
EPIRB
(Emergency Position Indicating Radio Beacon) 

אשר  )Cospas-Sarsatמשואת איכון אשר עובדת מול מערך לוויינים הנקרא 

.ומאפשרת בכך כיסוי כלל עולמי( צרפת ורוסיה, קנדה, ב"נוסדה על ידי ארה

בדיקה אחת לחודש למשך  + שעות עבודה 48-למשואה סוללה המספיקה ל

ונורת ביקורת( שנים4לרוב )ספר שנים שהוגדרו על ידי היצרן 

אוטומטי במגע עם מיםאואת המשואה ניתן להפעיל באופן ידני 

מכלי  ( Float Free)למשואה יכולת ציפה במים ומערכת ניתוק עצמאית 

השייט על ידי משחרר הידרוסטטי במידה וננטש כלי השייט בצורה לא 

מבוקרת



EPIRB
(Emergency Position Indicating Radio Beacon) 

:שיטת העבודה

הנקלט במערך הלוויינים406Mhzבהפעלת המכשיר יוצא שידור בתדר 

המשמש כתדר ביות למטוסי 121.5Mhz–המכשיר משדר בתדר נוסף 

ומסוקי חיפוש והצלה

אך הוא אינו עומד בתקן בעקבות DSC-העובד על תדר הEPIRBישנו מכשיר 

הכיסוי המוגבל אותו הוא מספק

מדינת רישום ומספר רישות וכן טלפון חרום ליצירת  , MMSIהמכשיר משדר 

לרשום מכשיר מיד כאשר הוא נרכש ולא לצרוב עליו  חשובעל כן –קשר ועוד 

MMSI-רק את קוד ה



EPIRB - COSPASS SARSAT

:הלוויינים ופעולת המערכת

:פעולת המערכת דומה בדורות השונים שלה ועובדת בצורה הבאה

בהפעלת המערכת נשלח שידור הנקלט על ידי מערך הלוויינים1.

מפענחת את  /המקבלתבלתי מאוישתהמידע מועבר לתחנה יבשתית 2.

מיקומו

MCC (Mission Control Center)המידע מועבר לתחנת שליטה הנקראת 3.
אשר מנסה ליצור קשר ראשוני ולוודא כי קריאת המצוקה אכן אמתית ואינה  

טעות

לאחר ווידוא כי אכן מדובר במצוקה התחנה מעבירה את המידע לתחנת  4.

RCC (Rescue Coordination Center)אשר מתחילה בתהליך הסיוע

וכן תיצור קשר עם כלים ( יורחב בהמשך)NAVTEXתשלח הודעת RCC-תחנת ה

נוספים בסביבה בכדי להגדיל את כמות המחפשים והמסייעים



EPIRB
406.025MHZמשדר 

,  האות נקלט על ידי לוויין

והמידע משודר לתחנה 

בה מחושב  LUTהאזורית 

המיקום על ידי היסט  

דופלר

בתחנה האזורית  

מחשב את מיקום  

מפענח את , המכשיר

כל פרטי השידור 

MCCומעביר ל 

MCC  עורך בדיקה

לאימות מצב  

במידה . המצוקה

כל  , והמצב אומת

RCCהמידע עובר ל 
הקרוב ביותר

RCC מקים קשרVHF  ,

 NAVTEXשולח הודעת 
ומנהל חיפוש והצלה



EPIRB COSPASS SARSAT

:התפתחות המערכת והדורות

- LEOSAR: 1דור  (Low Earth Orbiting Search and Rescue)– מ"ק850-כ

.לוויינים המקיפים את כדור הארץ סביב הקטבים4מערך של •

אפקט דופלרומחושב בה על פי LUTהמידע הנקלט בלוויין מועבר לתחנת •

(מ"ק5-רדיוס של כ" )נמוכה"רמת הדיוק •

דקות עד לגילוי90-שעלול להגיע ל" זמן מת"בעקבות תנועת הלוויינים קיים •

– GEOSAR: 2דור  (Geostationary Earth Orbiting Search and Rescue)–
מ"ק36,000

לוויינים המסתובבים עם כדור הארץ וממוקמים מעל קו המשווה6מערך של •

דרום 70צפון ועד 70בשל גובהם הרב הם מכסים את הגלובוס מקו רוחב •

(אין זמן מת)ומאפשרים קליטה מידית 

דבר המספק  , GPSובתוכו משדר GPIRBהמכשיר אשר עובד איתם נקרא •

(מ"ק5ולא  רדיוס של )מיקום מדויק 

יקלטו גם כן על ידי מערך הלוויינים אך לא' רגילים'מכשירים •

.תהיה אפשרות לחישוב המיקום אלא רק תינתן התראה



EPIRB COSPASS SARSAT

:התפתחות המערכת והדורות

- MEOSAR: 3דור  (Medium Earth Orbiting Search and Rescue)–
מ"ק19,000-24,000

(פידבק)היזון חוזר ויכולת GPSמערך לוויינים חדש המכיל רכיבי •

ולחשב מיקום  ( GPS-הפוך מ)מערכת זו יודעת לבצע טריאנגולציה הפוכה •

GPSמדויק של מכשיר גם אם אין למכשיר עצמו משדר 
–הרוסית , האמריקאיתGPS-המערכת מבוססת על מערכות לווייני ה•

GLONASS , והאירופאית–GALILEO

אשר יצאו בעתיד הלא  EPIRB-מכשירים ה, בעקבות האפשרות להיזון חוזר•

מהלוויינים ולתת חיווי על כך שהם נקלטו  ( סימן)רחוק ידעו לקבל סיגנל 

והחילוץ בדרך



:בדיקות המכשיר

(TESTלחיצה על כפתור )אחת לחודש יש לבצע בדיקת תקינות של המכשיר •

את בדיקה זו יש לבצע בחמש הדקות הראשונות של כל שעה עגולה

אחת לחודש יש לבדוק את תוקף המשחרר ההידרוסטטי•

וכן את תוקף הסוללות( ויזואלית)אחת לשבוע יש לבדוק את שלמות המכשיר •

EPIRB
(Emergency Position Indicating Radio Beacon) 



VHF CH 16 F.P

RCC HAIFA X3

THIS IS TAPUZ X3

THIS IS FALSE ALERT CANCELATION

OVER

TPUZ X3

THIS IS RCC HAIFA X3

GO AHEAD

OVER

RCC HAIFA

THIS IS TAPUZ TAPUZ 428000213

POSITION

CANCEL MY GPIRB DISTRESS FALSE ALERT OF JULY FIFTH TIME 

ONE TWO ONE FOUR

MASTER TAPUZ 428000213 JULY FIFTH

ONE TWO ZERO NINE

OVER

EPIRB-ביטול התרעת שווא 



NAVTEX



NAVTEX

-MSIהמערכת מספקת תקשורת • MARITIME SAFETY INFORMATION

מחולקות לפי נושאים ומוגדרות על ידי אותיות באלפבית MSI-הודעות ה•

(01-99)ומספר ההודעה ( A-Z)האנגלי 

!!בלבדמקלטהמכשיר הנמצא ביאכטה הינו •

תחנות 26אזורים כאשר בכל אזור קיימות עד 21-את העולם חילקו ל•

שידור
(P–חיפה )A-Zכל תחנה מיוצגת על ידי אות באלפבית האנגלי •
בלילה400-מייל ביום ו200-טווח שידור הינו כ•

NAVTEX = Navigational Telex



NAVTEX

:תדרי שידור בהן עובדת המערכת•
טקסט באנגלית בלבד-518Khz–תדר ראשי •

•490Khz–טקסט בשפה לאומית

•4209.5Khz- אשר לא  518-חלופה ל–משמש באזורים טרופיים

.  עובד טוב באזורים אלו

תחנות שידור וקיימת האשפרות שהמרחק ביניהן קטן  26כיוון שישנן עד •
.Time Shareמייל שיטת העבודה של המערכת הינה 400-מ

דקות שידור לכל 10מפוקח על ידי מתאם אשר מקצה Navtexכל אזור •

תחנה פעם ארבע שעות

שלא בזמן השידור המוקצה' 00'תחנה יכולה לשלוח הודעה •

(הודעה מתפרצת)לה אשר תיכנס למערכת בכל מקרה 

NAVTEX = Navigational Telex



NAVTEX:



NAVTEX
NAVTEX = Navigational Telex

וסימונםנווטקססוגי הודעות 

A Navigational Warning ניווטאזהרת

B Meteorological Warning אווירמזגהתראת

C Ice Reports קרחוניםתנועתעלדיווח

D Search and Rescue Information והצלהחיפושעלמידע

E Meteorological Forecast אוירמזגתחזית

F Pilot Service Messages נתביםעבודתעלהודעות

G AIS Messages AISהמערכתעלמידע

H LORAN Messages LORANארוךלטווחקשרמערכתעלמידע

J SATNAV Messages GPSלווייניעלמידע

K Other Electronic NAVAID Messages נוספות'אלקניווטמערכותעלמידע

L Navigational Warnings – Additional to letter A Aלבתוספתניווטאזהרות

Z No Message on Hand לשידורהודעותאין



מבנה הודעה

ZCZC–תחילת הודעה •
•B1,B2,B3,B4:

•B1–תחנה משדרת

•B2–סוג ההודעה

•B3,B4–ההודעה' מס

תאריך וזמן השידור•

הודעה פנימי' לעיתים תצוין בכתב שם תחנת השידור ומס•

תוכן ההודעה•
NNNN-סיום הודעה •

:עדיפויות שידור

.1ROUTINE-שגרה

.2IMPORTANT-אזהרות ניווט ואזהרות מטאורולוגיות

.3VITAL–חיפוש והצלה, מצבי מצוקה .



מבנה הודעה



.יכולת בחירת תחנות שידור לקליטה•

.יכולת בחירת סוג הודעות נקלוט•

מטאורולוגיה\אך איננו יכולים לבטל אזהרות ניווט

.A,B,D,L: סוגים. ומידע חיפוש והצלה
.TEST–יכולת בדיקה עצמית •
.בחירת תדר קליטה•

.יכולת מחיקת הודעות ישנות•

. קריאת הודעות השמורות בזיכרון•

תכונות המכשיר



00–הודעות מתפרצות •

היא ( חיפוש והצלה, לדוגמה)כאשר תחנה צריכה לשדר הודעה דחופה 

00תשדר הודעה שמספרה 

גם אם סוג ההודעה  , הודעה זו תתקבל בכל המכשירים שבטווח קליטה•

או התחנה לא נבחרו על ידי המשתמש/ו

חולק לאזורי מזג אויר לצרכי הודעותנווטקסכל אזור –שידורי מזג אויר •

:האזורים החשובים לנו

TAURUS –כל האזור שבין טורקיה לקפריסין.

CRUSADE–כל אזור קו החוף הישראלי ועד קפריסין.

DELTA –אזור קו החוף המצרי.

:שגיאות•

המכשיר שומר באופן אוטומטי כל הודעה שאחוז השגיאה

4.9%שלה לא עולה על 

מאפיינים נוספים


