
SART

לצרכי ביות של כוחות חיפוש ם אקטיבי "מכשיר זה הינו משיב הד מכ•

.  והצלה בעת מצוקה

אסדת ההצלה ונתלה אותו במקום אל  SARTניקח עמנו את הבנטישה •

.  הקליטהלצורך שיפור גבוה 
ומתחיל לעבוד רק כאשר הוא  STBהמכשיר עובר למצב , בעת הפעלה•

(.  X-Band)ם ימי "קולט גלי מכ

:סוללת המכשיר•

. שעותSTB 96במצב 

שעות8במצב שידור •

SEARCH AND RESCUE RADER TRANSPONDER



SART

מייל כאשר מטוסים ומסוקים יקלטו אותו  8הימי הינו מ"במכטווח הקליטה •

.  מייל40-ביעילות כבר ממרחק של כ

:הימי יתקבלומ"המכעל צג •
נקודות בקו ישר12–מייל 8•

קשתות12–מייל 5-פחות מ•

מעגלים12–מייל אחד -פחות מ•

SEARCH AND RESCUE RADER TRANSPONDER



AIS

משדר או / ויכול להיקנות כמקלט GMDSS-מכשיר חדש יחסית בתקן ה•

כמקלט בלבד

מטרת המכשיר הינה הגברת הבטיחות בים•

אופן פעולה•
, שם–של כלי השייט ( סטטיים)במכשיר צורבים נתונים קבועים •

פרטי התקשרות ועוד, MMSI, בעלות, מידות

של הספינה ושואב ממנו נתונים דינאמיים על GPS-המכשיר מחובר ל•

מהירות ועוד, קורס, מיקום–ההפלגה 

את התצוגה  , ונקלט בכלים אחריםVHF-המכשיר משדר בתדרי ה•

-ניתן לשדר על מכשיר עצמאי אך לרוב נראה את המידע על מכשיר ה
Chart Plotter

מכשיר המזהה סכנת התנגשות יודע להתריע על כך•

AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM



המכשיר  ! ואינו מהווה לו תחליףמ"למכהינו מכשיר משלים AISה ! חשוב

.מכשולי ניווט/ יודע לזהות מכשירים משדרים בלבד ולא עצמים דוממים 

להביןהמאפשריםאמתזמןנתוניונותנתלמשתמשנוחהמאודAISהשלהתצוגה

לתקשורתהמכשיראתלחברמאודפשוטהיום,בנוסף.התנגשותסכנתקיימתהאם

.בחוףמכרשלסמארטפון/למחשבמיקומנואתלשדרבאפשרותנווכךלוויינית

AISתצוגת 



AIS SART

הרגיל SART-תחליף ל•

ומשדר מצוקה עם מיקום מדויק  GPSהמכשיר משולב•

AISלמערכות 
.ייחודי למכשיר MMSIזיהוי כלי השייט יעשה על ידי•

972או 970תמיד –ספרות ראשונות 3•

קוד זיהוי היצרן–שתי ספרות הבאות •

.מספר סידורי של המכשיר–ארבע ספרות אחרונות •

:תראה כך AIS-ההודעה המתקבלת בתחנות ה•

AIS SART EMMISSION
ID: 970990004
UTC: 13:22:34
LAT: 32° 24.5' N
LONG: 31° 55' E



מכשיר קשר נייד

תכונות המכשיר  . דורש הימצאות מכשיר קשר נייד בספינהGMDSS-SRCתקן ה 

:הנדרשות

– 156MHz)הימי VHFעבודה בתחום תדרי ה • 174MHz.)

.ולפחות ערוץ אחד נוסף16יכולת שידור וקליטה על ערוץ •

.5Wומקסימלית של 0.25Wעוצמת שידור מינימלית של •

.סוללה רזרבית+ סוללות נטענות •

.G3Eאו F3E: שיטת קרינה•



בדיקות שגרה

.  אנו נדרשים לביצוע בדיקות תקופתיות לתחנת הרדיו בספינהGMDSSלפי נהלי ה 

(:יש לבצע רישום ביומן הרדיו)הבדיקות תעשנה בתדירות הבאה 

חודשישבועי(בהפלגה)יומי 

מצברי

הספינה
בדיקת מתח

:  בדיקה יסודית

מגעים  , תמיסה

.וניקיון

DSC ביצועTEST

EPIRB
בדיקה ויזואלית ותוקף  

סוללה

TESTביצוע 

ובדיקת תוקף  

ותקינות  

המשחרר  

.ההידרוסטטי

SART
בדיקה ויזואלית ותוקף  

סוללה
TESTביצוע 

VHFנייד

בדיקת קשר מול 

מכשיר הקשר הראשי  

(.16לא בערוץ )



הכנת הספינה להפלגה

כלליותבדיקות 

:  נכין לעצמנו רישום של כל מידע הקשר הרלוונטי למסלול ההפלגה שלנו, הגעה לספינהלפני •

את המידע נוכל להוציא מתוך  . 'וכו NAVTEXתחנות, ערוצי עבודה מקומיים, תחנות חוף

– List of Radio Signals:פרסום האדמירליות, הספרות הרלוונטית ובדגש Volume 5

אחד NAVTEXבכדי להבטיח קליטת מחזור שידור )שעות לפני ההפלגה 6הגעה לסירה כ •

את זמני השידור של התחנה   VOLUME 5ניתן לבדוק ב , לחילופין(. לפחות של תחנה קרובה

.הקרובה ולהגיע בהתאם

עם ההגעה לספינה ננתק מתח חוף על מנת שבדיקות המכשירים והמצברים לא תהיינה  •

.תלויות במקור מתח חיצוני

.  GPS-וVHF ,NAVTEXאנטנת -נבצע בדיקה ויזואלית של האנטנות השונות על סיפון הסירה •

.VHFכבל חליפיים ל + כמו כן נוודא הימצאות של אנטנה 

,אורות ניווט, אורות קבינה–לרבות , הדלקת כל המכשירים בספינה•

".כבדים"הגה אוטומטי ושאר צרכנים , מאווררים



הכנת הספינה להפלגה

מצברים

אין  ( ל'ג)שימו לב כי אם מדובר במצבר מוצק . ניקיון וחיבור מגעים, גובה תמיסה•

.צורך בבדיקת גובה תמיסה

נבדוק את מתח המצברים בזמן  ( קבוע או ידני)באמצעות מד המתח : בדיקת מתח•

-12צריך להיות בין ( 12V)מתח המצבר הסטנדרטי (. PTTלחיצה על ה)VHFשידור 

.PTTוולט לאחר טעינה ממושכת וללא נפילת מתח משמעותית בלחיצה על ה 13.2

PTTבמידה ומד המתח לא תקין ניתן ללמוד על מתח המצברים על ידי לחיצה על ה •

.ובחינה האם יש נפילת מתח בתאורת הסירה



הכנת הספינה להפלגה

EPIRB

(.מדבקה על המכשיר)בדיקת תוקף סוללת הליתיום של המכשיר •

(.מדבקה על המכשיר)בדיקת תוקף המשחרר ההידרוסטטי •

.בדיקה ויזואלית לשלמות המכשיר בדגש על שלמות האנטנה•

TESTבמכשירים ישנים יותר בביצוע –תזכורת . לפי הוראות היצרןTESTבדיקת •

נבצע בדיקה זו בחמש דקות הראשונות של כל שעה  , על כן. יוצא שידור יחיד

.עגולה

SART

.בדיקת תוקף סוללה•

.בדיקה ויזואלית•

.על פי הוראות היצרןTESTביצוע •



הכנת הספינה להפלגה

NAVTEX

(.518KhZ)בחירת תדר העבודה הרצוי •

בחירת תחנות וסוגי הודעות  –שינוי הגדרות המכשיר על פי צורך ומסלול ההפלגה •

.A,B,D,Lלא ניתן לדחות את הודעות –תזכורת . רלוונטיות

.TESTביצוע •

.STATUS–בדיקת הגדרות המכשיר במסך •



הכנת הספינה להפלגה

- VHFה מערכת  DSC

    DSC :MENU                  SET UP                TEST-בTESTביצוע •

אינו מקבל זמן ומיקום   DSC-במידה וה. GPS-וידוא זמן ומיקום מעודכנים מה•

.לאורך כל ההפלגה( לפחות)עלינו לעדכן ידנית אחת לשעה , GPS-עדכניים מה

ולאחר מכן בערוץ DSCתחנת חוף ב / נשלח קריאה ליאכטה קרובה –בדיקת קשר •

אם הבדיקה נעשית  . פועלDSCכך נבדוק כי ה . עבודה מתאים נבצע את הבדיקה

.שניות10לא יותר מ –16על ערוץ 

.במהלך ההפלגה יש לבצע כיוון מחדש לאור שינויים סביבתיים– SQUELCHכיוון •

בדיקת הימצאות סוללה  . קליטה מול הקשר הראשי/שידור-נייד  VHFבדיקת•

.רזרבית וכן כי מטען הסוללות תקין


