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سامانه جهانی اضطرار و ایمنی دریایی واحد 

یادگیری5

آیا تاکنون پی برده اید

  دریانوردان در هنگام مواج شدن با خطر، چگونه درخواست کمک می کنند؟
  سامانه های الکترونیکی، چگونه می توانند به دریانوردان حادثه دیده، کمک کنند؟

  دریانوردان برابر استانداردهای جهانی، چه تجهیزات ایمنی الکتریکی بایستی به همراه داشته باشند؟

استاندارد عملکرد

 هدف از اجرای آموزش  های این فصل، توانمندسازی هنرجویان در تحلیل عملکرد سامانه جهانی اضطرار 
این سامانه، سرویس،  با  تا هنرجویان چگونگی کار  بوده و می کوشد   GMDSS به  ایمنی دریایی موسوم  و 

نگهداری و آماده به کار نگه داشتن تجهیزات و دستگاه های متعلق به این سامانه را فرابگیرند.

شکل 1ـ کشتی در وضعیت اضطراری



پودمان5 : کاربری سامانه جهانی اضطرار و ایمنی دریایی

175

GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System)

سامانه جهانی اضطرار و ایمنی دریایی GMDSS به منظور فراهم آوردن مخابرات و شبکه موقعیت یابی جهانی 
برای دریانوردان توسعه داده شده است به گونه ای که هر دریانورد با کمترین دانش مخابراتی توانایی کاربری آن 
را داشته باشد. همچنین توانمندی ارائه یک سیستم قابل اعتماد هماهنگ به منظور هشدار دهی، جست وجو و 

نجات )SAR( را فراهم آورد.
سامانه GMDSS از ملزومات اولیه برای تمامی دریانوردان هست که تک تک عناصر این سامانه با احتمال بسیار 
باال هر دریانورد را در آینده تحت تأثیر قرار خواهد داد. به طور سنتی سیستم وضعیت اضطراری و هشدار، که توسط 
کنوانسیون بین المللی ایمنی بقا در دریا )SOLAS( تعریف شده است، که این سیستم بر حول محور بگوش بودن 
مداوم تمامی شناورها بر روی یک بسامد ایستگاه رادیویی زمینی بنا گذاشته شده است. این بسامد ها عبارت اند از:

. MF500 در باند متوسطKHz بسامد 
. MF2182 در باند متوسطKHz بسامد 

.VHF کانال 16 باند 
تمامی این بسامد های به عنوان کانال های بین المللی فراخوانی در شرایط اضطراری اختصاص داده شده اند.

در گذشته، دستگاه های رادیویی که بر روی شناور نصب می شدند به نوع شناور و به ماهیت سفر دریایی که برای آن 
شناور تعریف شده بود، بستگی داشته و مانند آنچه که برای سامانه GMDSS تعریف شده است، به منطقه جغرافیایی 
که دریانوردی در آن صورت می گرفت ارتباطی نداشتند. ازآنجاکه برابر SOLAS، کمترین فاصله برای رسیدن به برد 
دستگاه های رادیویی شناور، 150 مایل دریایی تعریف شده بود، ازاین رو کمک کشتی ها به یک شناور که در حالت 
اضطراری قرار داشت، تنها در فاصله کمتر 150 مایل دریایی ممکن بود. درحالی که ارتباط رادیویی در فواصل باال 
توسط سامانه GMDSS آسان تر شده است. به طور سنتی، تمامی شناورهای باالی 1600 تُن از دو روش دستی 

جهت هشدار در مواقع اضطراری استفاده می کنند:
.MF باند KHz 500 ارسال پیام تلگراف با کدهای ُمرس در بسامد 

 ارتباط رادیویی در بسامد KHz 2182 یا MHz 156.8 باند VHF )کانال 16(
این دو سیستم ها دارای عیب اساسی بودند.

برای ارسال هشدار از طریق سیستم تلگراف، نیازمند کاربران آموزش دیده مورس در ردۀ باال بودند تا توانایی 
بوده که هر شناور یک  امر مستلزم آن  این  باشند.  را داشته   500Khz باالی بسامد ترافیک  پیام در  ارسال 

افسر ویژه مخابرات به همراه داشته باشد که 
این هم موجب تقبل هزینه های روزافزون 
بود. ازآنجاکه کشتی های اغلب در برقراری 
ارتباط در فواصل باال، دچار مشکل بودند، 
به صورت  ماهواره ای  مخابرات  ازاین رو 
بین المللی  دریانوردی های  در  فزاینده ای 

گرفت.  قرار  مورداستفاده 

)SAR:Search And Resque( شکل 2ـ کشتی و بالگرد جست وجو و نجات
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اطمینان  قابلیت  و  آسان  استفاده  بر  زیادی  تأثیر  دیجیتال،  فناوری  و  ماهواره ای  مخابرات  سریع  پیشرفت 
تجهیزات دریایی داشت. مخابرات ماهواره ای، با بهره گیری از سیستم بسیار عالی Inmarsat، جهت استفاده 
دریانوردان از شبکه رادیویی جهانی به هنگام بروز شرایط اضطراری، دسترسی تقریباً سریعی را فراهم آورده 
بایستی توجه داشت، اگرچه سیستم ماهواره ای، مخابرات جهانی آنی را فراهم آورده است  است. همچنین 
ولی این بدان معنی نیست که آنها فقط از شبکه رادیویی سیستم GMDSS برای هشدار شرایط اضطراری بهره 
می برند. ممکن است کشتی ها از روش های سنتی مخابرات بسامد باالی ایستگاه های زمین نیز استفاده کنند.
در جریان مبحث GMDSS در سازمان بین المللی دریانوردی، این سازمان دستورالعمل بیان کننده نیازمندی های 

سامانه را منتشر کرد.

GMDSS شکل 3ـ سامانه

مفهوم اولیه سامانه GMDSS، مسئولیت جست وجو و نجات )SAR( ساحلی می باشد. طی دریانوردی در مواجهه 
سریع با سوانح، بایستی به سرعت در خصوص هرگونه حادثه اضطراری که به وجود آمده است هشداردهی کرد. 
سپس آنها می توانند در یک عملیات جست وجو و نجات هماهنگ، با کمترین تأخیر، به منظور کمک به حادثه 

دیدگان اقدام نمایند. این اساس نامه به )9( نه اصل از توابع معین مخابرات سوق داده می شود:
  هشدار اضطراری کشتی به ساحل: ارسال هشدار اضطراری کشتی به ساحل، بایستی حداقل به دو روش  1

جداگانه مستقل انجام گیرد به گونه ای که هریک از آن روش ها از سرویس مخابرات رادیویی متفاوتی استفاده 
کرده باشند.

 دریافت هشدار اضطراری ساحل به کشتی. 2
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  ارسال و دریافت هشدارهای اضطراری کشتی به ساحل. 3

  ارسال و دریافت پیام های مخابراتی هماهنگ جست وجو و نجات. 4

  ارسال و دریافت پیام های مخابراتی درصحنه. 5

  ارسال و دریافت سیگنال های موقعیت یابی. )فرستنده های راداری و تجهیزات استاندارد رادارهای ناوبری( 6

 ارسال و دریافت پیام های ایمنی دریایی. 7

  ارسال و دریافت پیام های مخابرات رادیویی عمومی از شبکه های رادیویی ایستگاه های ساحلی. ٨

  مخابرات دوطرفه پل به پل. ٩

تحقیق کنید
متولی سامانه GMDSS در کشور عزیزمان ایران چه ارگان یا سازمانی است؟

سازمان بین المللی دریانوردی، تجهیزات مخابرات رادیویی را که هر کشتی بسته به نوع و محل مأموریت در دریا 
باید به همراه داشته باشد و در زمان اضطرار، برابر دستورات )9( نه گانه باال ملزم به استفاده از آنها می باشد را 

مشخص کرده است.
مفهوم اولیه سامانه GMDSS در شکل 3 به تصویر کشیده شده است. تصویر نشان می دهد، شناوری که در 
حالت اضطراری قرارگرفته است، به طور مؤثری در داخل شبکه رادیویی مرکب از تعداد زیادی زیرسیستم 
به هم پیوسته قرارگرفته است. اگر سانحه یا حادثه به درستی توسط تجهیزات رادیویی سامانه GMDSS پوشش 
داده شود، قابلیت هشداردهی و پیام رسانی با حوزه وسیعی از سایر ایستگاه های رادیویی را فراهم خواهد آورد. 
از این طریق، یک عملیات جست وجو و نجات متکی بر مرکز نجات هماهنگ ایجاد خواهد کرد. شناوری که در 
 GMDSS حالت اضطراری قرارگرفته باشد، معموالً در موقعیتی نخواهد بود که بتواند از همه اجزای سیستم
نشان داده شده استفاده کند. سیستم مورداستفاده توسط کشتی در حالت اضطرار، بستگی به محدوده بُرد 
تجهیزات رادیویی نصب شده بر روی شناور دارد که آن نیز به نوبه خود وابسته به منطقه جغرافیایی دریانوردی 
کشتی می باشد. چهار منطقه دریایی توسط سازمان بین المللی دریانوردی به منظور برقراری ارتباط مخابراتی 

در شبکه رادیویی سیستم GMDSS تعیین گردیده است.
تقسیم بندی نواحی دریایی

ضمن اینکه بایستی به خاطر داشته باشیم که سامانه GMDSS درمجموع یک سیستم جهانی بوده و ضرورت 
ندارد همه کشتی ها تجهیزات مخابراتی سامانه GMDSS با حداکثر برد رادیویی را به همراه داشته باشند. نوع 
تجهیزات رادیویی هر شناور، با توجه به منطقه عملیاتی که از سوی شناور اعالم می شود، تعیین می گردد. این 

نواحی به شرح زیر می باشند:
ناحیه A1: در محدوده مخابرات رادیویی، ایستگاه ساحلی باند VHF که سیستم هشداردهی مداوم باقابلیت 
صدازدن انتخابی دیجیتال )DSC( را فراهم می آورد. این محدوده حدود 20 تا 30 مایل دریایی از ساحل را 
دربرمی گیرد. ازآنجاکه هزینه فراهم آوردن تعداد زیادی از ایستگاه های رادیویی VHF در خط ساحلی باال 
می باشد، بسیاری از کشورها نسبت به تأسیس ایستگاه های ناحیه A1 اقدام نمی کنند. این بدان معنی است 
که کشتی هایی که در این ناحیه تردد می نمایند، بایستی با تجهیزات مختص ناحیه A2 پوشش داده شوند.
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ناحیه A2: در محدوده مخابرات رادیویی ایستگاه ساحلی باند متوسط MF که سیستم هشداردهی اضطراری 
باقابلیت تماس بر پایه گزینش دیجیتالی )DSC: Digital Selective Calling( را فراهم می آورد. این محدوده 

حدود 150 تا 200 مایل دریایی از ساحل را دربرمی گیرد.

شکل 4ـ تقسیم بندی نواحی دریانوردی

شکل 5  ـ تقسیم بندی نواحی دریانوردی
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ناحیه A3: این ناحیه شامل محدوده تحت پوشش ماهواره های سیستم Inmarsat بوده و هشدار دهی مداوم را 
فراهم آورده است. این محدوده تقریباً تمام سطح کره زمین بین عرض جغرافیایی °75 شمالی و °75 جنوبی را 
 ساحل  در برمی گیرد. از طرفی تمام سطح کره زمین برای آن دسته از شناورهایی که سیستم ماهواره ای کشتیـ 

را انتخاب ننموده اند، از مخابرات باند HF استفاده می کنند.
ناحیه A4: تمام مناطق باقیمانده از سطح زمین، خارج از نواحی تحت پوشش ماهواره های Inmarsat که 

نواحی قطبی نامیده می شوند.

شکل 6  ـ تقسیم بندی نواحی دریایی و مناطق تحت پوشش سامانه اینمارَست

 نیازمندی های تجهیزات قابل حمل با کشتی
تمام شناورهای باالی 300 تن که تابع مقررات سیستم GMDSS فعالیت می کنند، بایستی حداقل تجهیزات 

مخابراتی زیر را بر روی کشتی فراهم آورند:
  نصب رادیو VHF به منظور فراهم آوردن مخابرات بر روی کانال های 13 و 6 به همراه تجهیزات هشداردهی  1

DSC بر روی کانال 70.
  تعداد یک دستگاه گیرنده جهت مراقبت و نظارت DSC بر روی کانال 70. 2

 تعداد دو دستگاه فرستنده راداری SART که بر روی بسامد GHz 9 باند دریایی اقدام به ارسال پیام می کنند. 3

NAVTEX تعداد یک دستگاه گیرنده   4

  جایی که دستگاه NAVTEX فراهم نشده باشد، یک دستگاه گیرنده برای دریافت اطالعات ایمنی دریایی،  5

 Inmarsat پوشش  تحت  نواحی  در  که  شناوری  برای   Inmarsat بهینه شده  فراخوان جمعی  از سیستم  که 
دریانوردی می کند.

  دستگاه EPIRB ماهواره ای باقابلیت فعال سازی خودکار یا دستی برای شناوری آزاد. 6

ارتباط  به منظور  آِب دستی  VHF ضد  رادیو  تن(  باالی 500  برای شناورهای  )سه دستگاه  دو  تعداد      7

درصحنه. مخابراتی 
 ارتباط مخابراتی باند MF بر روی بسامد Khz 2182 )تا سال 1999( ٨
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سایر تجهیزاتی که کشتی به آن تجهیز می گردد، به نواحی جغرافیایی که دریانوردی در آن صورت می گیرد، 
بستگی دارد. این تجهیزات ممکن است در محلی از پل فرماندهی یا محل های ریموت نصب شوند. بااین وجود 
ملزومات مقررات و اساسنامه های سیستم GMDSS که قابلیت انتشار هشدارهای اضطراری را داشته باشند، 
بایستی درجایی پیش بینی گردد که شناور بتواند مأموریت ناوبری متعارف خود را به درستی و بدون ایجاد 
اختالل، انجام دهد. این معموالً بدان معنی است که تجهیزاتی مانند رادیوهای VHF ،HF ،MF و تجهیزات 
SES امکان دارد به صورت ریموت از پل فرماندهی کنترل گردند. زمانی که تعدادی رادیو بر روی شناور نصب 
گردیده است، برای ساده سازی ارسال هشدارهای اضطراری، ممکن است سیستم کنترل پیام های اضطراری 

)DSC( در موقعیت های ناوبری و یا مانور نصب می شود.

GMDSS از تجهیزات NAVTEX شکل 7ـ دستگاه

بیشتر 
اضطراری بدانید قریب الوقوع  شرایط  در  مخابراتی  سیستم  کاربر  هر  اولیه  وظایف  از  اضطراری  هشدار  ارسال 

می باشد. برابر الزامات سیستم GMDSS هر شناور بایستی قادر باشد تا با استفاده از حداقل دو روش 
مستقل نسبت به ارسال پیام وضعیت اضطراری کشتی به ساحل اقدام نماید. 

دو دستگاهی که به این منظور به کار گرفته می شوند باید منبع تغذیه مستقل داشته باشند. در اغلب 
موارد، هشدار اولیه از طریق پایانه مخابراتی اصلی کشتی صورت می گیرد. 
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ارسال و دریافت پیام با استفاده از سیستم ماهواره ای و HF در ناحیه دریایی A3، در مرحله دوم هشداردهی، اگر 
نیاز باشد، با استفاده از دستگاه EPIRB یا سایر پایانه های مخابراتی کشتی انجام می شود. ازآنجاکه شناورهای 
مختلف دستگاه های متفاوتی را بر روی خود نصب می کنند، ازاین رو مشخص کردن یک روش یا یک دستگاه 

ویژه برای تمام شناورها غیرممکن است.

شکل ٨  ـ تجهیزات GMDSS در کشتی

کار در منزل
تمامی مراکز و ایستگاه های زمینی که در سامانه GMDSS فعالیت می کنند را نام برده و وظیفه آنها را 

به اختصار شرح دهید.
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به طورکلی دستگاه های مخابراتی و تجهیزات GMDSS ضروری هر شناور در نواحی مختلف دریایی به صورت 
جدول شماره 1 است:

جدول 1ـ تجهیزات GMDSS مورد نیاز برای نواحی مختلف دریایی

A1A2A3ناحیه دریایی
Inmarsat

A3
HF/MFA4

تصویر دستگاهعنوان دستگاه
حداکثر

20 ~ 30
کیلومتر

حداکثر
150 ~ 20
کیلومتر

حداکثر
°75 شمالی
°75 جنوبی

فراتر از
N 75°
S 75°

VHF
دستی
ضد آب

2 یا 3
دستگاه

2 یا 3
دستگاه

2 یا 3
دستگاه

2 یا 3
دستگاه

2 یا 3
دستگاه

VHF ست رادیو
ثابت

DSC باقابلیت
2

دستگاه
2

دستگاه
2

دستگاه
2

دستگاه
2

دستگاه

MF/HF ست رادیو
ثابت

DSC باقابلیت
2ـــ

دستگاه
1

دستگاه
1

دستگاه
2

دستگاه

EPIRB1
دستگاه

1
دستگاه

1
دستگاه

1
دستگاه

1
دستگاه

SART2 1 یا
دستگاه

1 یا 2
دستگاه

1 یا 2
دستگاه

1 یا 2
دستگاه

1 یا 2
دستگاه

NAVTEX1
دستگاه

1
دستگاه

1
دستگاه

1
دستگاه

1
دستگاه

INMARSAT C2ــــــ
دستگاه

1
دستگاه

1
دستگاه
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GMDSS تجهیزات

EPIRB )Emergency Position Indicating Radio Beacons( معرفی دستگاه
دستگاه EPIRB به عنوان رادیو مشخص کننده موقعیت در شرایط اضطراری، در هنگام استفاده به دو صورت 
دستی و خودکار فعال  شده و شروع به ارسال یک سیگنال دیجیتال می کند که در کوتاه ترین زمان توسط 
ماهواره های مربوطه دریافت می شود. برابر دستورالعمل های سامانه GMDSS این دستگاه سیگنال خود را 
بر روی بسامد MHz 406/5 ارسال می نماید. این بسامد به صورت جداگانه به عنوان بسامد جهانی شرایط 
اضطراری اختصاص داده شده است. امروزه دستگاه های EPIRB سیگنالی را نیز با توان پایین تر بر روی بسامد 
امکان می دهد محل  منطقه  در  نجات حاضر  و  به گروه های جست وجو  ارسال می کنند که   121/5 MHz

دستگاه فرستنده EPIRB را پیدا کنند.
شناوری که در شرایط اضطراری بحرانی گرفتار شده است از دستگاه EPIRB به عنوان آخرین راه چاره از بین 
کار   GPS EPIRB یک دستگاه  از دستگاه های  نمونه  آخرین  در  استفاده می کند.  ایمنی کشتی  دستگاه های 
گذاشته شده است که به گروه های جست وجو و نجات این امکان را فراهم می آورد به نقطه دقیق کشتی گرفتارشده 

در شرایط اضطراری دست پیدا کنند.
EPIRB عملکرد دستگاه 

توسط  را  اضطراری  شرایط  در  گرفتارشده  کشتی  از  اطالعاتی  می شود،  فعال   EPIRB دستگاه  که  زمانی 
این سیگنال توسط سیستم ماهواره های  ارسال می نماید.   406/5 MHz بر روی بسامد  سیگنال رمز شده 

می برد. بهره  مختلف  ماهواره  نوع  دو  از  سیستم  این  می شود.  دریافت   SARSATـCOSPAS
 GEOSAR: ماهواره های جست وجو و نجات زمین آهنگ یا زمین ایستا. 1

 LEOSAR: ماهواره های جست وجو و نجات نزدیک زمین. 2

شکل ٩ـ مدار ماهواره های اطراف زمین
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به محض فعال شدن EPIRB، سیگنال ارسالی بالفاصله توسط ماهواره های GEOSAR شناسایی شده و پیام 
هشدار به مرکز کنترل مأموریت های دریایی )MCC: Mission Control Center( ارسال می گردد. با توجه به 
مکانیسم مدار چرخش ماهواره های GEO تنها در زمان حرکت نزولی ماهواره ها، این سیستم قادر به دریافت 
اطالعات ارسالی از EPIRB نبوده و به دنبال آن هم نخواهد توانست به درستی موقعیت سیگنال ارسالی را 
 GPS وجود دارد که دستگاه مجهز به EPIRB مشخص کند. در این حالت فقط زمانی امکان موقعیت یابی

باشد وگرنه تعیین موقعیت کشتی که در خط است امکان پذیر نخواهد بود.

شکل 10ـ ماهواره های جست وجو و نجات

این زمانی است که ماهواره های LEO وارد عمل می شوند. زمانی که ماهواره های LEO از باالی سر دستگاه 
EPIRB فعال شده، عبور می کنند، نه تنها قادر خواهند بود اطالعاتی که ماهواره های GEO دریافت می کردند، 
 EPIRB از دستگاه  ارسالی  با پردازش داپلر سیگنال های  نیز دارند که  را  توانمندی  این  بلکه  دریافت کند، 
موقعیت آن را نیز تعیین کنند. سرانجام این اطالعات به MCC ارسال می گردد تا پس از پردازش، موقعیت 

دستگاه EPIRB محاسبه و مشخص گردد.

مراکز MCC و MRCC چه مراکزی هستند؟
تحقیق کنید

تعداد ماهواره های سیستم COSPASـSARSAT این امکان را فراهم می آورد تا در کمتر از یک ساعت این 
سیستم به پوشش جهانی دست پیدا کند.

زمانی که اطالعات موقعیت EPIRB در MCC محاسبه شد، این اطالعات در اختیار MRCC مربوطه قرار 
داده می شود تا این مرکز به طور مستقیم یا غیرمستقیم، با تخصیص توانمندی ها موردنیاز، امکان عملیات 

جست وجو و نجات را فراهم آورد.



پودمان5 : کاربری سامانه جهانی اضطرار و ایمنی دریایی

1٨5

EPIRB تقسیم بندی دستگاه های 
دستگاه های EPIRB با بسامد MHz 406 مبتنی بر ماهواره به دو گروه تقسیم بندی می شوند.

نوع  این  گردند.  فعال  خودکار  یا  دستی  به صورت  تا  دارند  را  قابلیت  این   EPIRB دستگاه های   I گروه    1

دستگاه ها در محفظه ای که به قفل هیدرو استاتیک مجهز شده و امکان شناور ماندن در آب را برای دستگاه 
فراهم می کند، نگهداری می شوند. زمانی که کشتی در آب غرق می شود، قفل هیدرو استاتیک این نوع از 
دستگاه های EPIRB معموالً در عمق 1 تا 4 متری )Feet 13ـ3( آزادشده و دستگاه به صورت شناور در سطح 

آب قرار می گیرد.

EPIRB شکل 11ـ اجزای تشکیل دهنده دستگاه

شکل 12ـ دستگاه EPIRB پس از عملکرد قفل هیدرو استاتیک و فنر داخلی

قفل هیدرولیک

فنر آزادکننده

LED چراغ های

غیرفعال کننده حساسه ها

گیرنده GPS پیشرفته 16 کاناله

حساسه های فعال شونده با آب شور            

تأییدیه جهانی

قفل آزادکننده پوشش

پوشش محافظ در مقابل اشعه 
UV و ضربات شدید آب
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در این حالت، حسگرهای حساس به آب موجب فعال شدن دستگاه شده و دستگاه شروع به ارسال سیگنال 
می کند. همچنین این نوع دستگاه را می توان به صورت دستی با فشار دادن )چرخاندن( کلید مخصوص، فعال 

کرد.
2  گروه II دستگاه های EPIRB برای شناور ماندن روی آب طراحی نشده اند و بایستی به صورت دستی از 

براکت یا محفظه خود خارج شوند. به محض خروج از براکت، دستگاه می تواند با فشار دادن )چرخاندن( کلید 
مخصوص یا خیس شدن حسگرهای حساس به آب، فعال شود.

EPERB شکل 13ـ اجزای مختلف دستگاه

حساسه ها سنسورهای 
حساس به آب

دو عدد براکت نگه 
دارنده دستگاه در 
محفظه مخصوص

کلید فعال کننده

LED 4 المپ

 GPS گیرنده
   16 کاناله

در رأس تمام انواع دستگاه های EPIRB آن دسته از دستگاه هایی قرار دارند که به سامانه GPS مجهز شده اند. 
این نوع دستگاه ها به طور مداوم اطالعات موقعیت خود را به واحدهای جست وجو و نجات ارسال می کنند و 

سریع تر نیز پاسخ دریافت می کنند.
EPIRB دقت دستگاه های 

دقت ارسال اطالعات موقعیت توسط دستگاه EPIRB نخست به نوع دستگاه بستگی دارد. دستگاه هایی که به 
GPS تجهیز نشده اند، بسته به ماهواره های سیستم COSPASـSARSAT که از باالی دستگاه EPIRB عبور 
می کنند، دقتی در حدود چند مایل دریایی را دارند. مدل هایی از EPIRB که به GPS تجهیز شده اند، دقت 

استاندارد 15 متر یا کمتر را دار می باشند.
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EPIRB کشتی های حامل دستگاه 
گذشته از اینکه برابر قانون، کشتی های تجاری بایستی دستگاه EPIRB به همراه داشته باشند، حداقل تاکنون 
اجباری برای حمل دستگاه EPIRB برای کشتی های تفریحی نبوده است. بسیاری از صاحبان کشتی های 
تفریحی با این تصور که کشتی آنها در آب های ساحلی )Inshore or Nearshore( دریانوردی می کنند و با 

احتساب هزینه ها از تأمین EPIRB و بهره برداری از آن امتناع می کنند.

EPIRB ثبت دستگاه 
ثبت  به درستی   EPIRB دستگاه  که  زمانی  شود.  ثبت   EPIRB دستگاه های  اطالعات  بایستی  قانون،  برابر 
شرایط  هرگونه  وقوع  زمان  در  تا  می آورد  فراهم  نجات  و  نیروهای جست وجو  برای  را  امکان  این  می شود، 
زمانی که دستگاه  این،  بر  بشتابند. عالوه  به کمک کشتی درخواست کننده  زمان  اضطراری، در کوتاه ترین 
 EPIRB مالک  با  تماس  که ضمن  می کند  فراهم  را  امکان  این  باشد،  فعال شده  ناخواسته  به طور   EPIRB
مشخص گردد که آیا شرایط اضطراری به وجود آمده یا دستگاه به صورت تصادفی فعال شده است. برابر قوانین، 
اطالعات ثبت شده EPIRB بایستی هر دو سال به روز شوند. در طول دو سال اگر تغییراتی در اطالعات به وجود 

آید، بایستی به روزرسانی به موقع صورت پذیرد. 

SART (Search and Rescue Transponder) معرفی دستگاه

دستگاه SART یک ترانسپوندر رادار باقابلیت ضد آب و شناور در آب است که به منظور استفاده در شرایط 
اضطراری تعبیه شده است. ترانسپوندرها تجهیزاتی هستند که در قبال دریافت سیگنال می توانند سیگنال 

متفاوت ارسال کنند.

RADAR SART شکل 14ـ انواع دستگاه های
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دستگاه SART برای استفاده در کشتی ها، قایق ها و قایق های نجات طراحی شده است. در حال حاضر تعداد 
دو نوع ترانسپوندر جست وجو و نجات یا SART به شرح زیر وجود دارد:

Automatic Identification System SART یا AIS SART  1

RADAR SART  2

ازآنجاکه نوع RADAR SART در اغلب کشتی های تجاری، غیرتجاری و قایق ها یافت می شود، به توضیح 
آن می پردازیم.

استفاده اصلی SART به این منظور است که کشتی، بالگرد یا هواپیمای نجات که به رادار باند X )رادار ناوبری 
معمولی( مجهز می باشد، بتواند با دنبال کردن اکوهای راداری برگشتی از SART به درستی و وضوح محل آن 

را بر روی صفحه رادار مشخص و نسبت به انجام عملیات امداد و نجات اقدام نماید.
RADAR SART مشخصه های 

دستگاه SART یا ترانسپوندر جست وجو و نجات عموماً دارای مشخصه های زیر می باشد:
)33Cm × 7.5Cm or 13″ × 3″( یک سیلندر به طول 33 سانتیمتر و قطر 7.5 سانتیمتر  1

 وزن کل سیلند 900 گرم یا 2 پوند. 2

 رنگ زرد روشن یا نارنجی روشن. 3

 منبع تغذیه آن معموالً تعداد 2 عدد باتری لیتیوم با عمر مفید 5 سال می باشد. عمر باتری ها در حال  4

آماده به کار )Standby( به میزان 96 ساعت و در حالت فعالیت فرستندگی مداوم بیش از 8 ساعت می باشد.
SART کشتی های حامل دستگاه 

به  پایبند  تمامی کشورهای  از  پذیرفته اند  را  آن  اکثر کشورهای جهان  که   IMO دریانوردی  سازمان جهانی 
کنوانسیون SOLAS می خواهد، در دریانوردی های بین المللی برابر جدول شماره 2 از ترانسپوندر جست وجو و 

نجات استفاده نمایند:

AIS SART شکل 15ـ انواع دستگاه های
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فعالیت 
یک دستگاه RADAR SART را در کالس بازکرده و درخصوص قسمت های مختلف آن را بررسی کنید.کارگاهی

جدول 2ـ جدول تخصیص دستگاه SART به انواع کشتی ها

تعداد SARTتصویرشناور نمونهظرفیت )تناژ(

GRTBulk 500 ـ 300
Carrier

Over 500 GRT Container
Carrier

Roll Off ـ Roll On
Passenger Vessels

RoRo

با توجه نوع سازه خود که اغلب کوچک و از جنس فایبرگالس،  اغلب کشتی های تفریحی و الیف رفت ها 
چوب یا الستیک فشرده هستند، از اکوی راداری بسیار ضعیف برخوردار می باشند. زمانی که این نوع شناورها 
در هوای طوفانی و بارانی قرارگرفته باشند و یا کالتر دریا باال باشد، تقریباً آشکارسازی آنها توسط رادار سایر 
شناورها در فاصله مفید امکان ناپذیر خواهد بود. ازاین رو توصیه می شود که دستگاه SART به همراه داشته 

باشند.
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SART طرز عملکرد دستگاه 
به طور ساده، رادارهای ناوبری اقدام به ارسال امواج رادیویی کوتاه از آنتن خود می کنند و فرصت می دهند تا 
اکوی بازتابیده شده برگشتی از هدف مجدداً به آنتن رادار برسد. محاسبه زمان رفت برگشت و جهت امواج 

برگشتی، فاصله و زاویه قرار گرفتن منعکس کننده امواج را بر روی صفحه رادار نمایش می دهد.

شکل 16ـ صفحه رادار در حال جست وجو

دستگاه ترانسپوندر جست وجو و نجات SART، شامل گیرنده و فرستنده ای است که بر روی بسامد رادارهای 
 SART SART می رسد، گیرنده دستگاه  به دستگاه  ناوبری  رادار  پرتو  زمانی که  تنظیم شده است.  ناوبری 
سیگنال رادار را دریافت و با تولید و ارسال 12 سیگنال تقویت شده تنها به فاصله چند میکروثانیه از هم، به 
آن پاسخ می دهد که نتیجه آن ایجاد 12 نقطه بر روی صفحه رادار است. این عمل در هر بار اسکن شدن 

SART با پرتو رادار تکرار می شود.
زمانی که دستگاه SART روشن می شود، وارد حالت آماده به کار )Stand by Mode( می شود. این بدان معنی 
 SART عملیاتی شده و آماده تحریک توسط پرتو رادار است. زمانی که دستگاه SART است که دستگاه
می شود  سویچ   ’Active Mode‘ یا  فعال  حالت  به  خودکار  به صورت  می دهد،  تشخیص  را  رادار  سیگنال 
رادار  به سمت  پالس  به صورت 12  ارسال آن  و  تقویت شده  تولید سیگنال های  به  این حالت شروع  که در 
تحریک کننده می نماید. در فاصله باالی 10 مایل دریایی پالس های ارسالی از طریق SART به شکل 12 

نقطه در صفحه رادار نمایش داده می شوند.
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اگر در دوره زمانی حدود 15ثانیه، هیچ گونه سیگنال رادار توسط دستگاه SART تشخیص داده نشود، آنگاه 
دستگاه به صورت خودکار به حالت آماده به کار رفته و منتظر تحریک آتی خواهد ماند.

اغلب دستگاه های SART مجهز به زنگ اخبار یا Buzzer است. به صدا درآمدن این زنگ، شما را از دریافت 
پالس رادار توسط SART و شروع ارسال پاسخ توسط SART آگاه می سازد.

به  رادار  صفحه  در  نورانی  نقطه های  دریایی(  مایل   1 )زیر  می شود  کمتر   SART دستگاه  از  فاصله  هرچه 
 SART در مرکز آن قرارگرفته است، تبدیل می شوند. هرچه فاصله تا SART کمان های هم مرکزی که دستگاه

کمتر می شود، طول کمان ها افزایش می یابد.

شکل 17ـ صفحه رادار در حال دریافت 12 پالس برگشتی از RADAR SART در فاصله باالی 1 مایل

شکل 1٨ـ صفحه رادار در حال دریافت کمان های اکوی برگشتی از RADAR SART در فاصله زیر 1 مایل
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SART فاصله مفید آشکارسازی 
 Line به صورت دید مستقیم یا VHF آنتن این دستگاه برای داشتن بیشترین کارایی بایستی همانند رادیوهای
of Side باشد و برای کارایی مؤثر بایستی آنتن ها همدیگر را ببینند. این بدان معنی است که هر چه ارتفاع 

بکار گیری SART باالتر باشد، متقاباًل فاصله مفید آشکارسازی آن نیز افزایش خواهد یافت.
دستگاه SART که در ارتفاع یک متری یا ′3/3 از سطح نگه داشته می شود، افق رادیویی در حدود کمی بیشتر 
از NM 2/1 را خواهد داشت. خوشبختانه اغلب رادار کشتی ها معموالً در ارتفاع باالی ′10 قرارگرفته اند. این 
بدان معنی است که فاصله آشکارسازی مفید به کمی بیشتر از NM 6 افزایش می یابد. زمانی که با کشتی های 
بزرگ روبرو هستیم که رادار آنها در ارتفاع ′75 یا باالتر از سطح نصب شده است، طبعاً فاصله تشخیص به 
بیش از NM‘s 12 خواهد رسید. بالگردهای جست وجو و نجات که در ارتفاع پرواز می کنند، از فاصله بیش 

30NM قادر به کشف سیگنالSARTمی باشند. 

RADAR SART شکل 1٩ـ صفحه رادار در حال نمایش نقطه دقیق

و درنهایت این کمان ها به دوایر هم مرکزی پیرامون دستگاه SART تبدیل می شوند که نشان دهنده محل 
دقیق SART است.

دستگاه RADAR SART درچه محدوده بسامدی کار می کند؟
تحقیق کنید
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الیفرفت استاندارد IMO با دستگاه 
SART در حدود 1 متر از سطح آب

باید مدنظر داشت که دستگاه های EPIRB و SART به عنوان جایگزین یکدیگر نیستند. آنها طراحی شده اند 
تا ضمن همپوشانی یکدیگر، هریک وظیفه کاماًل جداگانه انجام دهند. البته وضعیت مطلوب زمانی است که 

یک کشتی هر دو دستگاه را به همراه داشته باشد.

NAVTEX معرفی دستگاه

عنوان دستگاه NAVTEX برگرفته از عبارت NAVigation TEleX است و دارای مشخصه های زیر می باشد:
 به صورت بین المللی، شناخته شده است. 1

 کاماًل خودکار عمل می کند. 2

 محدوده کارش روی باند بسامدی MF قرار دارد. 3

 دارای قابلیت چاپ مستقیم اطالعات سیستم پیش بینی وضعیت جوی، اطالعات ایمنی دریایی و سایر  4

اطالعات فوری در کشتی هایی که در آب های ساحلی و آب های دور از ساحل، دریانوردی می کنند است.
دستگاه NAVTEX جزئی از سیستم هشدار ناوبری جهانی )WWNWS( و همچنین از عناصر اصلی سیستم 
GMDSS است. این سیستم به منظور فراهم آوردن انتقال اطالعات ایمنی دریانوردی با هزینه پایین طراحی 
و موردپذیرش قرارگرفته است. سیستم NAVTEX قابلیت پذیرش اطالعات بویه های دریایی در فاصله بین 
250NM و 400NM از آب های فراساحلی را دارا می باشد. این فاصله بسیار بیشتر از توانمندی پوشش دهی 

VHF است.

RADAR SART شکل 20ـ عملکرد دستگاه

نزدیک تر   SART به دستگاه  هرچه 
می شویم، کمان های پهن در صفحه 

رادار به دایره تبدیل می شوند.

ا فاصله 
دری

3 از سطح 
00ft ع

رتفا
در ا

40NM ی باالی
ساز

کار
مفید آش

فاصله  متر   15 حدود  ارتفاع  در  آنتن  با 

5NM باالی  آشکارسازی 
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دستگاه NAVTEX یک سیستم کاماًل خودکار است مه مزایای زیادی برای کاربران به همراه دارد:
 در اغلب اوقات، کاربران می توانند با اندکی تعامل آن را به کار اندازند.

 هزینه آن پایین بوده و به سادگی قابل تهیه است
 پیام ها در قالب متن بوده و قابل خواندن می باشند.

 می تواند با سایر مجموعه های الکترونیکی، یکی شود.
 کاماًل خودکار بوده، نیاز به تنظیم ندارد، نیاز به تنظیم دوره ای ندارد و همچنین نیاز نیست صدای آن 

شود. تنظیم 
 به گونه ای طراحی شده است که کمترین احتمال بروز خطا توسط کاربر در آن وجود ندارد و این، یکی از 

مهم ترین شاخصه های دستگاه است.
NAVTE وظیفه سامانه 

دریافت خودکار  برای   SSBـMF/HF رادیویی  بسامد  بر روی  را  متنی  پیام های   NAVTEX سیستم  اصوالً 
توسط یک گیرنده NAVTEX دیگر یا هر گیرنده کنترل شونده توسط کاربر که قابلیت تنظیم بر روی بسامد 
آن را داشته باشد، ارسال می کند. زمانی که از یک گیرنده NAVTEX اختصاص داده نشده )تعریف  نشده( 
استفاده می شود، معموالً کامپیوتر و نرم افزار مناسب به منظور رمزگشایی و پیام و مشاهده آن در نمایشگر یا 

چاپ آن توسط چاپگر استفاده می شود.
دو نوع انتقال اطالعات توسط سیستم NAVTEX برای دریانوردان وجود دارد:

International Broadcast: اولین شیوه که برای دریانوردان بسیار حائز اهمیت است، انتشار در قالب بین المللی 
است. پخش اطالعات در قالب بین المللی همواره در تمام نقاط دنیا به زبان انگلیسی صورت می گیرد.

نزدیک آب های سرزمینی  در  است که  دریانوردانی  انتشار، مخصوص  National Broadcast: دومین شیوه 
دریانوردی می کنند که به آن انتشار یا پخش ملی گفته می شود. عموماً در این شیوه اطالعات به زبان ملی 

میزبان که ایستگاه در آن واقع شده است پخش می شود.

NAVTEX شکل 21ـ سامانه
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Digital Selective Calling (D.S.C.) سامانه

سیستم D.S.C. فنی است که اجازه می دهد دو یا چند ایستگاه رادیویی بتوانند به صورت خودکار بر روی 
ارتباط  با یکدیگر  ارتباط برقرار کنند. تماس بین قسمت هایی که می خواهند  یک کانال مخابراتی مشترک 
رادیویی برقرار کنند، بدون اینکه از کانال های سنتی شرایط اضطراری و مخابراتی 2182KHz( MF( یا کانال 
VHF)156/80 MHz( 16 استفاده شود، به صورت سیگنال دیجیتال بر روی کانال اختصاص داده شده فراهم 
می آید. تفکر ایجاد سیستم مخابراتی و ارتباطی مبتنی بر انتخاب دیجیتالی توسط یک کمیته بین المللی در 

پیش از سال 1970 شکل گرفت.

NAVTEX شکل 22ـ نمونه نقشه

بیشتر 
اهداف تفکر ایجاد سامانه DSC سرعت بخشیدن به اداره ترافیک رادیویی دریایی با تجهیز شدن هرچه بدانید

بیشتر به ارتباط رادیویی کارآمد  و فراهم آوردن سیستم خودکار با قابلیت اطمینان هرچه بیشتر در سیستم 
هشدار دهی و ایمنی بود. به طور خاص سیستم DSC بایستی به کاهش میزان تراکم در برخی  کانال های 
سنتی سیستم هشدار اضطراری کمک کند به عنوان مثال ، اختصاص کانال 70 باند VHF برای کاهش 

.VHF میزان تراکم کانال 16 باند
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 سامانه DSC در درجه اول، به منظور ایجاد ارتباط کشتی به کشتی و ارتباط کشتی به ساحل ایجادشده است. سیستم 
DSC قادر به ایجاد ارتباط رادیویی بین ایستگاه های خاص، گروهی از ایستگاه های و یا تمام ایستگاه های رادیویی فعال 
در یک باند یا محدوده می باشد. هشدارهای اضطراری DSC شامل پیام هایی با قالب از پیش تعیین شده هستند که به 
 )Rescue Coordination Centers /RCC( برای ایجاد ارتباط اضطراری بین کشتی و مراکز هماهنگی عملیات نجات

استفاده می شود.
در آغاز سال 1992، سازمان بین المللی دریانوردی، سیستم DSC را به عنوان بخشی از سیستم GMDSS بر 
روی رادیوهای MF ،HF و VHF معرفی نمود. برابر آیین نامه GMDSS، از سال 1999 تمامی کشتی های 
تجاری باالی 300 تن، شناورهای ماهیگیری ثبت شده و شناورهایی که ظرفیت آنها باالی 12 نفر مسافر 

می باشد، مجاب به همراه نصب و بهره برداری از تجهیزات رادیوی DSC شدند.

DSC شکل 23ـ عملکرد شبکه

DSC مجهز به HF/MF شکل 24ـ نمونه رادیوی
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و  ایمنی  اضطراری،  کانال های  روی  بر  مداوم  نظارت  و  مراقبت   ،DSC رادیویی  تجهیزات  معرفی  درنتیجه 
ارتباطی )Ch 16 VHF and 2182 kHz MF( متوقف شده است. این اتفاق موجب خوشحالی دریانوردان با 
قایق های بادبانی، که مجبور به رعایت آیین نامه های سیستم GMDSS نیستند، گردیده است. به منظور قابلیت 
بهره برداری از تمامی ویژگی های سیستم GMDSS حتی شناورهایی که مجبور به تجهیز و استفاده از سیستم 

GMDSS نمی باشند، بایستی به رادیوی DCS تجهیز گردند.
فراهم  کشتی ها  سایر  و  ساحلی  ایستگاه های  با  کشتی  یک  بین  خودکار  ارتباطی  دسترسی   DSC سیستم 
می آورد. اطالعات پیام ها، در گیرنده دسته بندی شده و قابل مشاهده و تهیه روگرفت به عنوان رسید می باشند.

پیام های دریافت شده از سیستم DSC دارای چهار اولویت می باشند:
الف( اضطراری

ب( فوری
ج( ایمنی
د( روتین

در ایستگاه های ساحلی، پیام های اضطراری دریافتی کشتی به ساحل دسته بندی شده و به نزدیک ترین مرکز 
هماهنگی نجات RCC ارسال می گردد.

گیرنده DSC شناورهایی که پیام اضطراری دریافت می کنند، به صدا درآمده و آژیر اخطار می دهند.
سیستم DSC فن ارسال کدهای دیجیتال است که به ایستگاه هایی که به صورت مناسب به این سیستم تجهیز 

شده اند اجازه می دهد:
الف( هشدارهای اضطراری را ارسال و دریافت کنند.

ب( هشدارهای اضطراری ارسالی و دریافتی را تأیید کنند.
ج( هشدارهای اضطراری را بازپخش یا بازپخش کنند.

د( تماس های با ارجحیت فوری و ایمنی را آگهی نمایند.
ه( تماس های با اولویت روتین را برقرار و کانال های فعال برای انجام ارتباطات معمولی روی فرستنده و گیرنده های 

یا Telexها ایجاد نمایند.

DSC مجهز به VHF شکل 25ـ نمونه رادیوی
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DSC قالب تماس های
تمامی تماس های DSC به صورت خودکار شامل سیگنال های فازی، سیگنال های بررسی خطا و کد شناسایی 
)Maritime Mobile Service Identity. MMSI( ایستگاه برقرار کننده تماس است. سایر اطالعات می تواند 

به صورت دستی یا خودکار به پیام اضافه گردد. این اطالعات حقیقی به هدف پیام ارسالی بستگی دارد.
DSC بسامد های 

در هر یک از باندهای MF و HF، یک بسامد برای اهداف اضطراری، فوری و ایمنی اختصاص داده شده است. 
این بسامد ها به صورت پیش فرض بر روی تجهیزات DSC برنامه ریزی شده اند. همچنین بر روی هر باند تعداد 
دو بسامد به منظور برقراری تماس های روتین کشوری و بین المللی در نظر گرفته شده است. ازاین رو تا جایی 
که امکان دارد، بایستی برای برقراری تماس های روتین )روزمره و عادی( از کانال های کشوری استفاده نمود.

DSC جدول 3ـ بسامد های روتین

DSC بسامد های سیستم

باندتماس اضطراریتماس عمومی

Channel 16Channel 70VHF

2182 kHz2187/5 kHzMF

4125 kHz
6215 kHz
8291 kHz
12290 kHz
16420 kHz

4207/5 kHz
6312 kHz
8414/5 kHz
12/577 kHz
16/504/5 kHz

HF

2174/5 kHzMF NBDP

4177/5 kHz
6268 kHz

 8376/5 kHz
12/520 kHz
16/695 kHz

HF NBDP

GMDSS بخش های فضایی سامانه 
اگرچه به همراه داشتن تجهیزات ماهواره ای برای کشتی های ضروری نیست، ولی ارتباط ماهواری در سیستم 
GMDSS نقش حیاتی بازی می کند. کشتی های که به صورت مناسب به سیستم ماهواره ای تجهیز شده اند، 
صرف نظر از موقعیت جغرافیایی، تقریباً بالفاصله می توانند نسبت به ارسال پیام هشدار و دریافت تأیید اقدام 
برای  را  متفاوتی  خدمات  یک  هر  که  دارند  وجود   GMDSS سیستم  در  ماهواره ای  بخش  دو  تعداد  کنند. 
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استفاده کنندگان آنها فراهم می آورند. این دو بخش عبارت اند از:
یا  زمین ایستا  ماهواره ای  پوشش  پایه  بر  را  آنی  دوطرفه  ارتباط  که   Inmarsat جهانی  مخابرات  سیستم   

می آورد. فراهم   Geostationary  Satellite
 سیستم مکان یابی SARSATـCOSPAS که بر پایه قابلیت ماهواره های مدار قطبی فعالیت می کند.

Inmarsat
ارائه  را  جهانی  همراه  تلفن  که خدمات  است  بریتانیایی  ماهواره ای  ارتباطات  یک شرکت   Inmarsatسامانه
می دهد. این سیستم امکان خدمات تلفنی و داده را به کاربران سراسر جهان، از طریق پایانه های قابل حمل 
یا تلفن همراه که با ایستگاه های زمینی از طریق سیزده ماهواره مخابرات ماهواره ای ارتباط برقرار می کند، 

می کند. فراهم 
 IMO در شرایط عملکردی که توسط GMDSS اینمارست به منظور فراهم آوردن ارتباط رادیویی سیستم
اختصاص داده شده است، مورد استفاده قرار می گیرد. اینمارست به سه دسته بندی B ،A و C تقسیم شده 

است که سامانه GMDSS از قابلیت های نوع C آن بهره برداری می کند.
Inmarsat – C

Inmarsat C سرویس های ارتباطی داده ها و پیام های دوجانبه را به تقریباً در هر نقطه از جهان ارائه می دهد. 
پایانه های کم هزینه و آنتن های این سامانه به اندازه کافی کوچک هستند تا بتوانند به هراندازه کشتی نصب 
شوند. Inmarsat C یک سیستم ارتباطی دوجانبه و است که پیام ها را به شکل بسته های داده را بین کشتی 

ساحل، ساحل کشتی و کشتی به کشتی انتقال می دهد.
این تجهیزات شامل یک آنتن کوچک همه جانبه، فرستنده و گیرنده جمع وجور )فرستنده و گیرنده(، واحد 
پیام رسانی است. درصورتی که تجهیزات این سامانه با GMDSS سازگار باشند یا برای عملکرد در شرایط اضطراری 
تعریف شده باشند، دارای یک دکمه اضطراری اختصاصی)DDB( برای فعال کردن هشدار اضطراری خواهند بود.

دکمه اعالم شرایط اضطراری

شکل 26ـ گیرنده اینمارست C در کشتی

برای   )GNSS( جهانی  ناوبری  ماهواره  گیرنده  یک  دارای   Mini C و   Inmarsat C مدرن  پایانه های  تمام 
به روزرسانی خودکار موقعیت در پایانه می باشند که به منظور هشدارهای اضطراری )موقعیت، راه و سرعت 
 EGC ایمنی  شبکه  پیام های  انتخابی  دریافت  و  کشتی  موقعیت  داده های  گزارش  برنامه های  کشتی(، 
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می گیرد. قرار  مورداستفاده 
هشدارهای اضطراری و پیام های دارای اولویت که از طریق سیستم Inmarsat C منتقل می شوند، توسط یک 

ایستگاه زمینی )LES( به مرکز هماهنگی نجات دریایی )MRCC( هدایت می شوند.
:Inmarsat C نقشه مناطق تحت پوشش 

کاربردهای سامانه اینمارَست سری A و B چه بوده است؟
تحقیق کنید

شکل 27ـ مناطق تحت پوشش اینمارَست

شکل 2٨ـ ماهواره های اینمارَست

غربشرق
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INMARSAT هشداردهی اضطراری 
سامانه هشداردهی اضطراری، یک سرویس اجباری در پایانه های INMARSAT C و Mini C دریایی سازگار 
ارسال  هنگامی  اضطراری  هشدارهای  است.   SOLAS غیر  مدل های  از  برخی  در  همچنین  و   SOLAS با 

می شوند که یک کشتی یا خدمه آن در معرض خطر قریب الوقوع قرار داشته باشد.
هنگامی که زمان کافی برای ورود اطالعات به صورت دستی به پایانه وجود ندارد، خدمه می تواند به راحتی 
دکمه DDB را برای مدت 5 ثانیه برای ارسال هشدار فشار داده و نگه دارد. هنگامی که DDB فشرده می شود، 
یک پیام کوتاه از پیش تنظیم شده ازجمله جزئیات و محل کشتی و اولویت پیام، از پایانه به یک ایستگاه 
زمینی LES خطی منتقل می شود و آن ایستگاه به طور خودکار، پیام دریافتی را به MRCC متصل می کند. 
هشدار اضطراری حاوی اطالعات مربوط به شناسه پایانه، آدرس LES، تاریخ / زمان هشدار، موقعیت کشتی، 
راه، سرعت، زمان آخرین به روزرسانی موقعیت، ماهیت شرایط اضطراری، پرچم و به روزرسانی سرعت است.
برای  که  با کشتی هایی   MRCC مرکز  دریافت می شود،   MRCC توسط  اضطراری  هنگامی که یک هشدار 

می کند. برقرار  ارتباط  سازمان دهی شده اند،   )SAR( نجات  و  خدمات جست وجو 
EGC یا INMARSAT تماس گروهی پیشرفته در سامانه

پایانه های Mini C ،Inmarsat C و Fleet Broadband می توانند پیام های پخش شده به عنوان تماس های گروهی 
 SAR و پیام های )MSI( برای پخش اطالعات ایمنی دریایی EGC را دریافت کنند. سامانه )EGC( پیشرفته
 Fleet و Safety NET :بوده و از دو سرویس Fleet Broadband و Mini C ،Inmarsat C مربوط به پایانه های

NET پشتیبانی می کند.
و   )MSI( دریایی  ایمنی  اطالعات  انتشار خودکار  و  دریافت  برای  بین المللی  این سرویس   :Safety NET

است.  Inmarsat EGC از طریق سیستم   SAR با  مرتبط  اطالعات 
قابلیت های دریافتی Safety NET و Safe NET II بخشی از تجهیزات الزامی است که باید توسط کشتی های 
خاص مطابق اصالحیه سال 1974 مقررات کنوانسیون بین المللی ایمنی زندگی در دریا )SOLAS( به اجرا 

گذاشته شود.
این سرویس، به عنوان هماهنگ کننده نواحی دریایی )NAVAREA( برای هشدارهای NAVAREA و دیگر 
ایمنی فوری استفاده می شود. هماهنگ کننده های ملی برای هشدارهای ساحلی و سایر  اطالعات مربوط به 
اطالعات مربوط به ایمنی فوری و MRCCs برای هشدارهای اضطراری ساحلی به کشتی، اطالعات SAR و دیگر 

اطالعات مربوط به ایمنی فوری هستند. 
اقیانوس ها به 21 منطقه جغرافیایی تقسیم می شوند که NAVAREAs نامیده می شود که در آن دولت های 
مختلف مسئول هشدار ناوبری و صدور هشدارها و پیش بینی های هواشناسی هستند. METAREA ها مناطق 

دریایی برای پخش پیش بینی هوا می باشند.
پیام های SafetyNET و SafetyNET II می توانند به تمام کشتی های حاضر در سراسر ناحیه تحت پوشش 
ماهواره ای کامل یک اقیانوس، به NAVAREAs / METAREAs ثابت شود، که در مناطق مستطیل شکل 
تعریف شده توسط کاربر و مناطق ساحلی با اولویت ایمنی، فوری و یا اضطراری، منتقل شوند. پذیرش پیام ها با 
اولویت فوری و اضطراری، هشدارهای صوتی و تصویری در پایانه را تنظیم می کند و این پیام ها به طور خودکار 

بر روی پایانه های سازگار با SOLAS چاپ می شوند.
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تمام کشتی هایی که در داخل مناطق موردنظر حرکت می کنند، MSI را به طور خودکار دریافت می کنند. 
برای دریافت هشدارهای ساحلی، پایانه های کشتی باید بر اساس آن تنظیم شوند.

بیشتر 
به بدانید را  اطالعات  موقعیت خود،  از  هم زمان، صرف نظر  به طور  و  است  تجاری  یک سرویس   :Fleet NET

تعداد تقریباً نامحدود از پایانه های از پیش تعیین شده که در کشتی ها تعبیه شده اند، ارسال می کند. برای 
این  باشند.  باید یک شناسه داده پیشرفته )ENID( داشته  EGC Fleet NET، کشتی ها  پیام  دریافت 
شناسه توسط یک ارائه دهنده خدمات Fleet NET و با استفاده از یک دستور گزینشی بر روی رایانه 
Inmarsat نصب شده در کشتی دانلود می شود. این خدمات ممکن است توسط شرکت های حمل ونقل، 

سازمان های پخش اخبار، ارائه دهندگان خدمات آب و هوایی، و غیره استفاده شود.

NAVTEX شکل 2٩ـ نواحی دریایی
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Inmarsat C خدمات گزارش و گزینش داده ها توسط
سرویس گزارش دهی داده ها اجازه می دهد تا پایانه های Inmarsat C و Mini C بتوانند به یک مرجع ساحلی 

یا مرکز عملیاتی گزارش داده های کوتاه، حداکثر تا چهار بسته داده، ارسال نمایند.
هرگونه  و  باشد  ماهیگیری  یا  قایقرانی  برنامه  کشتی،  موقعیت  گزارش  می تواند  معمولی  داده  گزارش  یک 
اطالعاتی را که می تواند در بسته های داده برای سیستم Inmarsat C رمزگذاری شود، گزارش می دهد. یکی 
 )LRIT( از این خدمات، استفاده از پروتکل ارتباطات گزارش دهی و گزینش، شناسایی و ردیابی طوالنی کشتی

کشتی ها است، همان گونه که توسط IMO خواسته است.
فرمان  به یک  پاسخ  در  یا  تصادفی  به صورت  منظم،  به صورت  از کشتی ها  است  داده ها ممکن  گزارش های 
 Inmarsat گزینشی از یک مرکز عملیاتی ساحلی ارسال شود. یک دستورالعمل گزینشی ممکن است یک پایانه
C را برای ارسال یک گزارش داده بالفاصله یا در یک زمان شروع تعریف شده، با فواصل خاص تکرار، برای 

متوقف کردن ارسال گزارش یا انجام یک کار مشخص تعویض کند.
COSPASـSARSAT سامانه هشداردهی

و  عملیات جست وجو  انجام  به منظور  بین المللی  ماهواره ای  سیستم  یک   COSPASـSARSAT ماهواره های 
نجات است. این سیستم شامل یک مجموعه ماهواره در مدار قطبی و شبکه ای از ایستگاه های زمینی است. 
شبکه  ایستگاه های زمینی به عنوان پایانه کاربران محلی یا )LUT: Local User Terminal( شناخته می شود. 
مجموعه ماهواره های جست وجو و نجات COSPAS، پیام های هشدار اضطراری و اطالعات محل شناورها را، در 

مقیاس جهانی، برای مراکز RCC فراهم می آورد.
سامانه SARSATـCOSPAS از تعدادی ماهواره که در مدار قطبی قرارگرفته اند استفاده می کند. این ماهواره ها 
که فقط قابلیت گیرندگی دارند، به صورت مداوم تمام سیگنال های رادیویی پیام های اضطراری ارسال شده از 

سطح زمین، بر روی بسامد 121 مگاهرتز یا 406 مگاهرتز پایش می کنند.

شکل 30ـ ماهواره های اینمارَست
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پیام های هشدار و اطالعات محل ممکن است از فرستنده های زیر دریافت گردد:
 دستگاه EPIRB : فرستنده موقعیت اضطراری شناور دریایی

 دستگاه ELT : فرستنده اضطراری اطالعات محل بالگرد یا هواپیما
 دستگاه PLB : فرستنده اضطراری اطالعات محل فرد.

ماهواره  دید  در  که   ULT محلی  کاربر  پایانه  روی  بر  زمینی،  فرستنده های  از  دریافت شده  اطالعات  تمام 

COSPASـSARSAT شکل 31ـ سامانه
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باشد، بارگذاری شده و از آن پایانه به مراکز کنترل عملیات )MCC: Mission Control Center( و مراکز 
می گردد. ارسال   )RCC: Rescue Coordination Center( نجات  عملیات  هماهنگ کننده 

پیام های هشدار GMDSS معموالً به صورت دستی صادر و از طرف دریافت کننده پیام تصدیق می شود. مانند 
پیام هشداری که توسط DSC در باندهای HF یا MF با فشردن دکمه قرمزرنگ در A ـ INMARSAT یا 
 INMARSAT صورت می گیرد و یا از طریق ارسال دستورات توسط صفحه کلید در ـ INMARSAT ـ B SES
C SES. پیام های هشدار بایستی به گونه ای باشند که قابلیت ارسال در حالت ناوبری عادی کشتی را داشته باشند.
اینکه پیام های هشدار صادر گردد، شرایط اضطراری کشتی را در بر بگیرد، دستگاه  از  بااین وجود اگر قبل 
EPIRB که قابلیت شناوری دارد، به صورت خودکار، آزادشده و فعال می گردد. ازآنجاکه سیستم EPIRB از 
 EPIRB توسط  ارسالی  پیام  ازاین رو  پشتیبانی می شود،   SARSAT نجات  و  ماهواره های جست وجو  طریق 

ارتباط داده می شود.  GMDSS رمزگشایی شده و به شبکه رادیویی SARSAT توسط ماهواره
دهند،  انجام  مؤثر  به طور  و  به درستی  را  خود  وظیفه  اضطراری  موقعیت  در   GMDSS تجهیزات  اینکه  برای 
دریانوردان بایستی به وظیفه هرکدام از تجهیزات آگاهی کامل داشته و اقدامات نگهداری و تعمیر را بر روی 
هر یک از این تجهیزات به صورت مرتب و دقیق انجام دهند تا این تجهیزات همراه در حالت عملیاتی و بهترین 

وضعیت عملکرد قرار داشته باشند.
 GMDSS تجهیزات  با  را  عنوان شده در جدول شماره 4  ارتباطی  اقدام  نه  تعداد  بتواند  بایستی  هر کشتی 

انجام دهد. را  بر روی شناور  نصب شده 

 جدول 4ـ اقدامات ارتباطی در دریا  

ردیف نوع ارتباط شرح

1 ShipـtoـShore Distress Alerting

2 ShoreـtoـShip Distress Alerting

3 ShipـtoـShip Distress Alerting

4 SAR Coordination

5 OnـScene Communications

6 Transmission And Receipt Of Emergency Locating Signals

7 Transmission And Receipt Of MSI

8 General Radio Communications

٩ BridgeـtoـBridge Communications

شرح هرکدام از ارتباطات عنوان شده در جدول شماره 4 را نوشته و درخصوص آنها بحث کنید.
فعالیت 
کالسی
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GMDSS به صورت مرتب و در فواصل زمانی منظم مورد آزمون  امر زمانی ممکن است که تجهیزات  این 
انجام می گیرند. ماهیانه  و  هفتگی  روزانه،  به صورت  آزمون ها  این  قرار  گیرند. 

امکانات و تجهیزات ساحلی سامانه جست وجو و نجات دریایی

اکنون با تعدادی از تجهیزات مربوط به سامانه جست وجو و نجات که در شناورها نصب شده و در فضا مستقر 
گردیده اند، آشنا شدید. به منظور دریافت به موقع پیام های اضطراری و انجام هماهنگی، طرح ریزی و اجرای 
عملیات جست وجو و نجات، بایستی مراکز و امکاناتی در بخش ساحل مستقر گردند که به آنها اشاره می شود:

 ایستگاه های رادیویی ساحلی
ایستگاه های رادیو ساحلی یا )CRS: Coast Radio Stations( ایستگاه های رادیویی دریایی هستند که در 

ساحل مستقر شده اند که وظایف زیر را به عهده دارند:
  مانیتور کردن بسامد های اضطراری.
  هماهنگ کردن ارتباطات رادیویی.

  بازپخش کردن ارتباطات کشتی ها و بین کشتی ها و ساحل.
اغلب این ایستگاه ها دارای ایستگاه های کنترل از راه دور می باشند که به آنها این امکان را می دهد تا ناحیه 

تحت پوشش سیگنال های مداوم VHF را در منطقه دریایی A افزایش دهند.
ایستگاه های رادیویی دریایی ممکن است مجهز به تجهیزات جهت یابی باشد تا بتوانند نقطه دقیق یک کشتی 

را مشخص یا اطالعات محل حقیقی یک کشتی بر اساس سیگنال های VHF مشخص کنند.
برخی از این ایستگاه ها جزء ایستگاه های NAVTEX طبقه بندی می شوند که پیام های اضطراری هواشناسی 

و پیش بینی وضعیت جوی را در سامانه اطالعاتی NAVTEX منتشر می کنند.

شکل 32ـ آنتن گیرنده سهموی
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LUT ایستگاه های زمینی یا 
ایستگاه های زمینی یا )LUT: Local User Terminals( که به آنها پایانه مخابراتی نیز اطالق می شود، برای 
امواج رادیویی  از ماهواره منبع  امواج رادیویی  یا دریافت  ارتباط فرا سیاره ای، مخابره داده به یک فضاپیما 
طراحی شده است. این ایستگاه ها با بهره گیری از آنتن های بزرگ سهموی )شکل حجمی هندسی(، وظیفه 
دریافت سیگنال های بسامد باال )بسامد باال( از ماهواره ها و انتقال آن به مراکز کنترل و هماهنگی را بر عهده 
 CospasـSarsat برقرار می کنند، مجموعه ماهواره های  ارتباط  با آن  ایستگاه ها  این  دارند. ماهواره هایی که 

هستند.

شکل 33ـ پایانه ایستگاه زمینی

MCC مرکز کنترل مأموریت

مرکز کنترل مأموریت های جست وجو و نجات یا )MCC: Mission Control Centre( نوعی مسئولیت تهاتر 
پیام را ایفا می کند، به گونه ای که وظیفه دریافت و انتقال پیام های اضطراری را از دستگاه های EPIRB بر 

عهده دارد.
موارد زیر از مسئولیت های مراکز MCC هستند:

.MCC و سایر مراکز LUT جمع آوری، ذخیره سازی و طبقه بندی اطالعات از پایانه های مخابراتی  
.Cospas ـ Sarsat فراهم آوردن امکان تبادل اطالعات بین المللی و ملی با سامانه ماهواره های  

MRCC توزیع اطالعات مربوط به پیام های هشدار و محل وقوع سوانح به مراکز وابسته  
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MRCC مرکز هماهنگی عملیات نجات دریایی 
مرکز هماهنگی عملیات نجات دریایی یا )MRCC: Maritime Rescue CoـOrdination Center( یکی از 
اصلی ترین تسهیالت و امکانات کشورهایی به شمار می رود که توسط کارکنان نظارت و سرپرستی سازمان دهی 
و برای هماهنگی و کنترل عملیات جست وجو و نجات تجهیز شده اند. مراکز MRCC مسئولیت جست وجو 
 IMO نواحی توسط سازمان جهانی دریانوردی  این  برعهده دارند.  نواحی جغرافیایی دریایی  را در  و نجات 
تعیین شده اند. مراکز MRCC در اغلب کشورهای توسط کارکنان یک نیروی نظامی مانند نیروی دریایی یا 

یک نیروی غیر نظامی مانند پاسگاه ساحلی اداره می شود.

MRCC شکل 34ـ مرکز کنترل

Daily Test یا GMDSS آزمایش روزانه تجهیزات
عملکرد صحیح تمامی تجهیزاتی که از سیستم DSC بهره می برند، بایستی به صورت روزانه توسط امکانات 
تستی که در داخل آن تجهیزات تعبیه شده است، مورد آزمایش قرار گیرند. این آزمون بدون انتشار سیگنال 
انجام می گیرد. آزمون روزانه این تجهیزات، مواردی مانند: ارتباط داخلی تجهیزات، فرستندگی و توان دستگاه 
را مورد آزمایش قرار می دهد. فرایند آزمون این تجهیزات بسته به کارخانه تولیدکنندۀ آن می تواند متفاوت 

باشد ولی اصول عملکرد به یک شکل است.
Weekly Test یا GMDSS آزمایش هفتگی تجهیزات

آزمایش هفتگی صحت عملکرد تجهیزاتی که مبتنی بر DSC کار می کنند، بر روی حداقل یکی از شش بسامد 
اضطراری و ایمنی ضروری است. این آزمایش بایستی در فاصله مخابراتی از ایستگاه ساحلی که بر روی سیستم 

DSC ست شده است، انجام گیرد. تماس با ایستگاه ساحلی می تواند به روش های زیر انجام شود:
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:Monthly Test یا GMDSS آزمایش ماهیانه تجهیزات

فعالیت 
آزمایش ماهیانه دستگاه EPIRBکارگاهی

تجهیزات EPIRB یا مشخص کننده اضطراری موقعیت، باید در دوره های زمانی یک ماهه بدون استفاده 
از سیستم ماهواره با انجام Test ـSelf مورد آزمایش قرار گیرد. در خالل انجام  Test ـSelf موارد زیر مورد 

آزمایش قرار می گیرد:
  میزان ولتاژ باتری و توان بسامدی دستگاه. 1

  چک ظاهری دستگاه EPIRB به منظور بررسی آسیب های فیزیکی احتمالی. 2

  تاریخ انقضای باتری یادداشت شود. 3

  قفل هیدرو استاتیک دستگاه که در داخل محفظه EPIRB تعبیه شده است. 4

  چفت ایمنی چک شود که به درستی در جایگاه خود قرارگرفته باشد. 5

Selfـ Test شکل 35ـ
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 کلیدی که در باالی دستگاه EPIRB به منظور انجام تعبیه شده است را در حالت Test قرار دهید. )شکل 37( 2

 تعدادی المپ LED به رنگ قرمز به صورت مستمر شروع به چشمک زدن خواهند کرد. نتیجه آزمون  3

زمانی موفق است که پس از حدود پانزده ثانیه یک LED سبزرنگ در داخل دستگاه EPIRB روشن شود.

شکل 36

برای انجام Test ـSelf مراحل زیر را انجام دهید:
 ابتدا EPIRB را از جایگاه خود خارج کنید. )شکل  1

)36

شکل 37ـ قراردادن دستگاه EPIRB در حالت تست

پس از پایان موفق آزمون، کلید آزمون را به حالت اولیه برگردانید و دستگاه EPIRB را در جایگاه خود قرار دهید.
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فعالیت 
آزمایش ماهیانه دستگاه SARTکارگاهی

 Selfـ Test یا فرستنده جست وجو و نجات نیز به منظور آزمایش صحت عملکرد آن، به SART دستگاه
 Test ـSelf بایستی در  مجهز است. آزمون دستگاه SART نیازمند رادار باند X کشتی می باشد. انجام 

فضای باز دریا انجام گیرد تا تداخلی در نمایشگر رادار صورت نپذیرد.
برای انجام  Test ـSelf مراحل زیر را انجام دهید:
 دستگاه SART را از جایگاه خود خارج کنید. 1

این  باشد.  رادار کشتی  نگه داشته شود که در دید اسکنر  به گونه ای در دست  باید   SART  دستگاه  2

کار معموالً در ِدک پل فرماندهی انجام می گیرد. با چرخاندن SART به طرف چپ، آن را در وضعیت 
Test Prevue قرار دهید. چراغ تعبیه شده در دستگاه روشن شده و صدای بیپ شنیده خواهد شد. این 

نشان دهنده فعال شدن دستگاه SART است. )شکل 38(

 برای تأیید صحت عملکرد SART باید یک نفر ناظر صفحه نمایشگر رادار باشد. اگر رنج رادار بر روی  3

12 مایل دریایی تنظیم شده باشد، تعداد 11 دایره هم مرکز در صفحه رادار دیده خواهد که فاصله دوایر 
از همدیگر 0/64 مایل دریایی است. )شکل 39(

SART شکل 3٨ـ تست دستگاه

شکل 3٩
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 NAVTEX آزمایش ماهیانه دستگاه

 چک ظاهری دستگاه SART به منظور بررسی آسیب های فیزیکی احتمالی. 4

 تاریخ انقضای باتری باید یادداشت شود. 5

 کلیپ ایمنی دستگاه در جای خود به درستی قرارگرفته باشد. 6

SART شکل 40ـ تعویض باتری دستگاه

فعالیت 
دریایی کارگاهی ایمنی  اطالعات  منبع  و  بوده   GMDSS مهم ترین دستگاه های سیستم  از   NAVTEX دستگاه 

است. این دستگاه مجهز به سیستم آزمون می باشد که قادر است باتری، صفحه کلید، ROM ،LCD و 
RAM دستگاه را مورد آزمایش قرار دهد. انجام آزمایش ماهیانه NAVTEX تمرین خوبی برای کشف 

اشکاالت احتمالی دستگاه است.
مراحل انجام آزمون یک نوع از دستگاه های NAVTEX به شرح زیر است:

وارد  تا  دهید  فشار  را   ]MENU/ESC[ کلید    1

پنجره اصلی منو شوید.
 SERVICE قسمت ] [ با کلیدهای پیمایش  2

گزینه  دهید.  فشار  را   ]ENT[ کلید  و  انتخاب  را 
قرارگرفته است.   SERVICE TEST در زیر منوی 

)شکل 41(
I. گزینه TEST را انتخاب و کلید ]ENT[ را فشار 

دهید.
II. گزینه YES را انتخاب و دوباره ]ENT[ را فشار 

دهید.
روند آزمون شروع و پس از چند ثانیه نتیجه آن در 

صفحه دستگاه نمایش داده خواهد شد.
شکل 41
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شکل 42

NAVTEX شکل 43ـ آزمایش کلید های دستگاه

NAVTEX دستگاه )RX( شکل 44ـ آزمون دریافت کنندگی

نتیجه  باشد،  شده  انجام  موفقیت  با  آزمون  اگر 
به صورت OK نمایش داده می شود در غیر این صورت 
عبارت )NG )Not Goodبه معنی عدم     رضایت در 

صفحه نمایش داده خواهد شد. )شکل 42(

مورد  کلیدها  تمامی  آزمون  روند  در  همچنین 
)43 )شکل  گرفت.  خواهند  قرار  آزمایش 

صفحه آزمون RX دستگاه نیز به صورت شکل 44 
می باشد. 
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فعالیت 
عملکرد، کارگاهی صحت  از  اطمینان  به منظور   INMARSAT دستگاه 

آزمون  انجام  مراحل  است.  عیب  تشخیص  آزمون  به  مجهز 
در  که   INMARSAT دستگاه های  انواع  از  یکی  عیب یابی 

کشتی ها مورداستفاده قرار می گیرد به شرح زیر است:
گزینه ها  منوی  تا  دهید  فشار  را   F7 کلید  صفحه کلید،  در    1

نمایش داده شود.
 TEST با کلید پیمایش گر، به طرف پایین حرکت کنید و گزینه  2

 DIAGNOSTIC را انتخاب نمایید. سپس از منوی بازشده گزینه
TEST را انتخاب و پس ازآن برای شروع آزمون، گزینه YES را 

بزنید. )شکل 45ـ 46(

نتیجه آزمون را می توان توسط چاپگر، چاپ و در سوابق GMDSS کشتی بایگانی گرد.
 INMARSAT آزمایش ماهیانه دستگاه

شکل 45

شکل 46



پودمان5 : کاربری سامانه جهانی اضطرار و ایمنی دریایی

215

پس از اتمام مراحل آزمون، نتیجه به صورت شکل 47 در صفحه نمایش، نشان داده خواهد شد.

شکل 47

آزمون  داد.  انجام  ماهیانه  به صورت  می توان  را   )PV: Performance Verification( عملکرد  بررسی  آزمون 
است: )شکل 48( زیر  موارد  بررسی عملکرد شامل 

)LES: Local Earth Station( ارسال پیام به ایستگاه زمینی 
 دریافت پیام از ایستگاه زمینی

 ارسال پیام اضطراری
آزمون PV یکی از گزینه های منوی آزمون می باشد که می توان به روش زیر آن را انجام داد.

شکل 4٨
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پس از پایان آزمون وضعیت به حالت IDLE در خواهد آمد. )شکل 50(

در طول مراحل آزمون، وضعیت TASTING در صفحه نمایش، نشان داده خواهد شد. )شکل 49(

شکل 50

شکل 4٩
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نتیجه نهایی آزمون را می توان از منوی TEST و با انتخاب گزینه PV Test Result مشاهده کرد. نتیجه آزمون 
را می توان توسط چاپگر، چاپ و در سوابق GMDSS بایگانی کرد. عبارت Pass نشان دهنده ارزیابی مثبت از 

نتایج آزمون است. )شکل 51(

شکل 51
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عنوان 
پودمان

تکالیف 
عملکردی

)شایستگی ها(

استاندارد 
عملکرد

)کیفیت( 
استانداردنتایج

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

سامانه جهانی 
اضطرار و 

ایمنی دریایی

آگاهی از 
عملکرد سامانه 
GMDSS روش 

کار با تجهیزات 
GMDSS و 

آزمایش و 
نگهداری سامانه.

چگونگی 
کارباتجهیزات 

 GMDSS

باالتر 
از حد 
انتظار

.GMDSS تشریح عملکرد سامانه  1
 تشــریح عملکــرد هریــک از تجهیــزات ســامانه  2

.GMDSS

ــزات  ــک از تجهی ــر ی ــح ه ــری صحی  به کارگی 3
ــراری. ــرایط اضط ــامانه GMDSS در ش س

 انجــام آزمایش هــای دوره ای تجهیــزات ســامانه  4
.GMDSS

.GMDSS نگهداری تجهیزات سامانه  5
ــاخص های  ــه ش ــی هم ــی بررس ــو توانای  هنرج

ــد. ــته باش ــوق را داش ف

3

در حد 
انتظار

.GMDSS تشریح عملکرد سامانه  1
سامانه  تجهیزات  از  هریک  عملکرد  تشریح    2

.GMDSS

 به کارگیری صحیح هر یک از تجهیزات سامانه  3
GMDSS در شرایط اضطراری.

سامانه  تجهیزات  دوره ای  آزمایش های  انجام    4
.GMDSS

.GMDSS نگهداری تجهیزات سامانه  5
 هنرجو توانایی بررسی سه مورد از شاخص های 

فوق را داشته باشد.

2

پایین تر 
از 

حدانتظار

.GMDSS تشریح عملکرد سامانه  1
سامانه  تجهیزات  از  هریک  عملکرد  تشریح    2

.GMDSS

از تجهیزات سامانه   به کارگیری صحیح هر یک  3
اضطراری. شرایط  در   GMDSS

سامانه  تجهیزات  دوره ای  آزمایش های  انجام    4
.GMDSS

.GMDSS نگهداری تجهیزات سامانه  5
از شاخص های  بررسی دو مورد  توانایی  هنرجو   

باشد. را داشته  فوق 

1

نمرة مستمر از 5
نمرة شایستگی پودمان از 3

نمرة پودمان از 20

جدول ارزشیابی
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)GMDSS( ارزشیابی شایستگی کاربری سامانه جهانی اضطرار و ایمنی دریایی

1ـ شرح کار:
.GMDSS تشریح عملکرد سامانه 

.GMDSS تشریح عملکرد هریک از تجهیزات سامانه 
 به کارگیری صحیح هر یک از تجهیزات سامانه GMDSS در شرایط اضطراری.

.GMDSS انجام آزمایش های دوره ای تجهیزات سامانه 
.GMDSS نگهداری تجهیزات سامانه 

2ـ استاندارد عملکرد:
توانمندسازی هنرجویان در تحلیل عملکرد سامانه جهانی اضطرار و ایمنی دریایی موسوم به GMDSS، کار با سامانه، سرویس، 

نگهداری و آماده به کار نگه داشتن تجهیزات و دستگاه های متعلق به این سیستم 
3ـ شاخص ها:

. GMDSS تشریح کامل عملکرد، آزمایش و نگهداری سامانه

4ـ شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
.GMDSS شرایط: مکان مناسب انجام کار و کارگاه مجهز به تجهیزات سامانه

ابزار و تجهیزات: تمامی تجهیزات سامانه GMDSS شامل:
 رادیوهای MF/HF ـ VHF و VHF دستی
NAVEX ـ SART ـ EPIRB دستگاه های 

5  ـ معیار شایستگی

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

1.GMDSS 2تشریح عملکرد سامانه

2.GMDSS 1تشریح عملکرد هریک از تجهیزات سامانه

3
در شرایط   GMDSS تجهیزات سامانه  از  به کارگیری صحیح هر یک 

1اضطراری.

4.GMDSS 1انجام آزمایش های دوره ای تجهیزات سامانه

5.GMDSS 1نگهداری تجهیزات سامانه

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؛
4ـرعایت اصول و مبانی اخالق حرفه ای 

2

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