
 فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 پیشگفتار ..……………………………………………………….…………………… 9

 GMDSS: 1بخش  

  ي جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردي نگاهی به سامانه  ..………………………… 11
  GMDSSي مخابراتی سامانه ……………………………………………………… 12

    GMDSS اجزاي  ………………………………………………………………… 12
  GMDSS   تعریف الزامات ..……………………………………………………… 16

 اولویت مخابراتی …………………………………………………………………… 19

   VHF رادیو تلفن  …………………………………………………………………… 20
 GMDSSکار و وظایف .…………………………………………………………… 22

 GMDSS اي با مخابرات رادیویی و ماهواره ……………………………………… 23

 MMSI ي شماره .……………………………………………………………… 23

 مناطق کاري دریایی .……………………………………………………………… 25

 دریانوردي با استفاده از تجهیزات مخابراتی: 2بخش  

 روش استفاده از شبکه ایمنی ..………………………………………………………  29

 ي ناوتکس سامانه گیرنده ..…………………………………………………………… 31

 نگهبان شنود رادیو، دفتررادیو و مخابرات دریایی و  .……………………………… 35

 هاي دستگاه، شبکه، فرکانس براي شنود و نگهبانی پیام ..………………………… 37

 نوردي آماده شدن براي دریا …………………………………………………………… 38

 ایجاد ارتباط  رادیویی .………………………………………………………………… 39

 اي دریایی ماهواره/ رادیو مخابراتیهاي  دستگاه ……………………………………… 39

 HF/SSBصدازدن با دستگاه / روش ایجاد ارتباط ………………………………… 44

  )اینمارست(المللی دریاییهاي بین ماهواره: 3بخش   
  خدمات اینمارست ………………………………………………………………………  45
  دسترسی به اینترنت و پست الکترونیک ..……………………………………………  50
  اي سیار تأسیسات ماهواره ………………………………………………………………  50

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 ي مخابراتی اینمارست شبکه ……………………………………………… 52

   C  اي تجهیزات اینمارست ماهواره ..……………………………………… 58
 انتخاب ماهواره .…………………………………………………………… 61

  A,B تجهیزات اینمارست .………………………………………………… 65

 دریافت از ماهواره ………………………………………………………… 69

 هاي مخابراتی متحرك  سایر ماهواره ……………………………………… 71

  A1,A2,A3,A4، مخابرات اضطراري، فوري، ایمنی براي مناطق ..…… 72

 هاي دریایی سیم موارد کاربردي بی: 4بخش  

 هاي دریایی سیم کاربردي بیموارد  ………………………………………… 79

  دریایی DSCنوع  VHFهاي  سیم بی ……………………………………… 80
 VHFانتشار امواج و آنتن  .………………………………………………… 81

  DSCهاي  کنترل کننده .…………………………………………………… 84
  اي هاي دوره تعمیرات و وارسی …………………………………………… 87
  MF/ HFهاي دریایی  گیرنده/ فرستنده .………………………………… 91

 هاي آن وکنترل SSBتجهیزات رادیو  .…………………………………… 93

  ي نگهبان و گیرنده MF/HFهاي فراخوانی دیجیتال  کنترل کننده ……  100
 هاي عادي دستگاه وارسی .………………………………………………… 105

  SSBهاي  آنتن ……………………………………………………………… 106

 وارسی آنتن .………………………………………………………………… 110

  SSBرادیو  HFو  MFانتشار امواج رادیویی باند  ………………………  112
 اصول انتشار امواج زمینی .………………………………………………… 113

 اصول انتشار امواج هوایی ..………………………………………………… 114

 المللی ناوتکس ي بین شبکه: 5بخش  

 المللی ناوتکس ي بین شبکه ..…………………………………………… 117

  تجهیزات و نصب ……………………………………………………………  120
  هاي نجات الکترونیکی دستگاه ..……………………………………………  124
  ي شناسایی خودکار فناوري جدید سامانه ..………………………………  130
  VTSي کنترل ترافیک دریایی  سامانه .……………………………………  133

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 ي کنترل ترافیک دریایی سامانه: 6بخش  

 ي کنترل ترافیک دریایی سامانه ...…………………………………………… 135

 ي کنترل ترافیک دریایی ي مجموعه اجزاي تشکیل دهنده ………………… 137

 ي کنترل ترافیک دریایی زیر ساختارهاي مجموعه ………………………… 139

 کنترلاتاق تکنیکال برج  ……………………………………………………… 146

   VHF    هاي رادیو تلفن ……………………………………………………… 149

 هاي بشقابی مایکروویو و آنتن .……………………………………………… 150

   VTSمزایاي مجهز بودن یک بندر به سیستم ..……………………………… 151

   VTSدر عملکرد سامانه  AISنقش سامانه  ..………………………………… 153
  ها شناور  )AIS(شناسایی خودکار ي  سامانه ..……………………………… 154
 )SART(دستگاه نجات راداري سارت  .……………………………………… 154

 کشف و شناسایی دستگاه سارت به وسیله رادار …………………………… 155

 نگاهی به رادار ………………………………………………………………… 157

 ي رادار نمایش دهنده …………………………………………………………… 160

 معدالت رادار  .………………………………………………………………… 163

 منبع تغذیه ……………………………………………………………………… 170

 عالئم دریایی: 7بخش  

 )بویه و بیکن(عالئم دریایی .………………………………………………… 173

 انواع عالیم کمک ناوبري .…………………………………………………… 175

 پیام آموزشی .…………………………………………………………………… 180

  ها پیوست: 8بخش  
  باندهاي مخابراتی: 1پیوست  .………………………………………………… 181
  شناسایی شناور: 2پیوست  .…………………………………………………… 183
 GMDSSهاي مورد استفاده  فرکانس: 3پیوست  …………………………… 186

  MF/HF SSBهاي باند فرکانس ……………………………………………… 188

  هاي ایمنی دریانوردي المللی براي پیام بینفرکانس  ………………………… 189
  اختصارات و اصطالحات مخابراتی دریایی ..………………………………… 192

 


