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زبان انگلیسی به عنوان کاربردی ترین زبان در صنایع دریایی برای شاغلین در این 
صنایع اهمیت بسیاری دارد و از ارتباطات کالمی و کتبی روزانه گرفته تا مطالعه 
دفترچه راهنمای فنی تجهیزات، دستگاه ها و همه جوانب شغلی آنها را تحت تأثیر 
قرار می دهد. نظر به این موضوع درس زبان تخصصی در مجموعه دروس هنرجویان 
این رشته گنجانیده شده است. همان گونه که از متن درس برمی آید هدف، آموزش 
زبان انگلیسی صرف و یا مطالب فنی نبوده و تمرکز اصلی بر یادگیری اصطالحات 

و اسامی انگلیسی است.

بخش اول   

پیش از انجام هر کار الکتریکی، احتیاط های ایمنی اولیۀ ضروری وجود دارد که 
باید در نظر داشته باشید )ملکه ذهن خود قرار دهید(. خطرات احتمالی ناشی از 
استفادۀ نادرست تجهیزات الکتریکی به خوبی شناخته شده است. شوک الکتریکی 

و آتش سوزی می تواند باعث از دست دادن زندگی و آسیب به تجهیزات شود.
مقرراتی جهت کنترل ساخت، نصب، عملکرد و نگهداری تجهیزات الکتریکی وجود 
دارد. بنابراین تا آنجا که ممکن است خطر را حذف می کند. حداقل استانداردهای 
قابل قبول ایمنی توسط سازمان های مختلف از جمله دولت های ملی، کنوانسیون های 
دولتی بین المللی )به عنوان مثال SOLAS(، انجمن های استاندارد ملی و بین المللی 
این  افزایش خطر،  ارائه می شود. در موارد  )به عنوان مثال BSS و IES( و غیره 
از موارد  از تصادف، غفلت )نادیده گرفتن( و یا برخی دیگر  ناشی  افزایش معموالًً 

نقض مقررات می باشد.

کسب اطالعات فنی واحد 
یادگیری 7

     نوع درس  : نظری         کل ساعت  :30    ساعت           ساعت نظری  : 30 ساعت



191

زمان ها  همۀ  در  و  ببرند  به کار  ایمن  به صورت  را  تجهیزات  باید  دانش آموزان 
با  کار  هنگام  در  باید  دانش آموزان  کنند.  نگهداری  ایمن  شرایط  در  را  تجهیزات 
تجهیزات الکتریکی لیست ضروری از DO )موارد قابل انجام( و DONT )موارد 

غیرقابل انجام( را به ذهن بسپارند.
آیا تالشی در شناختن سیستم برق و تجهیزات انجام داده اید؟ دستورالعمل های 
و  کلیدها  محل  کردن  مشخص  جهت  را  کارگاهی  نمودارهای  و  آزمایشگاهی 
یادداشت  دفترچه  یک  در  را  اطالعات  این  کنید.  مطالعه  حفاظتی  دستگاه های 
یادداشت  را  برد(  برق )سوئیج  توزیع  بنویسید. عالمت های طبیعی روی سیستم 

کنید؛ بنابراین عملکردهای غیر طبیعی را می توان به سرعت تشخیص داد.
با توجه به توصیه های تولید کنندگان، از تجهیزات استفاده کنید.

نگهداری تجهیزات را بر اساس دستورالعمل های )توصیه های( سازندگان و یا طبق 
مراحل کتابچه تعمیراتی انجام دهید.

اطمینان حاصل کنید که تمام حفاظ ها، پوشش ها و درب ها مناسب باشند و اینکه 
تمام پیچ و مهره ها به درستی نصب شده و محکم باشد.

قبل از خاموش کردن تجهیزات برای کار، معلم را مطلع کنید.
قبل از درآوردن حفاظ تجهیزات برای تعمیر و نگهداری، کلیدها را خاموش و منابع 

تغذیه را قفل، فیوزها را جدا و صفحه نشانگر هشدارها را نصب نمایید.
قبل از دست زدن به سیم ها و ترمینال ها، از قطع بودن مدار )با استفاده از تستر 

ولتاژ( اطمینان حاصل کنید.
تحت هیچ شرایطی سیم های برق دار را لمس نکنید.

به قسمت های در حال چرخش دست نزنید.
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سیم های برق دار را رها نکنید یا قسمت های در حال چرخش را در معرض دید 
قرار ندهید.

باعث اضافه بار تجهیزات نشوید.
تجهیزات را نادیده نگرفته و آسیب نرسانید.

شما باید همیشه »  ایمنی« را در نظر داشته و بنابراین یک نگرش آگاهانه ایمنی 
ایجاد کنید. این کار ممکن است زندگی شما و زندگی دیگران را نجات دهد. اکثر 
حوادث، ناشی از، از دست دادن لحظه ای تمرکز )حواس پرتی( بوده و یا در حین 
تالش برای متصل کردن مدار به شکل استاندارد صورت بگیرد. اجازه ندهید این 

اتفاق برایتان بیفتد.

اثرات شوک الکتریکی

شوک الکتریکی

تقریباً همه ما، زمانی شوک الکتریکی 
حالت،  بهترین  در  کرده ایم.  تجربه  را 
در  و  ناخوشایند  تجربه  یک  شوک 
است )شکل1(.  بدترین حالت کشنده 
به  مربوط  اقدامات  در  که  همان طور 
ایمنی شرح داده شد، هر کسی که به 
دسترسی  برق دار  الکتریکی  تجهیزات 
ایمنی  و  اولیه  از کمک های  باید  دارد 
مربوط به شوک الکتریکی به طور کامل 
کار  مراحل  رونوشت های  باشد.  مطلع 
داده  نمایش  تابلو  روی  بر  باید  ایمنی 

شود.
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شوک الکتریکی به علت عبور جریان از طریق بدن شما است. این مسیر اغلب از 
دست به دست یا از دست به سمت پا است. حداقل جریان شوک 15میلی آمپر 
متناوب یا مستقیم، ممکن است کشنده باشد. بدیهی است که اندازه جریان شوک 
به ولتاژ اعمال شده و مقاومت بدن شما مربوط می شود. متأسفانه، مقاومت بدن 
شما با افزایش ولتاژ اعمال شده کاهش می یابد. این بدین معنی است که جریان 
شوک در ولتاژهای باال افزایش می یابد. همچنین اندازه مقاومت بدن شما به عوامل 
دیگری نظیر وضعیت سالمت شما، مقدار زمان تماس بدن با سیم های برق دار و 
خستگی یا رطوبت پوست بستگی دارد؛ برای مثال مقاومت طبیعی بدن در حالت 
خشک کامل حدود 5000 اهم در ولتاژ 25 ولت است که به حدود 2000 اهم 

در 250 ولت کاهش می یابد.

پاسخ تمرینات:

 A. هر جمله را با دقت بخوانید و تصمیم بگیرید که آیا درست است یا نادرست. 
برای عبارت درست »  T« و برای موارد نادرست » F« بنویسید.

T.....  1.... در هر کار الکتریکی، تعدادی از اقدامات احتیاطی ایمنی اصلی وجود 
دارد.

و  رفتن جان  از دست  باعث  می تواند  آتش سوزی  و  الکتریکی  ......T... شوک    ٢
آسیب به تجهیزات شود.

٣  .......T.. با کنترل و مقررات، می توان خطر را تا حد امکان حذف کرد.
٤  .......T.. هر دانش آموز باید تجهیزات را به صورت ایمن استفاده کند و در تمام 

زمان ها در شرایط ایمن نگهداری کند.
٥  .....T... »  ایمنی« باید در همه زمان ها مورد توجه قرار گیرد. این ممکن است 

زندگی شما را نجات دهد.
در  و  است  ناخوشایند  تجربه  یک  بهترین حالت  در  الکتریکی  .......T.. شوک    ٦

بدترین حالت کشنده است.
٧  ......F  ... شوک الکتریکی به دلیل عبور جریان از طریق تجهیزات است.

٨  ......T... متأسفانه، مقاومت بدن شما با افزایش ولتاژ اعمال شده کاهش می یابد.

 ... ،c ،b ،a .تطبیق دهید B را با معادل مناسب خود در ستون A موارد ستون .B
را در پرانتز ارائه شده وارد کنید.

1  تالش کردن )a                    )b. استفاده از بعضی چیزها به شکل نادرست  
٢  استفاده نادرست )b                    )a. تالش برای انجام دادن بعضی چیزها
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c. دلیل  )c( ٣  مورد
d. کشف کردن  )f( ٤  به سرعت

e. استفاده بیش از حد  )d( ٥  تشخیص دادن
f. به سرعت در حال  )e( ٦  استفاده زیاد

g. مثل، مانند  )h( ٧  غفلت
h. مراقبت نکردن به اندازه کافی  )g( ٨  مانند

C. مطالعه کلمه و تعاریف:
1  مقاومت: واحد اهم با نماد R. یک بخش از دستگاه یا مدار، که مخالف عبور 

جریان است.
٢  نیمه هادی: نام عام برای ترانزیستورها، دیودها و دستگاه های مشابه که از مواد 

نیمه هادی استفاده می کنند، داده می شود.
٣  اتصال کوتاه: مقاومت کم که مسیر عبور جریان را دور می زند.

٤  قطعه: قطعات الکترونیکی کوچک

بخش دوم   
ازکاربردها  بسیاری  برای  ولی  AC هستند،  به صورت طبیعی  اصلی  منابع  اگرچه 
یک منبع تغذیه dc مورد نیاز است. در جاهایی که استفاده از باتری غیراقتصادی 
یا غیرعملی است منبع تغذیه AC باید به برق dc تبدیل شود. ما در اینجا سه 
مدار یک سوکننده را جهت تبدیل یک منبع تغذیه تک فاز AC به جریان مستقیم 
را بررسی خواهیم کرد. شکل زیر یک یک سو کننده نیم موج را نشان می دهد که 
مسیر  نشان دهنده  دیود  نماد  روی  بر  پیکان  جهت  است.  تکی  دیود  یک  شامل 

متداول جریان از طریق دیود است.

Vin
RL Vout

Vin
RL

Vout

یک سو کننده نیم موج
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بار است. جریان متناوب در هر سیکل از مثبت تا  بار و VL ولتاژ  RL مقاومت 
منفی تغییر می کند. در اکثر سیستم های AC این سیکل 50 یا 60 بار در ثانیه 

تکرار می شود. شکل موج حاصل آن سینوسی است.
شکل زیر نشان می دهد که چه اتفاقی برای موج سینوسی در یک سوساز نیم موج 
رخ می دهد. در نیمه اول هر سیکل، ولتاژ اعمال شده مثبت است و دیود هدایت 
کرده و اجازه می دهد جریان از بار عبور کند. در نیمه دوم موج، ولتاژ اعمالی منفی 

بوده و جریان به واسطۀ مقاومت باال دیود در ولتاژ معکوس مسدود می شود.

شکل موج مدار یک سو کننده نیم موج

t0 t1 t2

t

V
i

V
RL

t0 t1

t

V
i

t0 t1 t2

t

t0

V
RL

t1 t2

t

این مدار  با جریان کم مناسب است.  این مدار یک سوساز تنها برای کاربردهایی 
اقتصادی نیست چرا که نیمی از موج استفاده نمی شود.

شکل زیر یک مدار یک سوساز تمام موج را ارائه می کند. این مدار به یک ترانسفورماتور 
با سر وسط و دو دیود نیاز دارد. مقدار EMF )نیروی الکترومغناطیس( در هر دو 
طرف ثانویه ترانس برابر هستند اما در هر لحظه دارای پالریته )قطبیت( مخالف 
B مثبت است، D1 هدایت می کند و  به  A نسبت  بنابراین هنگامی که  هستند. 
 B نسبت به C باز می گردد. به طور مشابه هنگامی که B جریان از طریق بار به
مثبت است، D2 هدایت می کند. در هر زمان تنها نصفی از سیم پیچ ثانویه ترانس 

مورد استفاده قرار می گیرد.

=Vin

D1

D2

RL

V2

2

V2

2

V2V1

مدار یک سوکننده تمام موج با ترانسفورماتور سر وسط
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مدار پل نشان داده شده در شکل زیر که شامل چهار دیود است و به شکل پل 
سیم بندی شده اند. این مدار نیز باعث یک سوسازی کامل موج می شود، برای اینکه 

تمام خروجی ثانویه ترانس مورد استفاده قرار می گیرد کارایی بیشتری دارد. 

2
220V Vp(2)

D1

D2

D3

D4 RL

+

−

Vp(out)

1
Vp(2)1

مدار یک سو کننده تمام موج پل دیودی

عالوه بر این، با داشتن چهار دیود، ولتاژ معکوس که هر یک از دیود ها باید مقاومت 
در  است.  شده  داده  نشان   11 شکل  در  که  است  مداری  دیودهای  نصف  کند، 
نیم سیکل اول، نقاط A و B دارای ولتاژ مثبت بوده، D2 و D4 هدایت می کنند. 
D1 و D3 در نیم سیکل دوم هدایت می کنند. مدارهای پل دارای کاربردهای زیادی 

هستند و در بیشتر منبع تغذیه های وسایل الکترونیکی یافت می شوند. یکی دیگر 
از کاربردهای رایج این مدارها، راه اندازی موتورهای dc کم توان است.

پاسخ تمرینات:

A. جمله ها را با دقت بخوانید و تصمیم بگیرید که آیا درست است یا نادرست. برای 
عبارت درست »  T« و برای جمله نادرست »  F« بنویسید.

T.....  1.... یک سوساز نیم موج یک شامل یک دیود می باشد.
٢  .......T.. جریان متناوب در هر سیکل از مثبت تا منفی تغییر می کند.

٣   .....T.... یک سوساز تمام موج به یک ترانسفورماتور با سر وسط و دو دیود نیاز 
دارد.

٤   .....EMF ....T ها در دو طرف ثانویۀ ترانسفورماتور برابر است اما در هر لحظه 
دارای پالریته )قطب( مخالف هستند.

٥   .......F.. مدار یک سوساز پل هیچ کاربردی در اکثر منبع تغذیه های تجهیزات 
الکتریکی متصل به شبکه برق ندارد.
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 ... ،c ،b ،a .تطبیق دهید B را با معادل مناسب خود در ستون A موارد ستون .B
را در پرانتز ارائه شده وارد کنید.

1  استفاده کردن )a                 )d. لحظه ای
٢   تجهیزات )b                      )c. معموالًً 

٣   به طور معمول )c                )b. وسیله دستگاه
٤   معکوس )d                       )e. استفاده کردن     
٥   فوری )e                          )a. برعکس یا مخالف

C. مطالعه کلمه و تعاریف:
 ac دیود: یک عنصر الکترونیکی دو پایه است. رایج ترین کاربرد آن تبدیل ولتاژ

 dc به
امیتر: یکی از سه پایه ترانزیستور دو قطبی.

کلکتور: یکی از سه پایه ترانزیستور دو قطبی.
جریان مستقیم )DC(: جریانی که تنها در یک جهت جریان دارد. یک باطری 

منبعی از جریان مستقیم است.
یک سوساز نیم موج: یک دیود که ولتاژ AC را به ولتاژ DC تبدیل می کند.

بخش سوم  

و  می شود  نامیده  آرمیچر  که  چرخشی  بخش  دارد:  اصلی  بخش  دو   DC موتور 
بخش ثابت که سیم پیچ میدان نامیده می شود و شامل حلقه های سیم پیچ است. 
همچنین قسمت ثابت، استاتور نامیده می شود. شکل زیر تصویری از یک موتور 

DC معمولی را نشان می دهد. 

موتور DC معمولی
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شکل زیر تصویری از آرمیچر موتور DC و شکل زیر یک نمونه از استاتور را نشان 
می دهد.

استاتور موتورآرمیچر موتور 

کموتاتور موتور

که  دید  می توان  زیر  شکل  تصویر  در 
پیچیده  سیم پیچ های  کویل  از  آرمیچر 
شده اطراف هسته ساخته شده است و 
که  است  بلند  شافت  یک  دارای  هسته 
شما  می کند.  چرخش  بلبرینگ  روی 
که  باشید  داشته  توجه  باید  همچنین 
آرمیچر  انتهای  در  سیم پیچ  هر  انتهای 

قطع می شود. 

همان طور که در شکل نشان داده می شود نقاط انتهایی، کموتاتور نامیده می شوند، 
و این جایی است که زغال ها عمل تماس الکتریکی را صورت می دهند تا جریان 

الکتریکی از قسمت ثابت به بخش چرخشی موتور آورده شود.
بفهمیم  اصلی اش  نمودار  از طریق  را   DC موتور  عملکرد  که  بود  خواهد  ساده تر 
که عکس العمل  مغناطیسی بین آرمیچر چرخشی و سیم پیچ های ثابت را نشان 
می دهد. شکل صفحه بعد، سه نموداری را نشان می دهد که عملکرد موتور DC را 

در رابطه با تعامل مغناطیسی شرح می دهند.
شکل 10a عملکرد مغناطیسی موتور DC را بیان می کند. به خاطر دفع قطب ها 
خاطر  به   )b( می کند.  حرکت  ساعت  عقربه های  جهت  در  چرخشی  آهنربای 
قطب های غیرهمنام آهنربای چرخشی جذب می شود. )c( درحال حاضر آهنربای 
چرخشی به عنوان سیم پیچ آرمیچر در شکل شان داده شده است نشان داده شده 

است و قطبیتش توسط زغال ها و بخش های کموتاتور مشخص می شود.
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در شکل صفحه بعد )ب( می توانید یک آهنربای 
میله ای را ببینید که بر روی شافت نصب شده 
است، بنابراین می تواند چرخش کند. سیم پیچ 
دو  به  که  است  طوالنی  سیم پیچ  یک  میدان 
قسمت تقسیم شده است. بخش باال به قطب 
مثبت باتری وصل شده است و بخش پایین به 
قطب منفی باتری وصل شده است. مهم است 
که بدانیم که باتری یک منبع ولتاژ برای این 
این  واقعی  صنعتی  موتور  در  است.  سیم پیچ 
ولتاژ از منبع ولتاژ dc برای موتور می آید. جاری 
شدن جریان در این جهت، سیم پیچ باالیی را 
به قطب شمال آهنربا و سیم پیچ پایین جنوب 

آهنربا را می سازند.
آهنربای میله ای نشان دهندۀ آرمیچر است و 
سیم سیم پیچ نشان دهندۀ میدان است. جهت 
است.  آرمیچر  چرخش  جهت  نشانگر  پیکان 
توجه کنید که پیکان نشان می دهد که شروع 
چرخیدن در جهت عقربه های ساعت می باشد. 
شمال  قطب  میدان  سیم پیچ  شمال  قطب 
آرمیچر را باز می کند و قطب جنوب سیم پیچ 

عملکرد مغناطیسی موتورمیدان قطب جنوب آرمیچر را از بین می برد.

AC موتورهای
بیشتر  به مراتب  AC در کاربردهای صنعتی  از موتورهای  به طور وسیعی  امروزه 
از موتورهای DC استفاده می شود. آنها در سیستم های ولتاژی تک فاز و سه فاز 
استفاده می شوند. این ویژگی اجازه می دهد تا طراح کنترل موتور بتواند متناسب 
با کاربرد موتور نوع موتور را انتخاب کند. بیشتر موتورهای تک فاز کمتر از 3 اسب 
بخار هستند. هر چند تعدادی از موتورهای بزرگ تر از آن نیز در دسترس هستند 
که رایج نیستند. موتورهای سه فاز تا چندین هزار اسب بخار در دسترس هستند، 

هرچند بیشتر موتورهایی که با آنها کار می کنیم کمتر از 50 اسب بخار هستند.
موتور AC چند مزیت نسبت به موتورهای DC فراهم می کند. یک مزیت موتور 
AC در طراحی آن است که نیاز به زغال و کموتاتورها را از بین می برد. مزیت دوم 
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این است که قسمت چرخشی آن به جای سیم فشرده شده بر روی هسته، از فوالد 
ورق ورقه ساخته شده است که باعث کاهش نگهداری می شود. موتور AC به زغال 
القا  و کموتاتورها نیازی ندارد زیرا خطوط مغناطیسی قسمت چرخشی از طریق 
ایجاد می شود. فرایند القایی که برای جابه جایی جریان به عضو چرخشی استفاده 
می شود، شبیه القایی است که بین سیم پیچ های اولیه و ثانویه ترانسفورماتور اتفاق 
امکان پذیر   AC فرایند در یک موتور  این  ولتاژ منبع سینوسی  به دلیل  می افتد. 

است.
میدان چرخشی در موتور AC روتور و میدان ثابت استاتور نامیده می شود. طراحی 
روتور نسبت به آرمیچر چرخشی در موتور DC متمایز است، زیرا به طور کامل از 
فوالد ورق ورقه ای ساخته شده است به جای اینکه سیم پیچ های مس را روی یک 

هسته فوالدی فشار داده باشد.

این به موتور AC اجازه می دهد تا به مدت طوالنی تری نسبت به موتور DC کار 
کند و نگهداری دوره ای کمتر داشته باشد. این به این معنی است که موتورهای 
AC بیشتر از موتورهای DC در صنعت استفاده می شود. شما باید آگاه باشید که 
دلیل اصلی استفاده از موتورهای DC در صنعت در دهه 1940 تا 1960 این بود 
که سرعت آنها را می توان نسبت به سرعت موتورهای AC راحت تر کنترل کرد. با 
ظهور درایوهای متغیر فرکانس، سرعت تمام موتورهای AC را می توان راحت تر از 
موتورهای DC تنظیم کرد و به دلیل نداشتن زغال در موتور AC نیاز به نگهداری 

کمتری دارد.
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پاسخ تمرینات:
A. جمله ها را با دقت بخوانید و تصمیم بگیرید که آیا درست است یا نادرست. 

» T« را برای عبارت درست و »  F« را برای جمله نادرست بنویسید.
T.....   1... موتور DC دارای دو قسمت اصلی است: قسمت چرخشی و قسمت 

ثابت.
٢  ......T.. سه نوع موتور DC، موتور سری، موتور شانت و موتور ترکیبی است.

٣   ....T.... هنگامی که بخش های فوالدی ورقه ای به هم فشرده می شوند تا هسته 
به  ورقه ای  فوالدی  قسمت  یک  از  می توانند  گردابی  جریان های  کنند،  ایجاد  را 

دیگری جریان داشته باشند.
٣   .....T... با تغییر پالریته آرمیچر یا سیم پیچ میدان می توان جهت چرخش یک 

موتور سری را تغییر داد.

 ... ،c ،b ،a .تطبیق دهید B را با معادل مناسب خود در ستون A موارد ستون .B
را در پرانتز ارائه شده وارد کنید.

1   استاتور )a                       )d. بخش چرخشی موتور
٢   آرمیچر)b                          )a. موتور قفس سنجابی
٣   موتور القایی )c                )b. چرخش در هر دقیقه

٤   d                      )c( R.P.M. بخش ثابتی موتور
٥   e                      )e ( F.L.A. آمپر بار کامل 

٦   کموتاتور )f                     )h. جریان مغناطیسی که در هسته جریان دارد
٧   جریان جاری )g                )f. تلفات مغناطیسی

٨   تلفات شار )h                   )g. نقاط ورق ورقه ای 

C. مطالعه کلمه و تعاریف:
مغناطیس: کارتریج فلن مغناطیسی دارای یک وان حرکتی بین اجزای سیم پیچ 
است. ولتاژ خروجی بسیار کم است و بر خالف کارتریج کریستال باید یک مرحله 

پیش تقویت کننده پیش از آن داشته باشد.
را  مغناطیسی  و خطوط  کرده  احاطه  را  آهنربا  که  نیرویی  مغناطیسی:  میدان 

تولید می کند.
استاتور: صفحات ثابت در یک خازن متغیر.

عیب یابی: روش تعیین شکست خرابی الکتریکی یا الکترونیکی.
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بخش چهارم   

انسان ها تالش کرده اند تا راهی مطمئن پیدا کنند که به آنها بگوید کجا هستند و به 
هدایت آنها کمک کند که به کجا می روند. احتماالً غارنشینان از سنگ ها و شاخه ها 
استفاده می کردند تا مسیر را عالمت گذاری کنند وقتی که آنها جهت غذا برای شکار 
اولیه در امتداد نزدیک ساحل سکنی گزیدند تا  برنامه ریزی می کردند. دریانوردان 
آزاد دریانوردی  به دریای  ناوبرها  اولین  از گم شدن حفظ کند. هنگامی که  را  آنها 
کردند، آنها کشف کردند که می توانند مسیر خود را با دنبال کردن ستاره ها ترسیم 
کنند. فنقی های باستان از ستاره شمالی برای سفر از مصر و کرت استفاده می کردند. 
پیشرفت های اصلی بعدی در جست وجوی روش کامل ناوبری، استفاده از قطب نمای 

مغناطیسی بود.
حدود 50 سال پیش، زمانی که فناوری فضایی متولد شد، در واقع آن تولد روشی 
کاماًل جدید ساخته دست بشر برای ردیابی و هدایت، با استفاده از ستارگان بود که 
در حال حاضر به عنوان سیستم های ناوبری ماهوارهای شناخته می شود و سیستم 
 )GPS( موقعیت یاب جهانی آخرین دستاورد آن است. سیستم موقعیت یابی جهانی
از مجموعه ای شامل 24  ناوبری در سراسر جهان است که  یک سیستم رادیویی 
ماهواره و ایستگاه های زمینی اش تشکیل شده است. سیستم موقعیت یابی جهانی 

شامل سه بخش تعاملی است:
بخش فضایی: ماهواره ها به دور مدار زمین می چرخند؛

بخش کنترل: ایستگاه های کنترل و نظارت؛
بخش کاربر: گیرنده های سیگنال GPS متعلق به کاربران.

بخش فضایی شامل مجموعه ای از 24 ماهواره فعال است که هر 12 ساعت به دور 
مدار زمین می چرخند. شش مدار )با چهار ماهواره در هر مدار( وجود دارد، با فاصله 
مساوی )60 درجه جدا از هم( که حدود پنجاه و پنج درجه نسبت به صفحه استوا 

زاویه دارد. 
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در هر یک از شش مدار چهار ماهواره قرار دارد. مدارها به طور مساوی در اطراف 
زمین توزیع شده اند. مدار ماهواره ها در ارتفاع حدود 20200 کیلومتری از زمین 
قرار دارد و دارای سرعت 26/61 کیلومتر در ثانیه است. ماهواره ها به گونه ای قرار 
می گیرند که ما بتوانیم تقریباً 100 درصد سیگنال شش تا از آنها را در هر زمان 

و هر نقطه ای از زمین دریافت کنیم.
این  داریم.  نیاز  زیادی  سیگنال های  به  موقعیت،  اطالعات  بهترین  دریافت  برای 
چینش این ویژگی را مهیا می کند که برای کاربر بین پنج تا هشت ماهواره در هر 
نقطه از زمین قابل مشاهده باشد. این ماهواره ها به ساعت های بسیار دقیقی مجهز 
هستند که دارای خطای سه نانو ثانیه است. این زمان دقیق مهم است زیرا گیرنده 
دریافت  ماهواره  هر  توسط  سیگنال  تا  می کشد  طول  مدت  چه  بداند  دقیقاً  باید 
از هر  با دانستن مقدار دقیق زمان دریافت و برگشت سیگنال  بازگشت نماید.  و 

ماهواره، می تواند موقعیت خود را محاسبه کند.

شامل  زمین،  یا   GPS کنترل  بخش 
ایستگاه های نظارتی بدون سرنشین واقع در 
سراسر جهان است. این ایستگاه ها ماهواره های 
GPS را نظارت و کنترل می کند. مرکز کنترل 
اصلی در پایگاه نیروی هوایی فالکون در کلرادو 
اسپرینگز، کلرادو واقع است و چهار ایستگاه 
ماهواره ها  برای  را  بزرگ زمینی سیگنال ها 

پخش می کنند.
و  مدار  اطالعات  کنترل،  اصلی  ایستگاه 
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داده های ساعت را به ماهواره ارسال می کند. سپس ماهواره ها مجموعه، داده های 
مدار را به گیرنده های GPS از طریق سیگنال های رادیویی ارسال می کنند.

بخش کاربر GPS شامل گیرنده های GPS و جامعه کاربران می باشد. گیرنده های 
موقعیت،  به  را  ماهواره  سیگنال های   GPS
برای  می کنند.  تبدیل  زمان  برآورد  و  سرعت، 
محاسبه موقعیت چهاربعدی )Z ،Y ،X( و زمان 
 GPS گیرنده های  است.  نیاز  ماهواره  به چهار 
برای ناوبری، موقعیت یابی، انتشار زمان و سایر 
نجومی،  مشاهدات  می شود.  استفاده  تحقیقات 
استانداردهای  و  مخابراتی  ارتباطات  امکانات 
آزمایشگاهی می توانند توسط گیرنده های ویژه 
GPS برای سیگنال های زمان دقیق یا کنترل 

شده با فرکانس های دقیق تنظیم شوند.

ماهواره دو سیگنال حامل مایکروویو را ارسال می کند. فرکانسL1 )1575/4مگاهرتز( 
دارای پیام ناوبری و سیگنال های کد SPS می باشد. فرکانس L2 )1227/60مگاهرتز( 

برای اندازه گیری تأخیر یونوسفر با گیرنده های مجهز به PPS استفاده می شود.
برای تمام عملیات های نظامی و سیستم های سالح مهم است. آنها  GPS تقریباً 
توسط سربازان پیاده، وسایل نقلیه، هلیکوپترها و پانل های هواپیما حمل می گردند. 
همچنین GPS به نجات جان انسان کمک می کند. بسیاری از واحدهای خدمات 
پلیس،  ماشین  تعیین  برای   GPS گیرنده های  از  اورژانس  و  آتش نشانی  پلیس، 
امکان  و  می کنند  استفاده  اورژانس  به  نزدیک  آمبوالنس  یا  آتش نشانی  کامیون 

سریع ترین پاسخ ممکن را در شرایط زندگی یا مرگ فراهم می کنند.

پاسخ تمرینات:
با دقت بخوانید و تصمیم بگیرید که آیا درست است یا نادرست.   A. جمله ها را 

برای عبارت درست» T« و برای جمله نادرست » F« بنویسید.
F.....   1... در هر مدار شش ماهواره وجود دارد.

٢   .....T.. مدار هر ماهواره با زاویه 55 درجه به سمت خط استوا است.
٣   ......T.. در زمانی که زمین برای تکمیل یک دور طول می کشد، هر ماهواره دو بار 

در اطراف زمین می چرخد.
٤   ......T.. سیستم موقعیت یابی جهانی متشکل از سه بخش تعاملی است.
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٥   ......T..دقت یک موقعیت به دست آمده از GPS مستقل از هندسه ماهواره های 
مورد استفاده است.

٦   .....T...ما باید ارتباط بین ساعت گیرنده و ساعت ماهواره را برای اندازه گیری 
محدوده بین ماهواره و گیرنده تعیین کنیم.

بخش پنجم     

رادار یک سیستم تشخیص شی ء است که برای تعیین دامنه، زاویه یا سرعت اشیا 
از امواج رادیویی استفاده می کند. رادار می تواند برای شناسایی و کشف هواپیما، 
اطالعات  موتوری،  نقلیه  وسایل  هدایت شده،  موشک های  فضاپیما،  کشتی ها، 
فرستنده  شامل  رادار  سیستم  یک  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  زمین  و  هواشناسی 
که تولید کننده امواج الکترومغناطیسی درحوزۀ رادیو یا مایکروویو است، یک آنتن 
فرستنده، یک آنتن دریافت کننده )اغلب همان آنتن برای ارسال و دریافت استفاده 
رادیویی  امواج  می باشد.  اشیا  تعیین خواص  برای  پردازنده  و  گیرنده  و  می شود( 

بلوک دیاگرام ساده ای از رادار

)پالس یا پیوسته( ارسالی فرستنده از جسم 
و  باز می گردند  گیرنده  به  و  منعکس شده 
شیء  سرعت  و  مکان  مورد  در  اطالعاتی 

ارائه می کنند.
رادار دوره قبل از جنگ و در حین جنگ 
جهانی دوم توسط چندین کشور به صورت 
مخفیانه جهت کاربرد نظامی توسعه یافت. 
تشخیص  کلمات  مخفف   RADAR واژه 
جهت یابی  یا  فاصله یابی  و  رادیویی  امواج 
امواج رادیویی و فاصله یابی است. از آنجایی 
دیگر  و  انگلیسی  زبان  از  رادار  واژه  که 
زبان ها به عنوان اسم عام وارد شده است، 
با حروف بزرگ نویسی را از دست می دهد.

یک سیستم رادار واقعی نیاز به هفت مؤلفه 
اساسی دارد که در شکل روبه رو نشان داده 

شده است:

Synchronizer  Transmitter Duplexer
Switch

Antenna
Display Receiver

 Power
Supply

Antenna

Transmitter  W
av

eg
ui

de

Signal procassor
(computer)

Modulator

Target

Display

Simplified Radar Block Diagram

Duplexer
Receiver



206

فرستنده: فرستنده موج رادیویی را که باید فرستاده شود، ایجاد می کند و موج را 
سوار می کند. فرستنده همچنین باید سیگنال را تا یک سطح قدرت باالیی تقویت 

کند و فاصلۀ کافی را پوشش دهد.
عمل  و  است  ارسال  حال  در  فرکانس های  محدودۀ  به  حساس  گیرنده  گیرنده: 
فاصله،  بیشترین  فراهم کردن  برای  می کند.  فراهم  را  برگشتی  سیگنال  تقویت 

گیرنده باید بدون ایجاد نویز، بیش از حد حساس باشد.
منبع تغذیه: منبع تغذیه، توان الکتریکی تمام قطعات را فراهم می کند. بزرگ ترین 
مصرف کننده توان، فرستنده است که ممکن است به چندین کیلووات متوسط توان 
نیاز داشته باشد. در واقع توان ارسالی در رادارهای پالسی ممکن است بیشتر از 
توان  مقدار متوسط  ارائه  به  قادر  دارد که  نیاز  تنها  تغذیه  منبع  باشد.  1کیلووات 

مصرف شده باشد، نه دارای سطح توان باال در طول ارسال پالس واقعی.
دوپلکسر )دو راهه(: سوئیچی است که به طور متناوب فرستنده یا گیرنده را به 
آنتن متصل می کند. هدف استفاده از آن حفاظت از گیرنده در برابر توان باال در 

خروجی فرستنده است.

برای   PW پالس،  زمان  مدت  به  دوپلکسر  خروجی،  پالس  یک  ارسال  حین  در 
فرستنده تنظیم می شود. پس از ارسال پالس، دوپلکسر، آنتن را با گیرنده تنظیم 
می کند )اتصال می دهد(. هنگامی که پالس بعدی فرستاده می شود، دوپلکسر به 
سمت فرستنده جابه جا خواهد شد. اگر قدرت فرستنده پایین )کم( باشد، دوپلکسر 

الزم نیست.
آنتن: آنتن پالس رادار را از فرستنده می گیرد و آن را در هوا قرار می دهد )منتشر 
می کند(. عالوه بر این، آنتن باید انرژی را به یک پرتو مشخص متمرکز کند که 

قدرت را افزایش می دهد و تعیین جهت هدف را قادر می سازد.

 Transmitter Receiver
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صفحه نمایش: بخش صفحه نمایش ممکن است انواع مختلفی داشته باشد، اما 
به طور کلی طراحی شده است تا اطالعات دریافت شده را به یک اپراتور ارائه دهد.

یک سیستم رادار دارای فرستنده ای است که امواج رادیویی را به نام سیگنال های 
راداری در جهت های از پیش تعیین شده منتشر می کند. هنگامی که این موج با 
شیء برخورد می کنند، معموالًً در بسیاری جهات منعکس یا پراکنده می شوند. اما 
برخی از آنها جذب می شوند و تا حدودی به هدف می رسند. سیگنال های رادار 
به ویژه به وسیلۀ مواد رسانای الکتریکی، به ویژه توسط اکثر فلزات، توسط آب دریا و 
زمین مرطوب، منعکس می شوند. سیگنال های رادار که به سمت فرستنده بازتاب 
می شوند، سیگنال های مطلوبی هستند که به واسطۀ آن رادار کار می کند. اگر شیء 
به سمت فرستنده حرکت کند یا از آن دور شود، به خاطر اثر داپلر تغییر جزئی در 

فرکانس امواج رادیویی ایجاد می شود. 
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اگرچه انعکاس سیگنال های راداری جذب شده توسط آنتن گیرنده معموالًً بسیار 
الکترونیکی  تقویت کننده های  توسط  می توانند  سیگنال ها  این  هستند،  ضعیف 
تقویت شوند. جذب ضعیف امواج رادیویی در محیطی که از آن گذر می کند، این 
همان چیزی است که مجموعه رادار را قادر می سازد تا اشیا را در فواصل نسبتاً 
طوالنی کشف کند. پدیده های آب و هوایی مانند مه، ابرها، باران، بارش برف و یخ 
امواج رادیویی را منتقل می کنند. بعضی  که نور مرئی را متوقف می کنند معموالً 
از فرکانس های رادیویی مشخصی که توسط بخار آب، قطره های باران یا گازهای 
اتمسفری )به ویژه اکسیژن( جذب یا پراکنده می شوند، در طراحی رادارها نادیده 

گرفته می شوند، مگر اینکه تشخیص آنها مدنظر باشد.

پاسخ تمرینات:
A. جمله ها را با دقت بخوانید و تصمیم بگیرید که آیا درست است یا نادرست. برای 

عبارت درست»  T« و برای جمله نادرست »  F« بنویسید.
امواج رادیویی و فاصله یابی کلمه رادار  برای آشکارسازی  ...T..... کلمه دیگر     1

است.
٢   .....T... رادار وسیله ای برای تعیین فاصله و آشکارسازی اهداف است.

٣   ....F.... رادار فرستنده ارسال امواج رادیویی پالسی ندارد.
٤   ....T.... آنتن می تواند برای ارسال و همچنین برای دریافت سیگنال به کار رود.

٥   .....T... دوپلکسر این امکان را به یک آنتن می دهد تا برای ارسال و دریافت 
استفاده می شود.

 ... ،c ،b ،a .تطبیق دهید B را با معادل مناسب خود در ستون A موارد ستون .B
را در پرانتز ارائه شده وارد کنید.

1  تشخیص )a                 )b. برگشت سیگنال بعد از آنکه منعکس می شود.
٢   پژواک )b                     )a. کشف کردن یا تعیین محل کردن یک شیء

٣  کنجکاو )c                   )d. قانون؛ پایه و اصل
٤  اصل )d                       )c. مشتاق

٥  به خوبی، مثل )e           )e. و    
٦   زیرا )  f                       )f. زیرا؛ به واسطه

٧   این است )g                )g. برای مثال؛ به خاطر اینکه
٨   رایج )h                      )h. طبیعی، معمول

٩  تنظیم کردن )i             )i. تنظیم کردن
10   ظاهر شدن )k              )k. نمایان شدن؛ دیده شدن
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C. مطالعه کلمه و تعاریف:
دوپلکسر: وسیله ای برای جدا کردن فرستنده از گیرنده در طول عملکرد رادار.

دلخواه.  اطالعات  از  موردنظر  انواع  نشان دادن  برای  وسیله ای  نشان دهنده: 
نشان دهنده موقعیت 

برای نشان دادن  به طور مستقیم  رادار  استفاده در  صفحه: )PPI(: وسیله مورد 
فاصله و جهت یک هدف.

فاصله: فاصله بین دستگاه رادار و یک هدف یا توانایی فاصله یابی از رادار.
هدف: شیئی که موقعیتش تعیین می شود.

بخش ششم     

فرستنده های رادیویی با اعمال یک جریان الکتریکی به سرعت در حال تغییر به 
آنتن یک میدان الکترومغناطیسی متغیر ایجاد می کنند. سرعتی که در آن، این 
را  آنتن  اطراف  الکترومغناطیسی  میدان  تغییر  سرعت  می کنند  تغییر  جریان ها 

کنترل می کند. این تغییر سرعت به )هرتز( اندازه گیری می شود.
یک هرتز )Hz 1(یک دور بر ثانیه

1 کیلوهرتز )kHz 1( یک هزار دور بر ثانیه
1 مگاهرتز )MHz 1( یک میلیون دور بر ثانیه
1 گیگاهرتز )GHz 1( یک میلیارد دور بر ثانیه

افتاده است را در نظر بگیرید  تصویری از یک سنگ ریزه ای که در یک حوضچه 
میدان  نشان دهنده  تابشی  موج های  باشد.  فرستنده  نمایانگر  سنگ ریزه  که 
الکترومغناطیسی در حال نوسان است. این میدان ها امواج رادیویی نامیده می شوند 

و از آنتن با سرعت نور تشعشع می شوند. 
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حالی که  در  می کند،  کار  مگاهرتز   156 حدود  فرکانس  با  دریایی   VHF رادیو 
تا  مگاهرتز   2 حدود  فرکانس های  در   )SSB و  باند  )تک   HF/  MF رادیوهای 
متفاوت  ویژگی های  دارای  اهداف خاص  برای  فرکانس  کار می کنند.  22مگاهرتز 

است و به باندهای زیر تقسیم می شوند:
طبقه بندی رنج فرکانسی و باند اختصاری باند

VLF 10ـ30 کیلوهرتز، فرکانس بسیار پایین
LF 30ـ300 کیلوهرتز، فرکانس پایین

MF 300ـ3000 کیلوهرتز )3 مگاهرتز( فرکانس متوسط
HF 3ـ30 مگاهرتز، فرکانس باال

VHF 30ـ300 مگاهرتز، فرکانس بسیار باال
UHF 300ـ3000 مگاهرتز، فرکانس فوق العاده باال

SHF 3ـ30 گیگاهرتز، فرکانس فوق العاده باال
امواج رادیویی VHF در یک خط مستقیم حرکت می کنند و به هیچ وجه در برابر 
محلی  انتقال  برای   VHF رادیویی  امواج  نمی شوند.  خم  افق  یا  دماغه ها  تپه ها، 
استفاده می شود، اما آنتن ها باید در دید یکدیگر باشند )به این معنی که آنها خط 

دید مستقیم دارند(.
VHF و کانال های SSB فرکانس

تا  کیلوهرتز   1605 بین  دریایی  فرکانس  باندهای  در  کار  برای  شناورهای  تمام 
فرکانس  در  دریافت  و  ارسال  به  قادر  باید  و  هستند  مجاز  2850   کیلوهرتز 
باید  ایمنی  و  اورژانسی  ضروری،  و  اضطراری  تماس های  باشند.  2182   کیلوهرتز 
بر روی این فرکانس انجام شوند. همچنین فرکانس 2182 کیلوهرتز برای تماس 
عمومی و فرکانس پاسخ دهی در هنگام برقراری ارتباط با کشتی ها و ایستگاه های 
و  ایمنی  اطالعات  انتقال  اعالم  برای  ساحلی  ایستگاه های  توسط  و  است  ساحلی 
لیست های پیام های جاری به کار برده می شود. به غیر از تماس های اضطراری و 
اورژانسی، تمام ارتباطات باید از طریق یک فرکانس کاری یا بین کشتی انجام شود. 
فرکانس 2182 کیلوهرتز برای چنین تماس هایی در دسترس است. ترافیک ایمنی 

نیز باید بر روی فرکانس کاری ارسال شود.
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امواج رادیویی MF تمایل بیشتری به دنبال انحنای زمین دارند. این امواج برای 
وسایل کمک ناوبری متوسط، ارتباطات منطقه ای و ارتباطات با برد متوسط مناسب 

می باشد، زیرا می توانند در اطراف مانع و در افق حرکت کنند.
امواج رادیویی HF در افق خمیده نمی شوند، فقط از یک الیه جو زمین )یونوسفر( 
برای انعکاس امواج رادیویی و برگشت به زمین استفاده می شود. خواص یونوسفر 
در طول روز متفاوت است، اما در مدت کوتاهی قبل از طلوع خورشید و فقط پس از 
غروب خورشید پایدار است. اینها مخصوصاً برای ارتباطات SSB در باند HF خوب 
هستند. در طول روز، ارسال SSB به دلیل تأثیر خورشید بر روی یونوسفر، قابل 
اطمینان نیست. به طور کلی، فرکانس های باالتر مثل 12 مگاهرتز یا 16 مگاهرتز 
ارتباطات بهتری را در طول روز ارائه می دهد، در حالی که فرکانس های پایین مانند 
4 مگاهرتز یا 6 مگاهرتز در شب بهتر کار می کنند. فاصله بین ایستگاه ها نیز عاملی 
است که فرکانس های باالتر)8 مگاهرتز و باالتر( نتایج بهتری را در فاصله های دورتر 

فراهم می کند.

آنتن ها
فاصله تقریبی بر حسب مایل از یک آنتن نسبت به افق به این صورت محاسبه 

می شود:
1/2 ارتفاع آنتن )بر حسب متر( × 3

توجهارتفاع آنتن در فرمول، ارتفاع باالتر از سطح دریا است.

دو آنتن در رنج یکدیگر خواهند بود زمانی که فاصله های آنها هم پوشانی داشته 
باشند.

آنتن  یک  تنها  و  نمی کنند  تشعشع  جهات  تمام  در  مساوی  به طور  آنتن ها  همۀ 
شالقی )دوقطبی( که به صورت عمودی در باالی دکل کشتی قرار می گیرد معموالً 

دارای پوششی 360 درجه ای است.

محافظ )شیلد(
و  دکل ها  آسمان خراش ها،  برابر  در  محافظت  از  جلوگیری  برای  بایستی  آنتن ها 
پیدا  تداخل  آنتن،  از  رادیویی پخش شده  امواج  با  مشابه، می توانند  ساختارهای 
کنند. دکل ها معموالً بهترین مکان می باشد. زیرا آنتن ها کمتر مستعد خراب شدن 

هستند و فاصله آن به حداکثر می رسد.
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تماس های اضطراری
کانال 16 یک کانال VHF بین المللی است که برای صدازدن دریایی )تماس( است.

تماس های اضطراری، اورژانس و ایمنی
قرار  استفاده  مورد  ایمنی  و  )اورژانسی(  فوری  اضطرار،  موارد  در  ویژه  تماس های 

می گیرد و باید به درستی درک و استفاده شود.
اضطراری: سیگنال اضطراری رادیویی ـ تلفنی MAYDAY استفاده می شود و 
نشان می دهد که یک کشتی، هواپیما یا فرد در معرض خطر قریب الوقوع است و 

نیاز به کمک فوری دارد.
نشان  PAN PAN جهت  تلفن  رادیویی  اضطراری  اورژانسی )فوری(: سیگنال 
دادن اینکه یک کشتی حامل پیام ایمنی برای ارسال فوری )مانند از دست دادن 

سکان( است، استفاده می شود.

این  برای   )sayـcureـeeـtay( تلفظ  تلفن)با  رادیویی  ایمنی  سیگنال  ایمنی: 
هشدار  یا  ناوبری  هشدار  پیام  دارای  فراخوانی  ایستگاه  که  می شود  برده  کار  به 

هواشناسی برای ارسال است.
برقراری ارتباط اضطراری: یک ایستگاه در حالت اضطرار می تواند از هر وسیله ای 
که در اختیار دارد به منظور جلب توجه، مشخص کردن موقعیتش و به دست  آوردن 

کمک به آن استفاده  کند.
استفاده از MAYDAY به جز برای نشان دادن حالت اضطراری ممنوع است.

تماس اضطراری نسبت به ارسال همه پیام های دیگر دارای اولویت مطلق است. 
تمام  فوراً  باید  می شنوند،  را  پیام  این  که  ساحلی  ایستگاه های  و  شناورها  تمام 
متوقف  می شوند  اضطراری  ارتباطات  در  اختالل  با  می توانند  که  را  ارسال هایی 
کنند، و باید در فرکانسی که برای این کار استفاده می شود برای گوش دادن منتظر 
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باید فقط به صالحیت  باشند. تماس های اضطراری و پیام های اضطراری معموالً 
مقام ارشد شناور یا کاپیتان و یا مسئول ایستگاه ارسال شود. ایستگاه های نظارت 
بر ارتباطات اضطراری باید تمرین های زیادی انجام دهند تا با ارسال های ایستگاه 

درگیر اضطرار یا سایر ایستگاه های کمک کننده تداخل نکنند.
هنگامی که پیام اضطراری مجاز نیست، اما برای ایمنی کشتی یا فرد ضروری باشد، 

باید ازسیگنال PAN PAN فوری استفاده شود. 
در صورت عدم نیاز به کمک بیشتر یا اتمام حادثه، تماس ها و پیام های اضطراری 

باید لغو شوند.
مراحل پیام اضطراری: مراحل پیام اضطراری موارد زیر را دنبال می کند:

سیگنال هشدار )در صورت موجود بودن(
تماس اضطراری

پیام اضطراری. این فرکانس ها به زحمت، ایمنی و تماس اختصاص می یابد:
تماس های رادیویی VHF، در کانال 16 ارسال می شود

 ،6215kHz ،4125kHz ،2182 kHz بر روی فرکانس های ،SSB تماس های اضطراری
12290kHz ،8291kHz یا kHz 16420 ارسال می شود.

سیگنال هشداردهنده
 ،2182 kHz در )SSB( سیگنال هشدار رادیو تلفن فقط برای ارسال باند جانبی تکی
4125kHz یا kHz 6215 استفاده می شود )اما همه رادیوهای SSB برای مولد 
سیگنال هشدار مناسب نیستند(. این شامل دو فرکانس صوتی متفاوت است که 

به طور متناوب ارسال می شود و دو صدای متمایز تولید می کند.
هدف از این سیگنال این است که توجه فرد را در مراقبت رادیویی جذب کند و 
یا هشدارگیرنده اتوماتیک )درصورت نصب( فعال کند. این باید به طور مداوم برای 

حداقل 30 ثانیه فرستاده شود، ولی برای بیش از یک دقیقه طول نکشد. 
این سیگنال ممکن است فقط مورد استفاده قرار گیرد:

برای اعالم کردن یک تماس یا پیام اضطراری درحال پیگیری است.
 برای اعالم کردن آدم به دریا هنگامی که کمک کشتی های دیگر مورد نیاز باشد 
)در این مورد، پیام باید بر سیگنال اضطراری ارجحیت داشته و سیگنال هشدار 

نباید توسط سایر ایستگاه ها تکرار شود(.
ایستگاه ساحلی مجاز یک سیگنال هشدار فوری ارسال شود، بر سیگنال  توسط 

ایمنی مقدم باشد.
هر سیگنال هشدار رادیویی ارسال توسط یک ایستگاه ساحلی، به مدت 10 ثانیه 

یک بار تکرار می شود. 
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تماس اضطراری
بر روی توان کامل بروید.

تماس تلفنی رادیو، سیگنال اضطراری MAYDAY )سه بار گفته شود(، کلمه این 
است، نام کشتی در حال اضطرار )سه بار گفته شود( و درخواست )یک بار گفته 

شود(.
این پیام شامل:

سیگنال اضطراری MAYDAY سه بار
نام کشتی در حال اضطرار )سه بار( و عالمت درخواست )یک بار( 

پیام اضطراری:
تماس اضطراری باید بالفاصله پس از پیام اضطراری انجام شود.

این پیام شامل:
MAYDAY سیگنال اضطراری

نام کشتی در حال اضطرار )سه بار( و عالمت درخواست )یک بار(
سیگنال اضطراری MAYDAY و نام کشتی در حال اضطرار و عالمت درخواست 

)یک بار( 
موقعیت کشتی )یا از نظر طول و عرض جغرافیایی( یا به عنوان یک سمت حقیقی 

و فاصله از نقطه جغرافیایی نقشه
ماهیت خطر و نوع کمک مورد نیاز
تعداد افرادی که در عرشه هستند

هرگونه اطالعات دیگر که ممکن است به نجات کمک کند، مانند شرایط دریا و 
شرحی از کشتی

OVER کلمه
 ،2182kHz روی فرکانس های SSB 16 یا باند جانبی تکیVHF مثال: به کانال

6215kHz ،4125kHz بروید. 
بر روی توان کامل بروید.

در SSB، در صورت امکان یک سیگنال هشدار ارسال کنید.
.MAYDAY ،MAYDAY ،MAYDAY
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 ALBATROSS ZM1726  ،ALBATROSS  ،ALBATROSS شناور  این 
است.

ـ  مایلی غرب جزیره کاپیتی  پنج  ـ   MAYDAY ALBATROSS ZM1726
به  دقت گوش کنید، موتورخانه دچارآب گرفتگی شده است ـ نیاز به کمک فوری  ـ 

سه نفر در عرشه ـ دریا متالطم.
.OVER کلمه

پاسخ تمرینات:
A. هر جمله را با دقت بخوانید و تصمیم بگیرید که آیا درست است یا نادرست. 

برای عبارت درست » T« و برای موارد نادرست » F« بنویسید.
T..   1..... فرکانس برای اهداف خاص دارای ویژگی های متفاوت است.

به  و  می کنند  حرکت  مستقیم  خط  یک  در   VHF رادیویی  امواج   ...T.....    ٢
هیچ  وجه در برابر تپه ها، دماغه ها یا افق خم نمی شوند

و  آسمان خراش ها  برابر  در  تا  قرار  داده شوند  نبایستی جایی  آنتن ها   ....F....    ٣
دکل ها محافظت شوند.

مورد  ایمنی  و  )اورژانسی(  فوری  اضطرار،  موارد  در  ویژه  تماس های   ....T....    ٤
استفاده قرار می گیرد.

٥   .....T... تماس اضطراری باید بالفاصله پس از پیام اضطراری انجام شود.

 ... ،c ،b ،a .تطبیق دهید B را با معادل مناسب خود در ستون A موارد ستون .B
را در پرانتز ارائه شده وارد کنید.

PAN PAN .a                              )b( vhf   1
٢   b                          )c( 1MHz. فرکانس خیلی باال

٣   هرتز )c                              )d. یک مگاهرتز یک میلیون سیکل بر ثانیه
٤   سیگنال فوری )d                  )a. واحد فرکانس
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