرا  نمی دانند،  رادیویی  کاربران  از  بسیاری 
بسامد های  است:  ساده  پاسخ  کنند.  برقرار  ارتباط  دریایی  مایل  فاصله 250  در  ساحلی  گارد  با  نمی توانند 
باال برای برقراری ارتباط در مسافت های طوالنی به کار برده می شوند، از این رو امواج زمینی ممکن است به 

ایستگاه عبور کنند. از روی  امواج آسمانی هم ممکن است  و  نرسند  ایستگاه 
با توجه به شکل 20، هر ایستگاه که در ناحیه پرش قرار بگیرد، به احتمال زیاد هرگز انتشار امواج رادیوی 

شما را دریافت نخواهد کرد.
 انتخاب بسامد صحیح 

قاعده اساسی هنگام استفاده از رادیوی HF این است که بدانید که در چه فاصله ای در حال تالش برای 
به سادگی می توانید یک بسامد  را  این فاصله شناخته شده است، آن  ارتباط هستید. هنگامی که  برقراری 

کنید. انتخاب  مناسب 
برخی از قوانین در مورد انتخاب بسامد بشرح زیر می باشند:

 هرچه ارتفاع خورشید از سطح افق باالتر باشد، بسامد باالتری برای ارتباط HF نیاز است.
 با یک بسامد، معموالً در شب می توان مسافت طوالنی تر از روز ارتباط برقرار کرد.

 برای ارتقای فاصله برقراری تماس، زمستان بهتر از تابستان است.
 به طور کلی با بسامد های باالتر در رادیوهای HF می توان در مسافت های طوالنی تر ارتباط برقرار کرد.

باید به یاد داشته باشید که این تنها دستورالعمل کلی است.
تعدادی از نرم افزارهای رایانه ای وجود دارند تا به شما در انتخاب بسامد مناسب برای استفاده از ارتباطات 
کمک کنند. از آن جمله می توان به VOACAP که توسط ITU طراحی شده اشاره کرد. بعضی از آن ها حتی 
قادر به تشخیص پدیده های جاری خورشیدی در محاسبات خود هستند تا دقت آن ها را بهبود بخشند. سؤال 

این است ـ آیا این برای کاربر معمولی رادیویی HF دریایی ضروری است؟ احتماالً نه.
برای  مناسب  بسامد  انتخاب  برای  شروع  نقطه  می تواند  که  است  موجود  جداول  از  زیادی  تعداد  همچنین 
ارتباطات را فراهم کند. این جداول باید یک نقطه شروع قابل قبول در انتخاب بسامد صحیح برای هر فاصله 

ارتباطی قرار داده شوند.

الیه های یونوسفر و در روز و شب متفاوت بوده و خاصیت بازتابش یا شکست آن ها با یکدیگر فرق دارد.
بیشتر 
بدانید

ر(
ومت

کیل
ع )

تفا
 ار

شب روز
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کار در منزل
جدول انتخاب بسامد مناسب برای ارتباطات در شب و روز را تنظیم کرده و در کالس ارائه دهید.

به یاد داشته باشید که محدوده های امواج آسمان فقط به صورت تقریبی هستند و ممکن است به علت شرایط 
جوی به شدت متفاوت باشند. بر خالف VHF، محدوده های HF فهرست شده به این معنا نیست که شما 
ارتباط برقرار کنید؛ بلکه نشان دهنده حداکثر محدوده  با هرکسی که در آن محدوده قرار دارد،  می توانید 
تقریبی است که شما می توانید ارتباط برقرار نمایید. به عنوان مثال اگر شما درحال تالش برای برقراری ارتباط 
با یک کشتی در فاصله 400 مایل دریایی در یک بسامد 16 مگاهرتز هستید، واضح است که شما موفق 
نخواهید شد. سیگنال موج زمین شما هرگز به آن ها نمی رسد و موج آسمان شما احتماالً از باالی آن ها عبور 

خواهد کرد. همان گونه که قباًل نیز به آن اشاره شده، آن کشتی در ناحیه پرش قرار خواهد گرفت.

 Simplex / Duplex / USB / LSB / A3 مفاهیم

شکل 21ـ آرم اتحادیه بین المللی مخابرات

شکل 22ـ ایستگاه مخابرات دریایی

یک  مخابرات،  بین المللی  اتحادیه   :ITU کانال های 
برای  که  است  بسامد هایی  زوج  از  استاندارد  لیست 
کانال  مشخصه های  آن ها  تعیین  و  دریافت  و  ارسال 
ایجاد کرده است. کانال های ITU از بسامد های مشابه 

استفاده می کنند.  VHF مانند  در سراسر جهان 
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Simplex: زمانی است که بسامد ارسالی و دریافت شده شما یکسان است. به عنوان مثال می تواند هنگام 
ارسال و دریافت در kHz 2182/0 باشد.

Duplex: هنگامی که شما پیام را بر روی یک بسامد ارسال می کنید )مانند 8195/0 کیلوهرتز( و در یک 
به طور خاص  بسامد ها  این جفت شدن  کیلوهرتز(.  )مانند 8719/0  دریافت می کنید  متفاوت  کاماًل  بسامد 

»کانال ITU801« شناخته می شود. به عنوان 
به عنوان یک قاعده کلی، ارتباطات کشتی به کشتی در بسامد های ساده )Simplex( انجام می شود که هر 
دو بسامد ارسال و دریافت یکسان هستند. از سوی دیگر، بسامد دوگانه )Duplex( برای ارتباطات کشتی به 
ساحل مورد استفاده قرار می گیرد، اگر چه بسامد های ساده نیز می توانند برای این منظور به کار برده شوند.
اکثر رادیوهای دریایی SSBـHF با قابلیت انتخاب تعداد زیادی از کانال های برنامه ریزی شده در رادیو عرضه 
می شوند تا آماده استفاده کاربر باشند درحالی که بسیاری از این کانال ها می توانند دوباره برنامه ریزی شوند، 

ولی به طور کلی بسامد های شرایط اضطراری، مکالمات معمولی و سامانه DSC قابل برنامه ریزی نیستند.
رادیوهای HF / SSB به طور معمول پیچیده تر از رادیوی دریایی VHF معمولی عمل می کنند، اکثر کشورها 
که در کشتی های آن ها رادیوهای SSBـMF / HF نصب شده است، بایستی مجوز ایستگاه داشته باشند و 

کاربر رادیویی نیز باید مجوز استفاده از آن را داشته باشد.

 MF/HF –SSB بسامد های ساده

بسامد های ساده که HF ،MF و یا VHF در ابتدا برای شرایط اضطراری، ایمنی، ارتباطات کشتی به کشتی و 
همچنین برای ارتباطات کشتی به ساحلی استفاده می شود. پس چرا این که کانال های Duplex برای ارتباطات 
کشتی به کشتی مورد استفاده قرار نمی گیرد ؟ از لحاظ فنی این امکان وجود دارد. مشکل این است که این 
دستگاه نیاز به تجهیزات کاماًل متفاوتی از فرستنده معمولی HF که امروزه در اکثر کشتی ها یافت می شوند، دارند.
بیایید نگاهی به آنچه اتفاق می افتد بیاندازیم. زمانی که 2 کشتی ها سعی می کنند در یک کانال Duplex مشترک 
ارتباط برقرار کنند. شما می توانید هر کانال ITU را که می خواهید انتخاب کنید، اما برای این مثال ما کانال 601 

را انتخاب می کنیم.
در نظر بگیرید که درحال دریانوردی باشید و می خواهید یک دوست را که چند صد مایل دورتر از شما قرار دارد 
روی بسامد 6215/0 کیلوهرتز صدا بزنید. پس از برقراری تماس، هر دو با موافقت هم کانال رادیو را برای صحبت 
کردن به 601 تغییر دهید. بنابراین شما هر دو کانال 601 را در رادیوهای HF خود شماره گیری می کنید و در 

اینجا برای بسامدی که انتخاب کرده اید چیزی شبیه مورد نمایش داده شده در جدول شماره 1 اتفاق می افتد:

جدول 1ـ انتخاب بسامد نامناسب برای برقراری ارتباط بین دو کشتی

وضعیت رادیو
Channel 601 ITU

)Xmit( ارسال)Recv( دریافت

kHz6501 kHz 6200کشتی شما

kHz6501 kHz 6200کشتی دیگر
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و  kHz گوش می دهید  اما شما هر دو در 6501/0  ارسال می کنید،  هر دوی شما در 6200.0 کیلوهرتز 
هیچ یک از شما در kHz 6200/0 دریافت کننده نیست )به گوش نیست(. بنابراین هیچ کدام از کشتی ها آنچه 
را که دیگری می گوید، نمی شنود. از سوی دیگر، ایستگاه های ساحلی به گونه ای متفاوت هستند و به همین 
دلیل از کانال های دوگانه )Doplex( استفاده می کنند. هنگامی که ارتباط بین کشتی و ساحل بر روی کانال 
601 برقرار می شود، آن ها بگونه معکوس عمل می کنند. ایستگاه ساحلی در بسامد 6501/0 کیلوهرتز پخش 

می کند و در بسامد 6200/0 کیلوهرتز به گوش است.

جدول 2ـ استفاده از کانل های دوگانه در ارتباط کشتی ـ ایستگاه ساحلی

وضعیت رادیو
Channel 601 ITU

)Xmit( ارسال)Recv( دریافت

kHz6501/0 kHz 6200/0کشتی

kHz6200/0 kHz 6501/0ایستگاه ساحلی

همین موضوع ما را دوباره به استفاده از بسامد های ساده برای ارتباطات کشتی به کشتی برمی گرداند.
بسامد های SSBـSimplex MF / HF اولیه:

Medium Simplex و High Frequency Simplex برای استفاده مشترک در سرتاسر جهان توسط کشتی های 
همه گروه ها و همه کشورها ارائه شده است. این بسامدها با توافقنامه بین المللی، برای برقراری ارتباط با دیگر 
کشتی ها یا ایستگاه های ساحلی استفاده می شود. مخابرات داخلی از کاربردهای اولیه برای بسامد های ساده 

می باشد.
 Simplex MF / HFـSSBجدول 3ـ بسامد های

2 MHz 4 MHz 6 MHz  8
MHz 12 MHz 16 MHz MHz 19ـ18 22 MHz 26ـ25 

MHz

2065/0 4146/0 6224/0 8294/0 12353/0 16528/0 18825/0 22159/0 25100/0

2079/0 4149/0 6227/0 8297/0 12356/0 16531/0 18828/0 22162/0 25103/0
2093/0 4417/0 6230/0   12359/0 16534/0 18831/0 22165/0 25106/0

2096/5   *6516/0   12362/0 16537/0 18834/0 22168/0 25109/0

2214/0       12365/0 16540/0 18837/0 22171/0 25112/0
          16543/0 18840/0 22174/0 25115/0
          16546/0 18843/0 22177/0 25118/0

 * فقط برای استفاده در روز.
تمام بسامد ها به KHz می باشند.
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 HFـSSB Simplexبسامد های مشترک 
در  بسامد  زیادی  تعداد  است،  داده شده  نمایش  اولیه ای که در جدول شماره 3  بسامد های سادۀ  بر  عالوه 
باندهای 4 مگاهرتز و 8 مگاهرتز وجود دارد که می تواند به صورت مشترک با خدمات ثابت در ساحل استفاده 

شود که تعدادی از آن ها در جدول شماره 4 نشان داده شده است.

 HFـSSB Simplexجدول 4ـ بسامد های مشترک

4 MHz Band 8 MHz Band

4000/0 kHz 8101/0 kHz

4003/0 kHz 8104/0 kHz

4006/0 kHz 8107/0 kHz

4009/0 kHz 8110/0 kHz

4012/0 kHz 8113/0 kHz

4015/0 kHz 8116/0 kHz

4018/0 kHz 8119/0 kHz

Simplex کاربرد خاص بسامد های 
عالوه بر بسامد های بین المللی ذکر شده در باال، کشورهایی هستند که اغلب دارای یک مجموعه بسامد های 
دیگر برای استفاده به منظور خاص یا برای استفاده در مناطق خاص جغرافیایی می باشند. به عنوان مثال در 

ایاالت متحده بسامد های ساده 2 مگاهرتز دیگر که در جدول های 5 و 6 نشان داده شده وجود دارد:

Simplex جدول 5ـ کاربرد خاص بسامد های

ایمنی داخلی و ارتباطات عملیاتی

بسامد منطقه جغرافیایی

2003/0 kHz فقط دریاچه های بزرگ

2782/0 kHz بسامد کاری رودخانه می سی سی پی.

2082/5 kHz همه مناطق. همچنین ماهی گیری غیر تجاری.

2086/0 kHz بسامد کاری رودخانه می سی سی پی.

2093/0 kHz همه مناطق.

2142/0 kHz ساحل اقیانوس آرام، روزانه، جنوب 42 درجه شمالی.
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Simplex جدول 6  ـ کاربرد خاص بسامد های

بسامد های تجاری و عملیاتی

بسامد منطقه جغرافیایی

2065/0 kHz همه مناطق.

2079/0 kHz همه مناطق.

2096/5 kHz همه مناطق.

3023/0 kHz سواحل دولتی، ایستگاه های هماهنگی جست وجو و نجات کشتی و هواپیما.

این بسامد های رادیو تلفنی 2 مگاهرتز SSB (Single Side Band) ساده، فقط برای کشتی هایی 
که در آبهای نزدیک ایاالت متحده قابل دسترس می باشند.

:HFـSSB و MF  Duplexکانال های 
در این قسمت برروی کانال های Duplex ـ HF که در ارتباطات کشتی به ساحلی مورد استفاده قرار می گیرد، 

تمرکز می کنیم.
در ساده ترین حالت، یک کانال Duplex شامل تعداد 2 بسامد مختلف ساده است که با یکدیگر متحد شده اند 
تا یک کانال را تشکیل دهند. یک بسامد برای انتقال و دیگری برای دریافت استفاده می شود. به عنوان مثال، 
برقرار کند، شما در  ارتباط  رادیو خود  با  تا  انتخاب کنید  SSBـHF خود  را روی   ITU Channel401 اگر

kHz 4065/0 ارسال و در kHz 4357/0 دریافت خواهید کرد.
مهم است که توجه داشته باشید رادیوهای دریایی SSBـHF )مانند VHF دریایی(، رادیوهای دوگانه واقعی 
نیستند، اما بهتر است به عنوان »نیمه دوگانه« توصیف شوند. به این معنی که رادیو تنها می تواند در یکی از دو 
حالت باشد: فرستنده یا گیرنده و همزمان در هردو حالت نمی تواند فعالیت کنند، مگر اینکه تجهیزات خاصی 
 Push To Talk: را همراه با رادیو خود نصب کنید. اکثر رادیوها میان این دو حالت )انتقال و دریافت( با دکمه
PTT تعویض می شوند. با این وجود، این واقعیت را تغییر نمی دهد که استفاده از بسامدهای متناوب مختلف 

به عنوان کانال های دوگانه شناخته شده است.

Call Sign شناسه مکالماتی یا

شناسه مخابراتی هر کشتی یک هویت الفبایی منحصر به فرد است که متعلق به آن کشتی می باشد. شناسه 
مخابراتی این امکان را فراهم می آورد که دو کشتی با نام مشابه، با شناسه های متفاوت از هم متمایز باشند. 

همچنین زمانی که فهمیدن نام واقعی کشتی ها دشوار باشد می توان فقط از شناسه آن استفاده کرد.
این شناسه توسط مبادی ذی ربط کشور که کشتی در آن به ثبت رسیده است، صادر می شود.

اگر یک کشتی شناسه مخابراتی خود نداشته باشد، صاحب کشتی باید قبل از اینکه هر وسیله ارتباطی جدید 
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را در کشتی مورد استفاده قرار دهد، نسبت به دریافت شناسه اقدام نماید.
هر Call Sign با پیشوند حروفی ـ عددی آغاز می شود که نشان دهنده ملیت است. به عنوان مثال شناسه های 
دو کشتی مشابه )هم کالس( کشور عزیزمان ایران در جدول شماره 7 مقایسه کنید. پیشوند معموالً توسط 

دو یا سه حرف یا عدد دنبال می شود.

جدول 7ـ مقایسه شناسه مکالماتی دو کشتی هم کالس

SHABGOUN

9346524IMO

422032300MMSI

EPBR9Call Sign

Iran [IR]Flag

Cargo
CONTAINER SHIPVessel Type

BASHT

9346536IMO

422032700MMSI

EPBS5Call Sign

Iran [IR]Flag

Cargo
CONTAINER SHIPVessel Type

 مکالمه اضطراری
زمانی که یک کشتی در وضعیت اضطراری قرار می گیرد، می تواند از هر وسیله ای که در اختیار دارد به منظور 

جلب توجه، اعالم موقعیت و درخواست کمک استفاده کند.
استفاده از MAYDAY به جز برای نشان دادن وضعیت اضطراری ممنوع است.

تماس اضطراری، اولویت مطلق را نسبت به همه تماس های دیگر دارد. تمام کشتی ها و ایستگاه های ساحلی 
که تماس اضطراری دریافت می کنند، بایستی فوراً تمام رادیوهایی را که ممکن است با آن ارتباطات اضطراری 

برقرار کنند، متوقف کنند و برروی یک بسامد به گوش باشند.
ایستگاه ساحلی  یا شخص مسئول  فرمانده کشتی  اختیارات  با  فقط  اضطراری معموالً  پیام های  و  تماس ها 

می شود. ارسال 
ایستگاه های نظارت بر ارتباطات اضطراری مانند MRCC ها باید مراقب باشند تا تداخل های ارتباطات ایستگاه 
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در وضعیت اضطراری یا سایر ایستگاه های کمک کننده را تحت تأثیر قرار ندهند.
هنگامی که استفاده از MADAY مورد تأیید قرار نگرید یا درحد نیاز ضطراری نباشد، برای ایمنی کشتی یا 

فرد ضروری است، پیام فوری بصورت PANـPAN ارسال می شود.
اگر دیگر نیازی به کمک وجود نداشته و یا زمانی که حادثه تمام شده باشد، بایستی تماس ها و پیام های 

لغو شوند. اضطراری و فوری 
  روند اعالم شرایط اضطراری

روند اعالم شرایط اضطراری بصورت زیر دنبال می شود:
 سیگنال هشدار )در صورت موجود بودن تجهیزات مربوطه(

 تماس اضطراری
 پیام اضطراری

بسامد های زیر جهت تماس اضطراری و ایمنی اختصاص داده شده اند:
تماس های اضطراری رادیوی VHF ، در کانال 16 ارسال می شود.

تماس های اضطراری SSBـHF، در
 2182 kHz
4125kHz
6215kHz

، 8291kHz
 12290kHz

یا kHz 16420 ارسال می شوند.
 سیگنال هشدار

 kHz 6215 یا kHz 4125 ،kHz 2182 و در بسامد های )SSB( سیگنال زنگ هشدار رادیویی تنها در بسامد
استفاده می شود )اما در همه رادیوهای SSB ژنراتور سیگنال هشدار نصب نشده است(. این سیگنال شامل دو 

بسامد صوتی با تُن های متفاوت است، به طور متناوب ارسال می شوند.
هدف از ارسال سیگنال هشدار این است که توجه افرادی که در کشتی به گوش هستند را جلب کرده و یا سامانه 
خودکار گیرنده زنگ هشدار را فعال کند. این باید به طور مداوم برای حداقل 30 ثانیه و حداکثر یک دقیقه ارسال 

می شود.
سیگنال هشدار امکان دارد برای موارد زیر بکار برده شوند:

 اعالم می کند که یک تماس یا پیام اضطراری درحال پیگیری است.
پیام  از طریق  بایستی  از  قباًل  باید  پیام  این صورت،  )در  نیاز است.  وقتی که کمک سایر کشتی ها مورد   

شود( تکرار  دیگر  های  ایستگاه  توسط  هشدار  سیگنال  و  اضطراری 
 پیش از پیام های هشدار ایمنی، توسط یک ایستگاه ساحلی مجاز ارسال هشدار فوری تند باد یا وضعیت 

جوی نا مساعد.
در ادامه هر سیگنال هشدار رادیویی که توسط یک ایستگاه ساحلی ارسال می شود، به مدت 10 ثانیه سیگنالی 

با تُن متفاوت ارسال می شود.
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 نمونه پیام اضطراری
 اگر از رادیوی VHF استفاده می کنید آن را روی کانال 16 قرار دهید.

 .4125kHz  .2182kHz فرکانس های  از  یکی  روی  می کنید،  استفاده   HF - SSB رادیوی  از  اگر   
بگیرید. قرار   6215kHz

 در صورت امکان با رادیوی HF – SSB سیگنال هشدار ارسال کنید.
  MAYDAY- MAYDAY- MAYDAY.
  THIS IS ALBATROSS, ALBATROSS, ALBATROSS ZM1726– FIVE NAUTICAL 

MILES WEST OF KAPITI ISLAND – HOLED AND LISTING HEAVILY, ENGIN 
ROOM FLOODED – REQUIRE IMMEDIATE ASSISTANCE – THREE PEOPLE ON 
BOARD – SEAS ROUGH.
  OVER

تماس اضطراری
 رادیو را روی حداکثر توان سوییچ کنید.

. MAYDAY سه مرتبه تکرار عبارت 
 سه مرتبه تکرار نام کشتی ـ یک مرتبه تکرار شناسه کشتی.

 پیام اضطراری
پیام اضطراری بایستی به دنبال تماس اضطرای ارسال گردد.

این پیام شامل موارد زیر می باشد:
 اعالم عبارت MAYDAY سیگنال اضطراری

 تکرار نام کشتی )سه مرتبه( + تکرار شناسه کشتی در وضعیت اضطراری قراردارد )یک مرتبه(.
 عبارت MAYDAY )یک مرتبه( + نام کشتی + شناسه کشتی در وضعیت اضطراری قراردارد )یک مرتبه(.

 موقعیت کشتی )از نظر طول و عرض جغرافیایی یا راه حقیقی و فاصله از نقطه جغرافیایی جدول(
 ماهیت شرایط اضطراری و نوع کمک مورد نیاز.

 تعداد نفرات کشتی.
 هرگونه اطالعات دیگر که ممکن است به نجات کمک کند، مانند شرایط دریا و شرح وضعیت کشتی.

.OVER پایان پیام با اعالم عبارت 

 در همان فرکانس که پیام ارسال کردید، به گوش باشید تا پیام تأیید را دریافت کنید.
توجه

 تأییدیه پیام اضطراری
هر ایستگاهی که یک تماس و پیام اضطراری را شنود می کند باید آن را بنویسد و بالفاصله به افسر عملیات 

یا ناخدای کشتی اطالع دهید.
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اگر هیچ پاسخ فوری از یک ایستگاه ساحلی شنیده نشود، تماس کشتی که در شرایط اضطراری گرفتار شده 
است را تأیید کنید و تمام مراحل ممکن را برای جلب توجه دیگر ایستگاه هایی که ممکن است قادر به کمک 

باشند، بیابید.
تأیید پیام اضطراری باید قالب زیر را داشته باشد:
 اعالم عبارت MAYDAY در سیگنال اضطراری.

 تکرار نام کشتی فرستنده پیام اضطراری )سه مرتبه( + تکرار شناسه کشتی فرستنده پیام اضطراری )یک 
مرتبه(.

This Is … شروع پیام با عبارت 
 نام کشتی یا ایستگاه گیرنده پیام اضطراری )سه مرتبه( + شناسه کشتی یا ایستگاه گیرنده پیام اضطراری 

)یک مرتبه(.
RECEIVED عبارت 

 اعالم عبارت MAYDAY در سیگنال اضطراری.
.Over پایان پیام با اعالم عبارت 

 نمونه تأیید پیام اضطراری
 MAYDAY
 ALBATROSS – ALBATROSS – ALBATROSS ـ ZM1726.
 THIS IS BLUE DUCK ـ BLUE DUCK ـ BLUE DUCK ـ ZM11983.
 RECEIVED MAYDAY.

 درصورتی که هرگونه تردیدی درخصوص موقعیت کشتی ارسال کننده پیام اضطراری دارد، موقعیت آن 
را )که قباًل در پیام اضطراری دریافت کرده اید(، تکرار کنید تا کشتی فرستنده پیام مجدداً آن را تأیید کند.
 OVER

 باز پخش کردن یا ارسال مجدد پیام اضطراری
تا کمک های  می کند  ارسال  دوباره  را  اضطراری  پیام  یک  ساحلی  ایستگاه  یا  یک کشتی  موارد،  بیشتر  در 

شامل: پیام  این  کند.  را جلب  بیشتری 
 اعالم عبارت MAYDAY RELAY )سه مرتبه(.

 اعالم عبارت ALL STATIONS )سه مرتبه(.
This Is … شروع پیام با عبارت 

 نام کشتی یا ایستگاه باز پخش کننده پیام اضطراری )سه مرتبه( + شناسه کشتی یا ایستگاه باز پخش کننده 
پیام اضطراری )یک مرتبه(.

 متن پیام اضطراری که توسط کشتی گرفتار شده، مخابره شده است.
.Over پایان پیام با اعالم عبارت 

هنگامی که از رادیو SSBـHF استفاده می کنید، درصورت امکان، سیگنال اضطراری را نیز ارسال کنید.
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 مراحل اولیه را همانطور که در باال ذکر شد دنبال کنید، سپس:
 MAYDA ALBATROSS – 0930 AT 60 FOLLOWING RECEIVED ON CHANNEL 

CN/G10.ZMWW.WIN2

.…)FIVE MILES WEST OF KAPITI ISLAND )and so on – 1726 

OVER 

 نمونه رله پیام اضطراری

 MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY.
 ALL STATIONS – ALL STATIONS – ALL STATIONS.
 THIS IS BLUE DUCK - BLUE DUC - BLUE DUCK - ZM11983.
 MAYDAY ALBATROSS, ALBATROSS, ALBATROSS ZM1726 – FIVE NAUTICAL 

MILES WEST OF KAPITI ISLAND – HOLED AND LISTING HEAVILY, ENGIN 
ROOM FLOODED – REQUIRE IMMEDIATE ASSISTANCE – THREE PEOPLE ON 
BOARD – SEAS ROUGH.
 OVER

درمواردی که پیام اضطراری در بسامدی غیر از آنچه که توسط کشتی گرفتار شده از آن استفاده می کند، 
باز پخش شود، بایستی در ادامه باز پخش پیام، بسامد بکار برده شده توسط آن کشتی و زمان دریافت پیام 

گفته شود.
مثال
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: HFـDSCـ روند اقدامات، متعاقب دریافت پیام اضطراری از طریق
:GMDSS ـ روند اعالم وضعیت اضطراری در سامانه

 مالحظات مکالمات رادیویی
محرمانه بودن مکالمات:

درصورتی که کاربری اطالعاتی دریافت کند که برای او درنظر گرفته نشده است، هرگز مجاز به استفاده یا 
فاش کردن آن اطالعات نمی باشد و بایستی با رعایت امانت به مسئول مربوطه آن ارائه دهد، مگر اینکه به طور 

خاص مجاز به انجام آن باشند.
 مکالمات در بنادر و اسکله ها

در هنگام ورود به بنادر و اسکله ها، بمنظور جلوگیری از تداخل مکالمات با سایر رادیوهای، بایستی از حداقل 
توان فرستنده استفاده شود.

 آزمایش تجهیزات رادیویی
تا  بایستی  کند،  آزمایش  سیگنال  ارسال  با  را  خود  رادیویی  تجهیزات  کشتی  یک  است  الزم  که  هنگامی 
حدامکان ارسال ها مختصر بوده و شامل نام و شناسه کشتی نیز باشد. جهت آزمایش رادیو ها می توان از 

کرد. استفاده  نیز   )Dummy Load( شده  محافظت  ساختگی  بارهای 
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 تداخل رادیویی
این نکته بسیار مهم است که تمام ایستگاه های رادیویی )ایستگاه های ساحلی یا رادیو کشتی ها( با کمترین 
تداخل نسبت به سایر ایستگاه ها، فعالیت کنند. از این رو کاربران دستگاه های رادیویی باید استفاده از بسامد / کانال 

رادیویی را به کمترین تعداد محدود کنند. 

شکل 23ـ کانال های رادیویی دریایی

علت های بروز تداخل در مکالمات رادیویی دریایی چیستند؟
تحقیق کنید

مکالمات غیرضروری نه تنها تداخل در تماس های ضروری سایر کاربران را به دنبال خواهد داشت، بلکه ممکن 
است یک تماس اضطراری را نیز مختل کند. اگر می خواهید با دوستان خود گپ بزنید، از یک تلفن همراه، 

رادیو Citizen Band یا تلفن ماهواره ای استفاده کنید.

 بایدها و نبایدهای تماس رادیویی
از کانال VHF16 یا بسامد SSB مناسب برای اعالم موقعیت مکانی خود، اعالم شرایط اضطراری و ایمنی استفاده 

کنید. در نزدیک ساحل می توانید از تلفن های همراه، به منظور برقراری تماس های اورژانسی استفاده کنید.
بمنظور جلوگیری از هرگونه تداخل با سایر رادیوها، قبل از ارسال هرگونه پیام، ابتدا گوش دهید.

در تماس ها همواره از نام کشتی و شناسه مخابراتی مخصوص به خود استفاده کنید.
از دستورالعمل های تأیید شده و اصطالحات معمول و صحیح استفاده کنید. به یاد داشته باشید که ممکن سایر 

ایستگاه ها از زبان انگلیسی به عنوان زبان اول خود استفاده نکنند.
تماس های رادیویی خود را به صورت کوتاه و مختصر برقرار کنید، چرا که رادیو دریایی فقط برای مقاصد کاری 
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در کشتی نصب شده اند.
واضح و محترمانه صحبت کنید.

قبل از ارسال مجدد، یا قبل از تغییر کانال ها یا بسامد، منتظر پاسخ به تماس باشید.
نباید ارسال های خود را طول بدهید. به خاطر داشته باشید که با این کار، موجب مسدود شدن یک بسامد یا 

کانال برای سایر کاربران خواهید شد.
پیام های نادرست و گمراه کننده ارسال نکنید. انتقال یک پیام اضطراری نادرست، در قانون حمل و نقل دریایی 

تخلف محسوب می شود.
همواره بر روی کانال VHF 16 به گوش باشید. شاید نفر بعدی که نجات داده می شود شما باشید.

VHF آزمایش روزانه دستگاه
مرحله اول:

 ]Test[ را فشار داده سپس دکمه ]Shift[ قرار دارد، دکمه ]Standby[ درحالی که دستگاه در حالت   1

را بزنید. )شکل24(

  صفحه نمایش حالت آزمون را نشان می دهد و عبارت “TEST IN PROGRESS” در صفحه نمایش  2

ظاهر می شود. چراغ Alarm روشن و بوق هشدار نیز شنیده خواهد شد.
  درصورتی که نتیجه آزمایش مثبت باشد عبارت OK در صفحه نمایش ظاهر می شود. )شکل 25( 3

فعالیت 
کارگاهی

شکل 24

شکل 25
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MF/HF آزمایش روزانه دستگاه 
مرحله اول:

 دکمه ]Test/3[ را فشار دهید. 1

 با چرخاندن کلید چرخان، که عبارت Push to Inter در باالی آن دیده می شود، در صفحه نمایش حالت   2

بایستی پس ازآنتخاب، کلید چرخان را فشار  انتخاب  تأیید  برای  باشد  انتخاب کنید. توجه داشته  را   Daily
)شکل 26( دهید. 

 در برخی موارد نیز به علت عدم عملکرد صحیح دستگاه عبارت NG دیده می شود. در این حالت  4

بایستی آزمون چند مرحله دیگر تکرار شود. در صورت باقی ماندن اشکال، مراتب می بایست سریعاً به 
مراکز تعمیرات ساحلی اطالع داده شود.

مرحله دوم:
  برای قطع شدن صدای بوق هشدار، دکمه ]Cancel[ را فشار دهید. 1

  برای خارج شدن از حالت آزمون، دکمه ]Cancel[ را مجدداً فشار دهید. 2

 پس از چند ثانیه نتیجه آزمون در صفحه نمایش ظاهر خواهد شد. 3

 عبارت OK نشان دهنده عملکرد صحیح دستگاه است. در این حالت چراغ Alarm چند بار چشمک زده و  4

صدای بوق هشدار نیز شنیده خواهد شد. )شکل 27(

شکل 26

شکل 27
مرحله دوم:

برای خارج شدن از حالت آزمون، دکمه ]Cancel[ را فشار دهید تا صفحه نمایش به حالت عادی برگردد.
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 MF/HFـDSC آزمایش هفتگی رادیو 
 درحالی که دستگاه در حالت آماده به کار )DSC Standby( قرارداد دکمه ]DSC/2[ را فشار دهید. سپس  1

کلید چرخان ]ENTER[ را فشار دهید تا پنجره Call Type در صفحه نمایش باز شود.
 کلید ]ENTER[ را بچرخانید تا بر روی Test Call قرار گیرد. برای انتخاب آن کلید ]ENTER[ را فشار  2

دهید. دوباره کلید ]ENTER[ را فشار دهید تا پنجره انتخاب شناسه ایستگاه باز شود. )شکل 28(

شکل 28

ایستگاه  آن  به  می خواهد  که  را  ایستگاهی  هفت رقمی  شناسه  اعداد،  صفحه کلید  از  استفاده  با    3

دریایی  منطقه  به  ایستگاه  انتخاب  دهید.  فشار  را   ]ENTER[ کلید  و  کنید  وارد  را  نمایید  ارسال  پیام 
کتاب از  می توانید  را  ایستگاه ها  شناسه  شماره  دارد.  بستگی  است،  قرارگرفته  آن  در  کشتی  که 

Maritime Radio Stations ـAdmiralty List of Radio Signals Volume 1 انتخاب کنید. )شکل 29(

شکل 29
مقدار  که  باشید  داشته  توجه  شود.  باز  بسامد  انتخاب  منوی  تا  دهید  فشار  را   ]ENTER[ کلید  اکنون    4

است. تنظیم شده   Safety برروی  پیش فرض  به صورت   Priority
کلید  بسامد  آن  انتخاب  برای  قرار گیرد. سپس  مناسب  بسامد  برروی  تا  بچرخانید  را   ]ENTER[  کلید  5

)شکل 30( دهید.  فشار  را   ]ENTER[

شکل 30



66

  اکنون کلید ]CALL[ را فشار دهید تا پیام Test به ایستگاه ساحلی که مدنظر است ارسال گردد. )شکل 31( 6

پس ازاینکه پیام آزمون با موفقیت ارسال شد، تأیید پیام از طرف ایستگاه ساحلی دریافت می شود. به دنبال 
دریافت تأیید پیام، صدای بوق هشدار نیز شنیده خواهد شد. )شکل 32(

شکل 31

شکل 32

برخی اوقات افسر مخابرات هیچ  پیام تأیید از ایستگاه ساحلی دریافت نمی کند. در چنین مواردی فرض بر 
این قرار می گیرد که پیام تأیید از طرف ایستگاه ساحلی ارسال نشده است. بااین حال این امکان وجود دارد. 
MF/HF ممکن است اشکال از دستگاه های رادیویی کشتی باشد. برای اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات
DSCـ بهتر است سعی کنیم پیام آزمون دیگری با بسامد متفاوت و به یک ایستگاه ساحلی دیگر بفرستیم.
حتی اگر در این صورت نیز موفق به دریافت پیام تأیید نشدیم، می توانیم یک پیام آزمون به کشتی های گذری 
یا عبوری که در نزدیکی کشتی ما قرار دارند ارسال کنیم. در این حالت به جای شماره شناسه ایستگاه ساحلی، 
شناسه MMSI کشتی عبوری را در تجهیزات MF/HF ست می کنیم. بهتر است با کشتی مذکور تماس گرفته 
و از تأیید دریافت پیام آزمون اطمینان حاصل کنیم. همچنین می توان از کشتی عبوری درخواست کرد تا یک 

پیغام آزمون به کشتی ما ارسال کند تا از صحت عملکرد تجهیزات کشتی خود اطمینان کامل حاصل کنیم.
همچنین پیشنهاد می شود آزمون ایستگاه به ایستگاه با استفاده از رادیو VHF DSC کشتی خود به صورت 

زیر انجام داده شود:
 بر روی دستگاه VHF دکمه ]CALL[ را فشار دهید. 1
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 پنجره ایجاد پیام در صفحه نمایش بازخواهد شد. با چرخاندن کلید ]CHANNEL[ نوع پیام را بر روی  2

Test قرار دهید. )شکل 33(

شکل 33

شکل 34

شکل 35

  شماره شناسه ایستگاه را وارد کنید. در این مورد شناسه MMSI کشتی خود را وارد نمایید. سپس دکمه  3

]CALL[ را برای ارسال پیام ارسال نمایید. )شکل 34(

با این کار، یک پیام آزمایشی به کشتی خود ارسال خواهد شد. )شکل 35(

صدای پیام دریافت و تصویر آن نیز در صفحه نمایش دستگاه VHF مشاهده خواهد شد. برای پایان دادن به 
مراحل آزمون کلید ]CANCEL[ را فشار دهید.
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 آزمایش ماهیانه دستگاه VHF دستی
هر قایق نجات دارای دو دستگاه VHF دستی است که بایستی جهت اطمینان از صحت عملکرد آن ها 
در شرایط اضطراری، حداقل یک مرتبه در ماه مورد آزمایش قرار گیرند. این دستگاه در زمان آزمون باید 
در کانالی به غیراز کانال MHz 15638( 16( مورد آزمایش قرار گیرد. نیاز است تاریخ انقضای باتری نیز 

کنترل و در صورت لزوم تعویض گردد.
زیر  به شرح  VHF دستی  آزمون دستگاه   مراحل  1

می باشد:
 کلید روشن خاموش را نگه دارید تا دستگاه روشن  2

شود.
 ]CH[ برای انتخاب کانالی به غیراز کانال 16، کلید   3

 [ پیمایش  کلیدهای  توسط  فشار دهید. سپس  را 
و  کانال  انتخاب کنید. شماره  را  کانال موردنظر   ]
بسامد مربوطه در صفحه دستگاه نمایش داده خواهد 

شد.
دهید  فشار  را   ]PTT[  )Power  to  Talk( کلید    4

یک  با  را  دستگاه  گیرندگی  و  فرستندگی  بتوانید  تا 
رادیو VHFدیگر آزمایش کنید. این کار را می توان با 

)شکل36( داد.  انجام  کشتی  ثابت   VHF دستگاه 

فعالیت 
کارگاهی

)TX(  در حالت ارسال VHF شکل 36ـ

 ]PTT[ زمانی نمایش داده می شود که کلید TX عبارت
 TX عبارت  باشد.  انجام  در حال  ارسال  و  فشرده  شده 
نشان دهنده آن است که بسامد حامل درحال خروج از 

آنتن است.
زمانی که دستگاه VHF درحال دریافت سیگنال باشد 
باشد(،  شده  برداشته   ]PTT[ دکمه  روی  از  )انگشت 
عبارت RX در صفحه دستگاه نمایش داده خواهد شد. 

)37 )شکل 

)RX( در حالت دریافت VHF شکل 37ـ دستگاه
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بازدید ماهیانه آنتن ها 

پیشنهاد می شود ایمنی نگه دارنده و بست های آنتن ها همچنین کابل های متصل به آنتن که در فضای آزاد 
قرارگرفته اند به صورت ظاهری بازدید و آسیب دیدگی احتمالی آن ها کنترل شود. )شکل 39ـ  38(

هرگونه نمک، چربی یا کثیفی روی آنتن و کابل های آن باید برطرف شود. همچنین کنترل تمامی اتصاالت از 
نکات حائز اهمیت در مورد آنتن ها است. )شکل 40(

شکل 39ـ38

شکل 40
قبل از شروع هرگونه فعالیت نگهداری و تعمیرات بر روی آنتن ها، مطمئن شود که دستگاه های مربوطه درحالت 

خاموش قرار داشته باشند.
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VHF شکل 41ـ آنتن های

درمورد انواع آنتن های VHF تحقیق کنید.
تحقیق کنید

 باتری

ویژه  به طور  آزمایش شوند.  روزانه  به طور  بایست  نیز  باتری ها  فراهم می آورند.  را  رزرو  انرژی  منبع  باتری ها 
باتری شارژر، مورد  به  اتصال ولت متر  با   On Load( بار باید در حالت بی باری )Off Load( و زیر  باتری ها 

گیرند. قرار  آزمایش 
یا  ولت  باید 24  باتری  ولتاژ  میزان  نیستند،  باتری وصل  به  تجهیزات  از  زمانی که هیچ یک  بی باری:  حالت 

باشد. باالتر  مقداری 

شکل 42ـ آزمایش باتری
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 MF/HF رادیو PTT را قطع کنید و مقدار ولتاژ باتری را یادداشت کنید. شستی AC حالت زیر بار: منبع برق
را در بسامد معمولی فرستندگی و گیرندگی، فشار دهید. ولتاژ باتری باید متناسب با میزان بار اعمال شده، 
افت کند. اگر میزان افت ولتاژ باتری بیش از ده درصد باشد، به این معنی است که باتری ضعیف شده یا به طور 

کامل شارژ نشده است. در این حالت باتری بایستی دوباره شارژ شود.
 بازدید ماهیانه باتری 

باتری و اتصاالت آن در محل استقرار باتری ها باید به طور مرتب و مداوم مورد بازدید قرار گیرند. سطح و غلظت 
الکترولیت و هریک از سلول های باتری بایستی کنترل شود. سولفاته شدن باتری، یعنی ایجاد سولفات سرب 
در باتری موجب کاهش ظرفیت باتری می شود. ازاین رو این نوع باتری ها بایستی همواره در شارژ و آماده به کار 

قرار داشته باشند.

 چند باطری از کارگاه تحویل گرفته ودر حالت بی باری وبارداری آنها را تست کنید.
فعالیت 

کارگاهی
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عنوان 
پودمان

تکالیف 
عملکردی

)شایستگی ها(

استاندارد 
عملکرد

)کیفیت( 
استانداردنتایج

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

کاربری 
دستگاه های 

مخابراتی

آگاهی از عملکرد 
رادیوهای دریایی

روش کار با 
رادیو های دریایی

و آزمایش و 
نگهداری آن ها.

چگونگی 
کار  با 

دستگاه های 
مخابراتی

باالتر 
از حد 
انتظار

.VHF تشریح عملکرد رادیو  1
.HFـMF تشریح عملکرد رادیو  2

 تشریح روش صحیح ارسال پیام در مخابرات دریایی  3
و الزامات و بایدها و نبایدها.

  تشریح روند ارسال و دریافت پیام اضطراری. 4
شرایط  در  دریایی  رادیوهای  بکارگیری صحیح      5

عادی و اضطراری.
  انجام آزمایش های دوره ای رادیوهای دریایی 6

را  فوق  شاخص های  همه  بررسی  توانایی  هنرجو   
داشته باشد.

3

در حد 
انتظار

.VHF تشریح عملکرد رادیو   1
.HFـMF تشریح عملکرد رادیو   2

مخابرات  در  پیام  ارسال  صحیح  روش  تشریح    3
دریایی و الزامات و باید ها و نبایدها.

 بکارگیری صحیح رادیوهای دریایی در شرایط عادی  4
و اضطراری.

  انجام آزمایش های دوره ای رادیوهای دریایی 5
 هنرجو توانایی بررسی سه مورد از شاخص های فوق 

را داشته باشد.

2

پایین تر 
از 

حدانتظار

.VHF تشریح عملکرد رادیو   1
.HFـMF تشریح عملکرد رادیو   2

مخابرات  در  پیام  ارسال  صحیح  روش  تشریح    3
دریایی و الزامات و باید ها و نبایدها.

شرایط  در  دریایی  رادیوهای  به کارگیری صحیح    4
عادی و اضطراری.

  انجام آزمایش های دوره ای رادیوهای دریایی 5
 هنرجو توانایی بررسی دو مورد از شاخص های فوق 

را داشته باشد.

1

نمرة مستمر از 5
نمرة شایستگی پودمان از 3

نمرة پودمان از 20

جدول ارزشیابی
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ارزشیابی شایستگی کاربری دستگاه های مخابراتی

1ـ شرح کار:
 تشریح علت نیاز به رادیو های دریایی.

.VHF تشریح عملکرد رادیو 
.HFـMF تشریح عملکرد رادیو 

 تشریح روش صحیح ارسال پیام در مخابرات دریایی و الزامات و بایدها و نبایدها.
 تشریح روند ارسال و دریافت پیام اضطراری.

 بکارگیری صحیح رادیوهای دریایی در شرایط عادی و اضطراری.
 انجام آزمایش های دوره ای رادیوهای دریایی

2ـ استاندارد عملکرد:
توانمند سازی هنرجویان در تحلیل عملکرد رادیو های دریایی، کار با انواع رادیوهای VHF و HFـMF، سرویس، نگهداری و آماده 

به کار نگه داشتن این رادیوها به منظور استفاده در شرایط اضطراری.
3ـ شاخص ها:

تشریح کامل عملکرد رادیوها، کار با رادیوها در شرایط عادی و اضطراری، آزمایش و نگهداری.

4ـ شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
.MFـHF و VHF شرایط: مکان مناسب انجام کار و کارگاه مجهز به رادیوهای

ابزار و تجهیزات: رادیو های VHF – MF/HF و VHF دستی

5 ـ معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از  3مرحله کارردیف

2تشریح علت نیاز به رادیوهای دریایی.1

2.VHF 2تشریح عملکرد رادیو

3. HFـMF1تشریح عملکرد رادیو

1تشریح روش صحیح ارسال پیام در مخابرات دریایی، الزامات و بایدها و نبایدها.4

1تشریح روند ارسال و دریافت پیام اضطراری.5

1بکارگیری صحیح رادیوهای دریایی در شرایط عادی و اضطراری.6

1انجام آزمایش های دوره ای رادیوهای دریایی7

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
 1ـ رعایت نکات ایمنی دستگاه ها؛
2ـ دقت و تمرکز در اجرای کار؛

3ـ شایستگی تفکر و یادگیری مادام العمر؛
4ـ رعایت اصول و مبانی اخالق حرفه ای

2

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 است.


