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Wstęp

Z żeglarskim pozdrowieniem

9

Koncepcja powstania pierwszego podręcznika zrodziła się podczas kursu 
SRC, na którym byłem razem z moimi kolegami Łukaszem Mielczarkiem
i Maciejem Maciaszkiem. Podczas jednej z przerw podszedł do mnie Maciej
i oznajmił, że rozmawiał z innymi kursantami – zapytał ich, co sądzą
o pomyśle przygotowania programu edukacyjnego z symulatorem UKF-ki
i DSC. Kursanci stwierdzili, że byłoby to bardzo przydatne, ale raczej 
niemożliwe, żeby ktoś się za to zabrał, bo komu by się w końcu chciało?.. 
Gdy Maciej podzielił się ze mną tą informacją – wiadomo już było, jak to się 
skończy – zabrałem się za pisanie tego podręcznika. Łukasz pracował nad 
symulatorem, ja opracowywałem treść.

Początkowy plan przewidywał wydanie samego programu 
komputerowego, gdyż kursy SRC były obowiązkowe i program miał stanowić
tylko uzupełnienie kursu. Potem zniesiono jednak obowiązek uczęszczania 
na kurs i żeglarze mogą przystępować do egzaminów SRC eksternistycznie –
postanowiliśmy więc z Łukaszem opracować także klasyczny, papierowy 
podręcznik.

To już drugie wydanie podręcznika "SRC – podręcznik dla 
radiooperatorów". Wiele się zmieniło zarówno w podręczniku, jak i w dodanej 
do niego płycie CD. Przede wszystkim uaktualniliśmy treść oraz zmieniliśmy 
układ graficzny zarówno programu komputerowego jak i książki.

Mam nadzieję, że drugie, uzupełnione wydanie podręcznika będzie dobrze 
służyło wszystkim żeglarzom.

www.morka.pl
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Zapraszamy na nasze szkolenia SRC

- zajęcia w małych grupach,

- ćwiczenia na rzeczywistym sprzęcie,

- do dyspozycji sprzęt VHF DSC, EPIRB,
  NAVTEX, SART,

- podręcznik wraz z programem komputerowym
  w cenie kursu,

- możliwość prywatnych konsultacji z instruktorem,
  poprzez e-mail lub Skype,

I najważniejsze:

- zapisując się raz na nasz kurs SRC, możesz 
  przychodzić na niego dowolną ilość razy GRATIS!!!
 (np. raz w roku, żeby powtórzyć wiedzę)! 

Szczegóły i terminy na naszej stronie: www.morka.pl

Szkoła Żeglarstwa MORKA
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GMDSS
(Global Maritime Distress and Safety System)

Trochę historii - wady starego systemu łączności

Według starego systemu łączności i bezpieczeństwa na morzu (sprzed 
1 lutego 1999 r.) statki musiały utrzymywać stały nasłuch radiowy na 
częstotliwościach bezpieczeństwa i posiadać urządzenia do nadawania 
sygnałów alarmowych. Do tego służyły ręcznie obsługiwane systemy:
- telegrafia Morse'a na częstotliwości 500 kHz;
- radiotelefonia 2182 kHz i kanał 16 VHF.

System ten miał poważne wady. Ze względu na zasięg uniemożliwiał 
zaalarmowanie dalszych stacji brzegowych (np. w rejonach o małym 
natężeniu ruchu statków i znajdujących się w znacznej odległości od stacji 
brzegowych możliwe było, że nikt nie odbierze alarmowania statku będącego 
w niebezpieczeństwie). System nie był automatyczny, wymagał znajomości 
alfabetu Morse'a, a gdy statek tonął szybko nie było systemu umożliwiającego 
automatyczne powiadomienie służb ratunkowych.

Podjęto więc  pracę nad wdrożeniem nowego systemu łączności na morzu 
– GMDSS, który zapewniłby większe bezpieczeństwo i łączność z każdego 
miejsca na świecie ze stacjami brzegowymi.

  Podstawowe założenia systemu

GMDSS to światowy, morski system łączności w niebezpieczeństwie
i dla zapewnienia bezpieczeństwa. Jak sama nazwa informuje, zadaniem 
systemu jest:
·  - czyli możliwość alarmowania 
i prowadzenia korespondencji ze stacją ratowniczą oraz z jednostkami 
znajdującymi się w pobliżu miejsca katastrofy,
·  łączność dla zapewnienia bezpieczeństwa - czyli radiokomunikacja dla 
celów pilnych i bezpieczeństwa żeglugi, rozpowszechnianie morskich informacji 
bezpieczeństwa (np. prognozy pogody, ostrzeżeń nawigacyjnych).
 

Wszystkie statki znajdujące się w morzu muszą być zdolne do:
· nadawania sygnałów alarmowych w relacji statek - brzeg za pomocą 
przynajmniej dwóch oddzielnych i niezależnych środków radiowych. Każdy 
z nich musi stosować różny system radiowy,

 łączność w niebezpieczeństwie

www.morka.pl
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· odbioru sygnałów alarmowych w relacji brzeg - statek,

· nadawania i odbioru sygnałów alarmowych w relacji statek - statek,
 
· nadawania i odbioru informacji dotyczących koordynacji, poszukiwania
i ratowania. Sygnały te mogą być przekazywane radiotelefonicznie lub 
telexem przy użyciu stacji naziemnych lub satelitów. 

· nadawania i odbioru informacji na miejscu katastrofy (tzw. On Scene),
 
· nadawania i odbioru sygnału do lokalizacji. Przykładem może tu być 
transponder radarowy (SART),

· nadawania i odbioru morskich informacji bezpieczeństwa (MSI). Odbywać 
się to może drogą satelitarną lub przy użyciu stacji naziemnych,

· nadawania i odbioru informacji eksploatacyjnych i ogólnych za 
pośrednictwem lądowych środków i sieci radiokomunikacyjnych, 

 
· nadawania i odbioru informacji pomiędzy mostkami statków, (tzw. łączność 
mostek - mostek). Do tego typu łączności zarezerwowany jest kanał 13 VHF. 

Podział statków

     W systemie GMDSS statki dzielimy na dwie kategorie:

· statki konwencyjne - są to statki pasażerskie oraz towarowe o ładowności 
brutto powyżej 300 BRT. 

· statki pozakonwencyjne - są to pozostałe statki (w tym jachty). 

Podział ten ma dla nas (żeglarzy) duże znaczenie, gdyż w wielu 

przypadkach, pływając na jednostkach pozakonwencyjnych, jesteśmy 

traktowani "ulgowo". Statki pozakonwencyjne nie muszą być wyposażone 

w pełen sprzęt, przewidziane są osobne, łatwiejsze w uzyskaniu uprawnienia – 

wydawane bezterminowo, itp...

www.morka.pl
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Certyfikaty operatorów

System GMDSS mogą obsługiwać tylko osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia. I tak wyróżniamy następujące certyfikaty:

- radioelektronik pierwszej klasy – uprawnia do obsługi urządzeń 
GMDSS, wykonywania ich przeglądów, diagnostyki, napraw i konserwacji na 
statku oraz pełnienia funkcji operatora w stacjach brzegowych;

-  radioelektronik drugiej klasy – uprawnienia podobne do radioelektro-
nika pierwszej klasy;

- świadectwo ogólne operatora – GOC (Global Operator Certificate) – 
uprawnia do obsługi urządzeń GMDSS na wszystkich statkach oraz stacjach 
brzegowych;

- świadectwo ograniczone operatora – ROC (Restricted Operator 
Certificate) – uprawnia do obsługi urządzeń na wszystkich statkach 
w obszarze morza A1.

Powyższe uprawnienia są na wszystkie statki (konwencyjne jak i poza-
konwencyjne), natomiast dla nas (operatorów tylko na statkach 
pozakonwencyjnych) przewidziano następujące świadectwa:
-  operatora łączności dalekiego zasięgu – LRC (Long Range Certificate) 

– uprawnia do obsługi urządzeń GMDSS na wszystkich statkach poza-
konwencyjnych;

-  operatora łączności bliskiego zasięgu – SRC (Short Range Certificate) 
– uprawnia do obsługi urządzeń GMDSS na statkach pozakonwencyjnych na 
obszarze morza A1.

Podsystemy składowe

·  Radiotelefon VHF - jest to radiotelefon morski, działający w paśmie VHF 
(Very High Frequency), popularnie zwany UKF- ką.

· Radiotelefon MF/HF - jest to radiotelefon morski pracujący w paśmie fal 
pośrednich (MF - komunikacja średniego zasięgu) i krótkich (HF - komu-
nikacja dalekiego zasięgu).

13www.morka.pl
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· System DSC - Digital Selective Call - cyfrowe wywołanie selektywne. Służy 

do wywoływania stacji brzegowych lub statków. 

· INMARSAT - system łączności satelitarnej oparty na 4 satelitach, 

znajdujących się na orbitach geostacjonarnych (w stałych miejscach nad 

Ziemią). Swoim zasięgiem pokrywa on całą Ziemię za wyjątkiem obszarów 

polarnych (powyżej 70°N i 70°S).

· COSPAS-SARSAT - satelitarny system alarmowania i lokalizacji obiektów 

w niebezpieczeństwie. Są to satelity poruszające się na orbitach 

biegunowych (LEOSAR - The Cospas-Sarsat Low-altitude Earth Orbit System 

for Search and Rescue) oraz satelity poruszające się na orbitach 

geostacjonarnych (GEOSAR – The Cospas-Sarsat Geostacionary Search and 

Rescue System). Swoim obszarem pokrywają całą powierzchnię Ziemi.

· MSI - Maritime Safety Information - morskie informacje bezpieczeństwa, są 

to np. ostrzeżenia nawigacyjne, prognozy pogody i inne informacje 

dotyczące bezpieczeństwa. Są one przekazywane za pomocą:
· NAVTEX - system naziemny, pracujący na częstotliwości 518 kHz. 

Informacje przekazywane są statkom znajdującym się na wodach 

przybrzeżnych (jego zasięg to ok 200 Mm).
· EGC - satelitarny system grupowego wywołania statków. Informacje 

przekazywane są za pomocą satelitów pracujących w systemie 

INMARSAT.
· WWNWS - System przekazujący informacje MSI w zakresie fal krótkich.

· EPIRB - Emergency Position Indicator Radio Beacon - radiopława awaryjna. 

Jej zadaniem jest nadawanie sygnału wzywania pomocy przez satelitę.

· SART - Search And Rescue Transponder - transponder radarowy. Urządzenie 

służące do lokalizacji. W momencie, gdy zostaje namierzone przez radar, 

wysyła sygnał alarmowy.

14www.morka.pl
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Obszary

Ponieważ różne podsystemy wchodzące w skład GMDSS mają różny zasięg, 
wprowadzono pojęcie obszarów. Statki poruszające się w danym obszarze 
powinny być wyposażone w odpowiedni sprzęt, pozwalający na łączność w danym 
obszarze ze stacją brzegową.

Obszary zostały zdefiniowane następująco:

· A1 - obszar, w którym możemy skutecznie zaalarmować stację brzegową za 
pomocą radia VHF z DSC. Zasięg ok. 20 - 30 Mm. Nie należy mylić tego ze 
strefą przybrzeżną, gdyż nie na wszystkich wybrzeżach znajdują się stacje 
brzegowe wyposażone w VHF+DSC (nie ma ich na np. północnym wybrzeżu 
Afryki).

 

· A2 - obszar, w którym możemy skutecznie zaalarmować stację brzegową za 
pomocą cyfrowego selektywnego wywołania przy użyciu radiostacji 
pośredniofalowej (z wyłączeniem obszaru A1). Zasięg wynosi około 150 Mm. 

· A3 - obszar morski, z którego można zaalarmować stacje brzegowe przy 
użyciu satelitarnego systemu INMARSAT. Czyli mniej więcej obszar pomiędzy 
szerokością geograficzną 70°S a 70°N. Do obszaru A3 nie zalicza się 
obszarów A1 oraz A2.

· A4 - krótko mówiąc - reszta świata (obszary polarne). Oczywiście nie 
wliczamy w A4 obszarów A1, A2 i A3.

15www.morka.pl
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Obszary
na Bałtyku

A2

A2

A1

A1

A1

A1

Witowo Gdynia

Szczecin

Kaliningrad

Klajpeda

Riga

Obszary na Bałtyku
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Regulaminy

Podstawy prawne
Jeśli chodzi o radiokomunikację morską, w skali międzynarodowej, 

uregulowania prawne zawarte są w następujących dokumentach:

· Regulamin Radiokomunikacyjny - RR (Radio Regulations) - wydawany  
przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU - International 
Telecommunication Union www.itu.int)

· Konwencja SOLAS - wydawana przez Międzynarodową Organizację 
Morską (IMO - International Maritime Organization - www.imo.org). Dotyczy 
bezpieczeństwa na morzu.

· Konwencja STCW - wydawana przez IMO - dotyczy standardów szkolenia 
załóg statków.

· Konwencja SAR - określa organizację i sposób działania służb 
ratunkowych.

Kategorie radiostacji

     Radiostacje dzielimy na 4 kategorie, ze względu na czas pracy. Chodzi tu 

nie o to, jak długo mają one prowadzić nasłuch radiowy – obowiązane są 

prowadzić go cały czas, gdy znajdują się w morzu. Czas pracy przewidziany 

jest dla usług dla ludności (np. zamawianie rozmów telefonicznych). Mamy 

tu następujące kategorie:

· H24 - służba radiowa pełniona jest przez całą dobę. Do tej kategorii należą 

np. duże statki pasażerskie.
 
· H16 - służba radiowa pełniona jest 16 h na dobę, należą tu np. mniejsze 

statki pasażerskie. 

· H8 - służba 8 h na dobę - typowa dla jednostek towarowych. 

· HX - jednostki pozakonwencyjne. Radiostacja świadczy usługi najczęściej 

pomiędzy 0830 a 0930 czasu lokalnego obowiązującego na pokładzie.
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Obowiązki kapitana jednostki

Do obowiązków kapitana należy: 

· wyznaczenie operatora odpowiedzialnego za łączność,
· wyznaczenie operatora odpowiedzialnego za prowadzenie dziennika GMDSS. 

Może to być jedna i ta sama osoba, na jachtach bardzo często obydwie 
funkcje  pełni kapitan jachtu.

s/y Devil          Call Sign ABC4511      MMSI 123456789

Data/
Czas

Do stacji Od stacji Kanał Skrót korespondencji, uwagi

0815 - - - Przeprowadzono test EPIRB, SART 
i DSC - Urządzenia działają poprawnie

0830 VTS Devil 71 Zgłoszenie przecięcia toru wodnego

0920 CQ Witowo 24 Odebrano prognozę pogody

1020
Bosmanat

HEL
10Devil Zgłoszenie wejścia do portu

1021 SG HEL Devil 10 Zgłoszenie odprawy granicznej

Przykładowy fragment zapisu w dzienniku radiowym.

Obowiązki radiooperatora

     Do obowiązków radiooperatora należy:

· sprawdzenie przed rejsem sprzętu (o wyniku przeglądu należy poin-
formować kapitana).

 
· zapewnienie bezpieczeństwa radiowego - czyli odbieranie ostrzeżeń 

nawigacyjnych, prognoz pogody, itp. 

· systematyczne testowanie urządzeń. 

18www.morka.pl
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· nadawanie ostrzeżeń nawigacyjnych - np. wysyłanie do stacji brzegowych 

informacji o zauważonych uszkodzeniach znaków nawigacyjnych.
 
· prowadzenie łączności w niebezpieczeństwie - np. uzyskanie porad 

medycznych. 

· skuteczne wzywanie pomocy. 

· prowadzenie korespondencji publicznej.

Podległość służbowa operatora

Radiooperator podlega bezpośrednio kapitanowi jednostki. W ramach 

swoich uprawnień kapitan ma prawo wglądu do korespondencji. 

Potwierdzeniem  kontroli sprawowanej przez kapitana nad radiostacją jest 

jego podpis, składany każdego dnia w dzienniku radiowym.

Tajemnica korespondencji

Każdy operator zobowiązany jest do zachowania tajemnicy korespondencji. 

Dotyczy to zarówno korespondencji własnej, jak i mimowolnie zasłyszanej. 

Tajemnicy korespondencji podlega zarówno jej treść, jak i sam fakt jej wystąpienia. 
W ramach zapewnienia tajemnicy korespondencji radiooperator jest 

zobowiązany do zabezpieczenia dokumentów radiostacji, aby nie dostały się w 

niepowołane ręce.
Tajemnica korespondencji obowiązuje również kapitana, który - jak 

wcześniej wspomnieliśmy - ma do niej wgląd.

Zasady podawania czasu

Podajemy go według koordynowanego czasu uniwersalnego (UTC - 

Universal Coordinated Time) - jest on zgodny z GMT (Greenwich Mean Time); 

zawsze w grupach czterocyfrowych (od 0000 do 2359). Czasami można 

podawać według czasu lokalnego, ale wyraźnie trzeba zaznaczyć, że 

podawany czas jest czasem lokalnym (Local Time).
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Zasady podawania daty

Obowiązuje kalendarz gregoriański (czyli nasz). Miesiąc można podać pełną 

nazwą lub cyfrą. Jeśli skorzystamy z zapisu cyfrą, należy stosować podaną 

kolejność: dzień, miesiąc, rok (np. 03.06.05).

Pozycja geograficzna

Podajemy współrzędne geograficzne j i l. Pozycję podaje się najczęściej 

z dokładnością do jednej minuty, podając pojedynczo cyfry. Można to zrobić na 

dwa sposoby:
· "klasycznie" - 54° 27,3'N ; 018° 15,2' E 
· "ciągiem" - 54273 N ; 018152 E 

Innym sposobem na podanie pozycji jest podanie namiaru i odległości od 

innej znanej pozycji np. 2 Mm na północ od latarni morskiej Rozewie.

Identyfikacja jednostki

Każda radiostacja – zarówno statek, jak i stacja brzegowa – musi mieć 

swoją identyfikację. Pracując na radiu nie można być anonimowym - zawsze 

trzeba się przedstawić. Są trzy sposoby identyfikacji radiostacji:

1.Nazwa
Podajemy nazwę statku, często poprzedzając ją określeniem rodzaju 

jednostki np. Tu jacht żaglowy Oceanna. Stacja brzegowa podaje swoją 

nazwę, dodając na końcu słowo RADIO, np. Tu Witowo Radio. Sposób ten, 

aczkolwiek prosty, ma pewne wady:

· mogą wystąpić trudności językowe - nazwy statków są słowami z jakiegoś 

języka i nie muszą być dla wszystkich zrozumiałe, czasem brzmią podobnie 

(np. Oceanna i Oceania), 

· może wystąpić niejednoznaczność - może być kilka statków o tej samej 

nazwie. 
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2.Sygnał wywoławczy – Call Sign
Składa się ze zbioru liter i cyfr. Wymawia się je używając fonetyki MKS-u. 

Jest to jednoznaczny sposób określenia radiostacji i nie powinny wystąpić 

trudności językowe. Wadą jest jednak to, że łatwiej jest zapamiętać nazwę 

jachtu na którym pływamy, niż jego sygnał wywoławczy (zwłaszcza gdy 

pływamy na różnych jachtach). Poniżej omówimy ogólne zasady nadawania 

sygnałów wywoławczych (przyjęto oznaczenia S - litera lub cyfra, L - litera, C - 

cyfra):

· Stacje brzegowe - ich sygnał składa się z: SSL lub SSL uzupełnione 

o CCC, np. SPN (Sierra Papa November).
 
· Jednostki konwencyjne - SSLL np. SQNU lub SSLLC, np.. 3ZKN7 

· Jednostki pozakonwencyjne - SLCCCC lub SSLCCCC
 

Polskim stacjom zostały przyznane sygnały z zakresów: 

· SNA - SRZ (oczywiście z wyłączeniem SOS), 
· HFA - HFZ 
· 3ZA - 3ZZ 

3.MMSI - Maritime Mobile Service Identity
Jest to 9-cio cyfrowy sygnał jednoznacznie identyfikujący radiostację. 

Wykorzystywany jest najczęściej przez urządzenia DSC (wywołanie przez DSC 

może nastąpić tylko przy pomocy MMSI), a także radiopławy EPIRB. Składa się 

z trzycyfrowego numeru MID (Maritime Identification Digits), 

identyfikującego kraj pochodzenia radiostacji (pierwsza cyfra numeru MID 

oznacza kontynent) oraz 6-ciu cyfr. Dla Polski MID to 261.

· MMSI statków - MID+6 cyfr, np. Pogoria 261146000 

· MMSI stacji brzegowych - 00+MID+4 cyfry, np. Witowo Radio 002610210

· MMSI wywołań grupowych - 0+MID+5 cyfr.
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Literowanie

Literując słowa czy sygnały wywoławcze należy używać ustalonej fonetyki 

liter. Przedstawiona jest ona w Załączniku 1 na końcu książki. Liczby literujemy 

podając po jednej cyfrze, w języku angielskim.
Przechodząc do literowania wymawiamy słowo INTERCO (czyt. 

interko), a wracając do normalnego tekstu podajemy znak YZ (Yankee 

Zulu).

Rozmowy telefoniczne przez VHF

W dobie powszechnych i coraz tańszych telefonów komórkowych temat 

połączeń rozmów telefonicznych poprzez VHF za pośrednictwem stacji 

brzegowej może wydawać się nieco archaiczny, ale omówimy go z dwóch 

powodów: 
· ta umiejętność może się zawsze przydać, 
· temat ten jest często "wałkowany" na egzaminach 

Uwaga! Są to usługi płatne!!! 

Przygotowanie do korespondencji

· Przygotowujemy dane naszej jednostki: 
· sygnał wywoławczy,
·radiocompany (AAIC) - polskie AAIC to PL02

· Przygotowujemy numer telefonu, z którym chcemy nawiązać połączenie, 

wraz z numerami kierunkowymi. 
· Przygotowujemy informacje o stacji brzegowej: 

· sprawdzamy na którym kanale pracuje stacja, 
· prowadzimy nasłuch na tym kanale, aby sprawdzić czy nie jest zajęty.

Łączność

· Wywołujemy stację brzegową i mówimy, o co nam chodzi. 
· Podajemy numer telefonu. 
· Jeśli uda się nawiązać połączenie: 

·operator musi być obecny podczas rozmowy, 
·operator ma obowiązek przerwać korespondencję, gdy pojawią się w niej 

treści wulgarne, 
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· Podczas całego połączenia operator jest za nie odpowiedzialny, jak również 

za zakończenie połączenia. 
· Po zakończeniu połączenia stacja brzegowa podaje czas i koszt połączenia. 
· Wpisujemy do dziennika dane dotyczące połączeń.

 
Rozliczanie rozmów

· Do rozliczania rozmów służą dwie waluty (stacja brzegowa podaje koszt 
połączenia w jednej z nich): 

· GFr - gold francuski, 
· SDR - specjalne prawa poboru; 

1 SDR = 3,061 GFr
Jest to stały kurs pomiędzy tymi dwiema walutami. Aktualny  kurs  SDR 

można znaleźć np. na stronie NBP: www.nbp.pl
· Stawka za rozmowę składa się z dwóch części: 

· CC (Coast Station Charge)- opłata za stację brzegową, 
· LL (Local Line Charge) - opłata za linię brzegową.

· Za połączenia płaci armator, nie rozlicza się on jednak bezpośrednio ze stacją 
brzegową, tylko z Radiocompany (dla Polski PL02 - TP S.A). 

· Raz w miesiącu sporządza się na statku wykaz płatnych połączeń w dwóch 
egzemplarzach: 

·dla Radiocompany 
·dla Armatora 

· Radiocompany otrzymuje informacje również ze stacji brzegowych, zbiera 
wszystko i wysyła do Armatora. Armator płaci Radiocompany za wszystko, 
a Radiocompany rozlicza się dalej ze stacjami brzegowymi.
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Zapraszamy na nasze szkolenia SRC

- zajęcia w małych grupach,

- ćwiczenia na rzeczywistym sprzęcie,

- do dyspozycji sprzęt VHF DSC, EPIRB,
  NAVTEX, SART,

- podręcznik wraz z programem komputerowym
  w cenie kursu,

- możliwość prywatnych konsultacji z instruktorem,
  poprzez e-mail lub Skype,

I najważniejsze:

- zapisując się raz na nasz kurs SRC, możesz 
  przychodzić na niego dowolną ilość razy GRATIS!!!
 (np. raz w roku, żeby powtórzyć wiedzę)! 

Szczegóły i terminy na naszej stronie: www.morka.pl

Szkoła Żeglarstwa MORKA



Radiotelefon VHF

Radiotelefon VHF (zwany popularnie UKF-ką) działa w paśmie: 156.025 - 

162.025 MHz. Aby ułatwić użytkownikowi korzystanie z radia, podzielono ten 

zakres na kanały od 1-28 i 60-88 (jak kanały w telewizorze: nie zmieniamy 

częstotliwości, aby obejrzeć inny program, tylko wciskamy przycisk na pilocie - 

telewizor ma już zaprogramowaną częstotliwość dla tego kanału).

Gdzie:

· D – zasięg w milach morskich

· h1 i h2 – wysokości umieszczenia anten, w metrach nad poziomem morza

D= 2,5 * ( )h1 h2+

Zasięg radiotelefonu VHF

Pasmo, w jakim działa UKF-ka, charakteryzuje się tzw. propagacją 
przestrzenną. Oznacza to, że fale radiowe nie ulegają ugięciu w atmo-sferze, 
lecz idą po "linii prostej" - podobnie jak promienie świetlne. Można zatem 
przyjąć, że skuteczna łączność pomiędzy dwiema stacjami może nastąpić 
wtedy, gdy anteny obu stacji "widzą się".

Przybliżony zasięg skutecznej łączności możemy policzyć ze wzoru:

Radiotelefon VHF
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Simplex i duplex

Kanały w paśmie VHF zostały podzielone na dwie grupy:

· simpleksowe - są to kanały, gdzie nadawanie i odbiór odbywa się na tej 

samej częstotliwości. Na tych kanałach prowadzi się rozmowę "na zmianę", 

tzn. jeden mówi, drugi słucha (i na odwrót).
 
· dupleksowe - są to kanały, które mają przypisane dwie częstotliwości dla 

jednego kanału - jedna częstotliwość dla nadawania, druga dla odbioru. 

Zatem możliwa jest rozmowa taka, jak w telefonie (obydwie stacje mogą 

jednocześnie nadawać i odbierać). Aby można było stosować "full duplex" 

potrzebne są jednak na statku dwie anteny. Na tych kanałach możliwa jest 

tylko korespondencja pomiędzy statkami a stacjami brzegowymi.
     

Możemy mieć zatem następujące rodzaje korespondencji:

· simpleks - prowadzona na kanałach simpleksowych - gdy jeden mówi, 

drugi słucha;
 
· dupleks - prowadzona na kanałach dupleksowych - obydwaj jednocześnie 

nadają i odbierają;  

· duosimpleks - pomimo dupleksu obydwie stacje nadają na zmianę; 

· semidupleks - jedna stacja pracuje w full dupleksie, druga w duosimpleksie 

(np. rozmowa jachtu ze stacją brzegową) 

Podział pasma na kanały

Jak wspomnieliśmy na początku rozdziału, aby ułatwić korzystanie z UKF-

ki, pasmo radiowe zostało podzielone na kanały. Numery kanałów to od 1 do 

28 i od 60 do 88. Numery kanałów wraz z ich przeznaczeniem zawarte są 

w Załączniku 2 znajdującym się na końcu książki.

Do łączności międzystatkowej używamy następujących kanałów:
6, 8, 10, 13, 9, 72, 73, 69, 67, 77, 15, 17, 71, 87, 88
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Pierwszeństwo łączności

Na radiotelefonie (jak również na innych urządzeniach, np. radioteleksie) 

można nadawać różne rodzaje komunikatów. Niektóre wymagają większej 

pilności (np. związane z akcjami ratunkowymi), inne mniejszej. Powstała 

w związku z tym hierarchia ważności komunikatów – komunikaty znajdujące 

się "wyżej" mają pierwszeństwo przed pozostałymi:
1) wywołanie i korespondencja w niebezpieczeństwie (MAYDAY),
2) łączność poprzedzona sygnałem ponaglenia (PAN-PAN), 
3) łączność poprzedzona sygnałem ostrzegawczym (SECURITE),
4) łączność rutynowa  
Teraz kilka słów wyjaśnienia, jaka korespondencja należy do danej grupy:

· 

niebezpieczeństwo i potrzebna jest natychmiastowa pomoc (np. człowiek za 

burtą, pożar na jachcie, tonięcie itp.).
 
· AD 2 – używamy wtedy, gdy pomoc nie jest potrzebna natychmiast (np. 

pomoc medyczna - podjęcie chorego z pokładu, asysta holowników itp.).

· AD 3 – łączność związana z bezpieczeństwem żeglugi (ostrzeżenia 

nawigacyjne, prognozy pogody, informacje o przeszkodach czy 

uszkodzonych znakach nawigacyjnych).

· AD 4 – jest to np. łączność na torze podejściowym do portu z pilotem czy 

kapitanatem, zamawianie odpraw granicznych, łączność związana z opła-

tami za rozmowy telefoniczne, pozostała korespondencja. 

Decyzję o nadaniu korespondencji z grup 1, 2 i 3 podejmuje kapitan lub 

osoba odpowiedzialna za statek.

Przy omawianiu poniżej poszczególnych rodzajów łączności, 

zostaną omówione sposoby wywołania bez użycia DSC. Samo DSC 

i sposoby wywołania oraz prowadzenia korespondencji przy użyciu 

DSC zostaną omówione w następnym rozdziale.

AD 1 – używamy wtedy, gdy jednostce lub załodze zagraża bezpośrednie 
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Ogólne zasady korespondencji

· Korespondencję ograniczamy do niezbędnego minimum - nie rozmawiamy 
o rzeczach nieistotnych  - inni też mogą chcieć skorzystać z radia. 

· W radiotelefonii korespondencję uważa się za zrozumianą dopiero wtedy, 
gdy druga strona potwierdzi jej odbiór.

· Nie przeklinamy.
· Zawsze przed wyborem kanału roboczego upewniamy się, że jest on wolny. 
· Nie prowadzimy korespondencji w minutach 00-03 i 30-33 po każdej 

godzinie. Zwyczajowo jest to czas ciszy radiowej na VHF, na ewentualne 
wzywanie pomocy dla potrzebujących.

Łączność rutynowa

Prowadzona jest w pozostałych przypadkach np.: 
· rozmowy pomiędzy statkami, 
· rozmowy telefoniczne (za pośrednictwem stacji brzegowej), 
· zgłoszenie wejścia do portu
· zgłoszenie odprawy granicznej, itp. 

Sposób wywołania

Wywołanie prowadzimy na kanale 16, następnie przechodzimy na wybrany 
kanał roboczy (uprzednio sprawdzając czy jest wolny). Wyjątkiem jest 
korespondencja z portami i strażą graniczną, gdzie wywołania dokonuje się na 
ich kanałach roboczych:
IDENTYFIKACJA STACJI WYWOŁYWANEJ ×1
THIS IS lub TU lub DELTA ECHO
IDENTYFIKACJA NASZA ×2
- po zgłoszeniu się stacji proponujemy kanał roboczy
- stacja musi potwierdzić kanał
- przechodzimy na wybrany kanał i pierwsza wywołuje znowu ta strona, 
która rozpoczęła korespondencję na kanale 16-tym.

Forma odpowiedzi na wywołanie

IDENTYFIKACJA STACJI WYWOŁUJĄCEJ ×1
THIS IS lub TU lub DELTA ECHO
IDENTYFIKACJA NASZA ×1
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Statek “Angel” Statek “Devil”

Wywołanie na kanale 16

DEVIL tu ANGEL  ANGEL

ANGEL tu DEVIL

DEVIL przejdź na kanał 77

OK. kanał 77

Obydwa statki zmieniają kanał na 77

DEVIL tu ANGEL  ANGEL

ANGEL tu DEVIL

O której będziecie w Gdyni?

Będziemy za dwie godziny.

Dziękuję, wracam na kanał 16.

OK.  kanał 16.

Obydwaj wracają do nasłuchu na kanale 16.

Po każdym zdaniu możemy dodać na koniec słowo OVER (ODBIÓR), a na 

zakończenie całej korespondencji zwrot OVER AND OUT (BEZ ODBIORU).

Co zrobić, jeśli stacja nie odpowiada na wezwanie

Z różnych przyczyn stacja, którą wywołujemy, może nas nie usłyszeć (np.  

jest poza zasięgiem, prowadzi korespondencję na innym kanale, lub po prostu 

wszyscy są na pokładzie). W takim przypadku nie wywołujemy aż do skutku, 

tylko trzykrotnie, z dwuminutowymi przerwami. Jeśli dalej nie odpowiada, 

robimy dłuższą przerwę i powtarzamy procedurę.
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2 min.Wywołanie 1 2 min.Wywołanie 2 Wywołanie 3 STOP

Łączność bezpieczeństwa

Łączność bezpieczeństwa prowadzona jest najczęściej przez stacje 

brzegowe, ale także my możemy nadać komunikat z tej grupy. Prowadzona 

jest wtedy, gdy stacja ma do przekazania ważny komunikat dotyczący 

bezpieczeństwa żeglugi, np.: 
· prognozy i ostrzeżenia meteorologiczne (nadaje stacja brzegowa), 
· ostrzeżenia nawigacyjne (nadaje stacja brzegowa), 
· ostrzeżenie o zauważonym niebezpieczeństwie (np. uszkodzonym znaku 

nawigacyjnym lub dryfujących przeszkodach - nadaje stacja, która zauważyła 

niebezpieczeństwo).
Poprzedzona jest trzykrotnie wypowiedzianym hasłem SECURITE. Można 

stosować wywołanie do wszystkich stacji lub wywoływać konkretną stację.

Wywołanie do wszystkich stacji prowadzimy na kanale 16:

SECURITE, SECURITE, SECURITE

WSZYSTKIE STACJE ×3 lub ALL STATION ×3  lub CHARLIE 

QUEBECK ×3

THIS IS lub TU lub DELTA ECHO
NAZWA STATKU ×3 lub CALL SIGN ×3 lub MMSI ×3

POZYCJA STATKU

RODZAJ ZAGROŻENIA

np. ze statku Angel zauważono dryfujący kontener :

SECURITE, SECURITE, SECURITE
WSZYSTKIE STACJE, WSZYSTKIE STACJE, WSZYSTKIE STACJE
tu
ANGEL, ANGEL, ANGEL
Moja pozycja to 45°13,7'N 011°23,5'E
W pobliżu mojej pozycji zauważyłem dryfujący kontener. Uważajcie.
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Jeżeli usłyszymy komunikat z gatunku "SECURITE" nie odpowiadamy na 
niego, tylko odnotowujemy go w dzienniku radiowym GMDSS.

Wywołanie do konkretnej stacji prowadzimy na kanale 16, następnie 
przechodzimy na zaproponowany kanał roboczy. Na kanale roboczym 
pierwszy korespondencję zaczyna ten, kto pierwszy wywoływał na 16-tce. Na 
kanał roboczy możemy przejść dopiero po potwierdzeniu zrozumienia, o który 
kanał chodzi:

SECURITE, SECURITE, SECURITE
IDENTYFIKACJA STACJI ×3
THIS IS lub TU lub DELTA ECHO
NAZWA STATKU ×3 lub CALL SIGN ×3 lub MMSI ×3

np. statek Devil zauważył uszkodzony znak nawigacyjny :

Statek “Devil” Witowo radio

Wywołanie na kanale 16

SECURITE, SECURITE, SECURITE
WITOWO RADIO, WITOWO RADIO

WITOWO RADIO
tu

DEVIL, DEVIL, DEVIL

DEVIL tu WITOWO RADIO
przejdź na kanał 24

Stacja Devil wraca do nasłuchu na kanale 16.

Proszę bardzo, wracam na kanał 16.

Dziękuję, przyjąłem, powiadomimy
odpowiednie służby.

Zauważyłem że pława "GŁ" na 
Zatoce Gdańskiej jest uszkodzona

Słucham Pana.

WITOWO RADIO tu DEVIL

Obie stacje zmieniają kanał na 24

Zrozumiałem, kanał 24

www.morka.pl
...i żeglarstwo stanie się także Twoją pasją!!!



32

Łączność pilna

Łączność pilna prowadzona jest wtedy, gdy jednostka ma do przekazania 
ważny komunikat, np.: 
· potrzebna jest pomoc medyczna (przybycie lekarza lub konsultacja 

medyczna), 
· potrzebny jest transport medyczny, 
· potrzebna jest pomoc inna niż w komunikacji w niebezpieczeństwie (np. 

asysta holowników) 
Wywołanie pilne poprzedzone jest trzykrotnie wypowiedzianym hasłem 

PAN-PAN. Można stosować wywołanie do wszystkich stacji lub wywoływać 
konkretną stację.

Wywołanie do wszystkich stacji prowadzimy na kanale 16:

PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN
MEDICO - tylko w przypadku pomocy medycznej
WSZYSTKIE STACJE ×3 lub ALL STATION ×3 lub CHARLIE 
QUEBECK ×3
THIS IS lub TU lub DELTA ECHO
NAZWA STATKU ×3 lub CALL SIGN ×3 lub MMSI ×3
POZYCJA STATKU
RODZAJ ZAGROŻENIA
RODZAJ OCZEKIWANEJ POMOCY

np. statek Angel potrzebuje porady lekarskiej

PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN
WSZYSTKIE STACJE, WSZYSTKIE STACJE, WSZYSTKIE STACJE
tu
ANGEL, ANGEL, ANGEL
Moja pozycja to 45°13,7'N 011°23,5'E
Mam chorego na pokładzie, potrzebuję porady lekarskiej.

Wywołanie do konkretnej stacji prowadzimy na kanale 16, następnie 
przechodzimy na zaproponowany kanał roboczy. Na kanale roboczym 
pierwszy korespondencję zaczyna ten, kto pierwszy wywoływał na 16-tce. Na 
kanał roboczy możemy przejść dopiero po potwierdzeniu zrozumienia, o który 
kanał chodzi:
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PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN

MEDICO - tylko w przypadku pomocy medycznej

IDENTYFIKACJA STACJI ×3

THIS IS lub TU lub DELTA ECHO

NAZWA STATKU ×3 lub CALL SIGN ×3 lub MMSI ×3

Na to wezwanie odpowiadają tylko jednostki, które mogą udzielić pomocy.

np. statek Devil potrzebuje śmigłowca, żeby odtransportować chorego na ląd.

Statek “Devil” Witowo radio

Wywołanie na kanale 16

PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN
WITOWO RADIO, WITOWO RADIO

WITOWO RADIO
tu

DEVIL, DEVIL, DEVIL

DEVIL tu WITOWO RADIO
przejdź na kanał 24

Obie stacje zmieniają kanał na 24

Zrozumiałem, kanał 24

Słucham Pana.

WITOWO RADIO tu DEVIL

Mam chorego na pokładzie, 
z podejrzeniem zawału serca. 

Potrzebuję transportu medycznego. 
Znajduję się 13 Mm na północny 
wschód od przylądka Rozewie.

Wysyłam śmigłowiec, proszę 
utrzymywać nasłuch na kanale 16.

Proszę bardzo, wracam na kanał 16.

Stacja Devil wraca do nasłuchu na kanale 16.
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Łączność w niebezpieczeństwie

Łączność w niebezpieczeństwie prowadzona jest w całości na kanale 16 

VHF. Składa się z następujących elementów:
· Wywołania w niebezpieczeństwie 
· Zawiadomienia o niebezpieczeństwie 
· Potwierdzenia odbioru wezwania w niebezpieczeństwie 
· Korespondencji w niebezpieczeństwie 
· Zakończenia łączności w niebezpieczeństwie 
· Wywołania w niebezpieczeństwie przez stację nie będącą w niebezpieczeństwie. 

Wywołanie w niebezpieczeństwie

Nadajemy tylko na polecenie kapitana lub osoby odpowiedzialnej za statek 

- na kanale 16-tym:

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY

THIS IS lub TU lub DELTA ECHO

NAZWA STATKU ×3 lub CALL SIGN ×3 lub MMSI ×3

Jeśli usłyszymy wywołanie w niebezpieczeństwie, powinniśmy wykonać 

następujące czynności:
· przerwać działalność na radiostacji, 
· przestawić radiotelefon na kanał 16, 
· wyłączyć układ blokady szumów, przygotować się do notowania komunika-

tów, 
· wezwać kapitana, który podejmie dalsze decyzje (np. udział w akcji). 

Zawiadomienie o niebezpieczeństwie 

Nadawane jest bezpośrednio po wywołaniu w niebezpieczeństwie. Razem 
z wywołaniem w niebezpieczeństwie tworzą tzw. wezwanie w niebezpiecze-

ństwie.

MAYDAY,

THIS IS lub TU lub DELTA ECHO

NAZWA STATKU lub CALL SIGN lub MMSI
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Podajemy następujące informacje:

- pozycję geograficzną,

- godzinę określenia pozycji,

- rodzaj zagrożenia,
- rodzaj oczekiwanej pomocy,
- inne informacje mogące ułatwić akcję (np. czy mamy transponder, radio-

pławę, ilu ludzi znajduje się na burcie, jakie mamy środki ratunkowe, itp.)

Potwierdzenie odbioru wezwania w niebezpieczeństwie

Co powinniśmy zrobić po usłyszeniu wezwania w niebezpieczeństwie 

opisaliśmy powyżej. Dodatkowo należy nadać potwierdzenie odbioru 

wezwania. Chodzi o to, żeby potrzebujący pomocy wiedział, że ktoś go 

usłyszał i może liczyć na pomoc.

Potwierdzenia odbioru nie nadajemy od razu po usłyszeniu wezwania. 

Czekamy chwilę i dajemy pierwszeństwo stacji brzegowej. Potwierdzenie 

odbioru wygląda następująco:

MAYDAY

NAZWA JEDNOSTKI ZAGROŻONEJ ×3

THIS IS lub TU lub DELTA ECHO

NAZWA JEDNOSTKI ZGŁASZAJĄCEJ ×3

RECIVED MAYDAY lub ODEBRAŁEM MAYDAY lub ROMEO, ROMEO, 

ROMEO

podajemy pozycję, prędkość i przypuszczalny czas przybycia na miejsce.

Odpowiedź jest automatycznie zgłoszeniem się do akcji ratunkowej!

Korespondencja w niebezpieczeństwie

 Jest prowadzona na zasadach podobnych do korespondencji ogólnej, z tym,
że prowadzimy ją na kanale 16 i każdorazowe "odezwanie się" musi być 

poprzedzone jednokrotnie wypowiedzianym słowem MAYDAY.
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Zakończenie korespondencji w niebezpieczeństwie

Po zakończeniu akcji, komunikat nadaje jednostka kierująca tą akcją:

MAYDAY
ALL STATIONS ×3 lub DO WSZYSTKICH STACJI ×3 lub CHARLI 
QUEBECK ×3
THIS IS lub TU lub DELTA ECHO
IDENTYFIKACJA JEDNOSTKI KIERUJĄCEJ AKCJĄ ×1
GODZINA OD KTÓREJ TO OBOWIĄZUJE
IDENTYFIKACJA JEDNOSTKI ZAGROŻONEJ
SILENCE FINI

Zawieszenie korespondencji w niebezpieczeństwie

Polega na prowadzeniu w ograniczonym zakresie innej korespondencji 
(SECURITE i PAN-PAN). Komunikat taki nadaje się w podobny sposób, co 
zakończenie korespondencji, lecz zamiast słowa SILENCE FINI, podajemy 
słowo PRUDANCE.

Zawieszenie obowiązuje do pierwszego komunikatu poprzedzonego 
słowem MAYDAY - czyli do wznowienia korespondencji w niebezpieczeństwie. 
Zawieszenie korespondencji nie zwalnia nas z obowiązku prowadzenia 
nasłuchu!

Uciszanie jednostek

Może się czasem zdarzyć sytuacja przerwania przez jakąś jednostkę ciszy 
radiowej komunikatem o niższym priorytecie (najczęściej jest to działanie 
nieświadome, wynikające z niewiedzy). Należy ją wtedy uciszyć. Istnieją dwa 
przypadki uciszania jednostek: (1) kiedy ucisza jednostka będąca w niebezpie- 
czeństwie i (2) kiedy ucisza inna jednostka, (najczęściej kierownik akcji 
ratunkowej):

1. Ucisza jednostka będąca w niebezpieczeństwie:

MAYDAY
WSZYSTKIE STACJE lub IDENTYFIKACJA JEDNOSTKI UCISZANEJ
SILANCE MAYDAY
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2. Ucisza inna jednostka, (najczęściej kierownik akcji):
MAYDAY
WSZYSTKIE STACJE lub IDENTYFIKACJA JEDNOSTKI UCISZANEJ
THIS IS lub TU lub DELTA ECHO
IDENTYFIKACJA JEDNOSTKI NADAJĄCEJ KOMUNIKAT
SILANCE DISTRESS

np. statek Devil tonie.
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MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY
tu

DEVIL, DEVIL, DEVIL
MAYDAY

tu
DEVIL

Moja pozycja:54 13,1' N 
019 12,0'E

 o godzinie: 1240 UTC
Tonę,

 potrzebuję natychmiastowej
 pomocy. Mam 6 osób
 na pokładzie, mamy 
tratwę ratunkową,

 radiopławę i transponder 
radarowy.

Statek “Devil” Statek “Angel”Witowo radio

MAYDAY
DEVIL, DEVIL, DEVIL

tu
WITOWO RADIO,
WITOWO RADIO,
WITOWO RADIO

ODEBRAŁEM MAYDAY

Wywołanie na kanale 16

MAYDAY
DEVIL, DEVIL, DEVIL

tu
ANGEL, ANGEL, ANGEL
ODEBRAŁEM MAYDAY

Jestem 10 Mm na północ
 od Ciebie, będę na Twojej

 pozycji za ok. 1,5 h.

MAYDAY
ANGEL

tu
WITOWO RADIO

Proszę zmierzać na pozycję 
statku DEVIL z maksymalną 

możliwą prędkością
 i prowadzić poszukiwania

 jednostki.
 Wysyłamy śmigłowiec.
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MAYDAY
WITOWO RADIO

tu ANGEL zrozumiałem

MAYDAY
WITOWO RADIO

tu DEVIL
Musimy opuścić statek.

MAYDAY
DEVIL

tu
WITOWO RADIO
Proszę uruchomić

 SART i EPIRB

MAYDAY
WITOWO RADIO 

tu ANGEL
Zauważyłem na pozycji 
54 13,1' N 019 12,2'E

Tratwę ratunkową.

MAYDAY
ANGEL

tu WITOWO RADIO czy 
może Pan podjąć bezpiecznie

rozbitków na pokład?

MAYDAY
WITOWO RADIO

tu ANGEL
Podjęliśmy wszystkich
rozbitków, ich stan jest

bardzo dobry. Kierujemy się 
do portu HEL, będziemy tam 

za 3 godziny.

Następuje koniec ciszy radiowej

MAYDAY
WSZYSTKIE STACJE, 
WSZYSTKIE STACJE, 
WSZYSTKIE STACJE

Tu
WITOWO RADIO

O godzinie 1510 UTC 
DEVIL SILANCE FINI

Pośrednictwo wywołania w niebezpieczeństwie

Wywołanie to nadaje jednostka nie będąca w niebezpieczeństwie – można 
powiedzieć, że robi to za kogoś. Takie wezwanie można nadać w następujących 
przypadkach: 
· kiedy jednostka zagrożona prosi o takie wezwanie - np. nadając znaki
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 akustyczne lub wzrokowe wzywania pomocy, 
· kiedy kapitan uzna że potrzebna jest pomoc dla innej jednostki,
· kiedy jednostka sama nie mogąca udzielić pomocy odbierze wezwanie, 

które nie zostało potwierdzone przez inną stację.
Wywołanie takie wygląda następująco: 

MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY
THIS IS lub TU lub DELTA ECHO
NAZWA STATKU ×3 lub CALL SIGN ×3 lub MMSI ×3

Następnie meldujemy, co zauważyliśmy, czyli:

- o godzinie .....
- na pozycji ......
- zauważyłem, że:........
np. statek Angel zauważył, że z sąsiedniego jachtu nadano jeden ze 
wzrokowych sygnałów wzywania pomocy (załącznik 2).

MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY
tu
ANGEL, ANGEL, ANGEL
O godzinie 1230 UTC, na pozycji 54 13,7'N 019 23,0E zauważyłem jacht 
wzywający pomocy pochodnią ręczną.

Natomiast jeśli pośredniczymy w przekazaniu nie potwierdzonego komu-
nikatu meldujemy:
- o godzinie......
- na kanale 16 VHF odebrałem następujący komunikat: .....
np. jacht Devil odebrał na kanale 16 VHF następujący nie potwierdzony 
komunikat: "Mayday, Mayday, Mayday, tu ABC101, ABC101, ABC101. 
Mayday, this is ABC101, moja pozycja 55 54,2'N 017 43,8'E o godzinie 1200 
UTC. Mam pożar na pokładzie, potrzebuję pomocy."

MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY
tu DEVIL, DEVIL, DEVIL
o godzinie 1210 UTC, na kanale 16 VHF odebrałem następujący komunikat:
Mayday, this is ABC101, moja pozycja 55 54,2'N 017 43,8'E o godzinie 
1200 UTC. Mam pożar na pokładzie, potrzebuję pomocy.
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Zapraszamy na nasze szkolenia SRC

- zajęcia w małych grupach,

- ćwiczenia na rzeczywistym sprzęcie,

- do dyspozycji sprzęt VHF DSC, EPIRB,
  NAVTEX, SART,

- podręcznik wraz z programem komputerowym
  w cenie kursu,

- możliwość prywatnych konsultacji z instruktorem,
  poprzez e-mail lub Skype,

I najważniejsze:

- zapisując się raz na nasz kurs SRC, możesz 
  przychodzić na niego dowolną ilość razy GRATIS!!!
 (np. raz w roku, żeby powtórzyć wiedzę)! 

Szczegóły i terminy na naszej stronie: www.morka.pl

Szkoła Żeglarstwa MORKA



DSC VHF

DSC (Digital Selective Call) czyli cyfrowe selektywne wywołanie jest 
jednym z elementów składowych systemu GMDSS. Służy do nawiązywania 
łączności radiowej (czyli do wywoływania).

Można to porównać do telefonii komórkowej - chcąc do kogoś zadzwonić 
wybieramy jego numer i - jeśli jest w zasięgu sieci - dzwoni jego telefon. W 
DSC możemy adresować wywołanie nie tylko do jednego statku, ale o tym 
powiemy na następnych stronach. Dla statków odpowiednikiem numeru 
telefonu jest numer MMSI, a odpowiednikiem telefonu - oczywiście 
radiotelefon VHF DSC. Wywołanie w dużym uproszczeniu polega na tym, że 
wybieramy numer MMSI statku (lub stacji brzegowej) i o ile znajduje się ona 
w zasięgu, to jej radio sygnalizuje, że chcemy z nimi nawiązać łączność (przy 
wybieraniu podaje się  kanał roboczy oraz wybiera priorytet komunikacji, ale  
o tym później). Sygnał ten nadawany jest cyfrowo i przekazywany jest właśnie 
na kanale 70-tym. Trwa około 0,5 s, więc w porównaniu do klasycznego 
wywołania jest bez porównania krótszy. Poza tym DSC ma jeszcze jedną 
ważną zaletę - innym statkom, znajdującym się w zasięgu, nie będą odzywały 
się radia.

Kategorie komunikatów

     Podobnie jak przy zwykłej UKF-ce, tak i na DSC mamy pewne kategorie 
komunikatów:
· DISTRESS - wywołanie w niebezpieczeństwie (MAYDAY), 
· URGENCY - wywołanie pilne (PAN-PAN), 
· SAFETY - wywołanie bezpieczeństwa (SECURITE), 
· ROUTINE - czyli wywołanie w komunikacji rutynowej.

Sposoby adresowania

    W DSC mamy kilka sposobów adresowania wiadomości. Ważne jest jednak 
to, że wiadomość nigdy nie jest anonimowa. Nie da się wyłączyć MMSI 
nadawcy!

Wywołanie do wszystkich stacji

Nie wymaga chyba większego komentarza. Adresatami są wszystkie statki 
i stacje brzegowe. Wezwanie odbiorą wszyscy, którzy znajdą się w zasięgu 
naszego radia.
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Nie da się zaadresować wywołania do wszystkich stacji wiadomości z kategorii 
ROUTINE, ale można to obejść - wysyłając wywołanie do odpowiednio dużego 
obszaru.

Wywołanie do obszaru geograficznego

Polega na podaniu jako adresu obszaru geograficznego. Wywołanie 
odbiorą wszystkie statki, które znajdują się w tym regionie (oczywiście pod 
warunkiem, że będą w zasięgu naszego radia).

Obszar geograficzny definiuje się jako prostokąt, podając współrzędne 
geograficzne jego lewego górnego narożnika oraz długości boków (według 
siatki Merkatora). Wielkości podajemy z dokładnością do jednego stopnia.

Dl

Dj

j,l

Adresowanie do obszaru

Wywołanie indywidualne

Czyli wywołanie do konkretnego statku lub stacji brzegowej. Dla przy-
pomnienia numer MMSI dla statków zaczyna się od numeru MID danego kraju 
(dla Polski to np. 261146000 - sts Pogoria), a numery MMSI dla stacji 
brzegowych od 00MID (np.002610210 - Witowo Radio).
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Wywołanie grupowe

Polega na wywołaniu grupy statków, np. tego samego armatora, według 
ładunku.

Numer MMSI przy wywołaniu grupowym zaczyna się od 0MID.

Wywołanie w kategorii "ROUTINE”

W tej kategorii prowadzimy łączność rutynową. Nawiązanie połączenia 
polega na zaadresowaniu komunikatu (tylko wywołania indywidualne, 
grupowe i do obszaru), podaniu kanału roboczego i wysłaniu w eter.

Po odebraniu potwierdzenia nasz radiotelefon automatycznie przełącza się 
na zaprogramowany kanał roboczy – prowadzimy na nim korespondencję.

Wywołanie w kategorii "SAFETY”

Wywołania w tej kategorii dotyczą informacji związanych z bezpieczeń-
stwem żeglugi, np: prognozy pogody, ostrzeżeń nawigacyjnych, ostrzeżeń 
o zauważonych przeszkodach nawigacyjnych, itp.

Wywołanie w tej kategorii możemy adresować do konkretnej stacji, jak 
również do wszystkich statków. Wysyłamy je na DSC, a następnie nadajemy 
na wskazanym w wywołaniu DSC kanale komunikat:

SECURITE SECURITE SECURITE
ALL STATIONS x3 lub nazwa stacji x3
THIS IS
MMSI i sygnał wywoławczy lub nazwa własna statku
tekst informacji bezpieczeństwa

Pamiętajmy, że przy adresowaniu do stacji brzegowej nie podajemy kanału 
roboczego.

Odbierając wezwanie safety adresowane do wszystkich statków - nie 
odpowiadamy na nie, tylko przechodzimy na odpowiedni kanał i słuchamy, co 
stacja nadająca wezwanie ma nam do powiedzenia.

Wywołanie w kategorii "URGENCY”

Są to tzw. komunikaty pilne, dotyczące np: transportu medycznego, kon-
sultacji medycznej, lub gdy potrzebna jest pomoc inna niż w komunikacji 
w niebezpieczeństwie (np. asysta holowników).
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Wywołanie w tej kategorii możemy adresować do konkretnej stacji, jak 
również do wszystkich statków. Wysyłamy je na DSC, a następnie nadajemy 
na wskazanym w wywołaniu DSC kanale komunikat:

PAN-PAN PAN-PAN PAN-PAN
ALL STATIONS x3 lub nazwa stacji x3
THIS IS
MMSI i sygnał wywoławczy lub nazwa własna statku
tekst informacji pilnej

Pamiętajmy, że przy adresowaniu do stacji brzegowej nie podajemy kanału 
roboczego.

Odbierając wezwanie urgency adresowane do wszystkich statków - nie 
odpowiadamy na nie tylko przechodzimy na odpowiedni kanał i słuchamy, co 
stacja nadająca wezwanie ma nam do powiedzenia.

Wywołanie w kategorii "DISTRESS”

Procedura jest podobna do procedury bez użycia DSC. Samo wezwanie 
w niebezpieczeństwie ma miejsce poprzez DSC (o tym poniżej). Następnie 
prowadzona jest korespondencja na kanale 16 VHF. 

Wywołanie pełne

W wywołaniu z kategorii distress mamy możliwość wyboru rodzaju 
zagrożenia oraz podania pozycji.
Rodzaje zagrożeń: 
· Undesignated distress - zagrożenie nieokreślone, 
· Disabled & adrift - niezdolność do żeglugi i znoszenie, 
· Sinking - tonięcie, 
· Listing, capsizing - przechył boczny stały, 
· Grounding - wejście na mieliznę, 
· Collision - kolizja, 
· Flooding - zalewanie, 
· Fire - pożar, 
· Abandoning ship - opuszczenie statku.

Wywołanie uproszczone

     Stosujemy wtedy, gdy nie ma czasu na nadanie pełnego wywołania. 
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Pozycja (o ile jest znana) wstawiana jest automatycznie, a rodzaj zagrożenia 
wysyłany jest jako nieokreślony (Undesignated).

Wywołanie "DISTRESS RELAY”

Tu również procedura jest podobna do procedury bez użycia DSC. Samo 
pośrednictwo wezwania w niebezpieczeństwie ma miejsce poprzez DSC 
(o tym poniżej). Następnie prowadzona jest korespondencja na kanale 16 
VHF.

Zależnie od sytuacji distress relay może być nadany do wszystkich lub do 
indywidualnie wybranej stacji brzegowej.

W distress relay po podaniu adresu i rodzaju zagrożenia, podajemy MMSI 
zagrożonego statku (jeżeli go nie znamy, wybieramy "Unknown") i podajemy 
jego pozycję.

Distress relay nie można nadać, gdy nadany był distress na DSC. Jeżeli 
distress relay nadaje stacja brzegowa - oznacza to, że ratownictwo potrzebuje 
pomocy od statków.

Postępowanie po odebraniu alarmu distress

Dla zapewnienia porządku i skutecznej akcji ratunkowej Międzynarodowa 
Organizacja Morska (IMO) opracowała procedurę postępowania po 
odebraniu wezwania w niebezpieczeństwie (distress). Procedura ta 
przedstawiona jest w dalszej części podręcznika, teraz omówimy w kilku 
punktach sposób postępowania, diagram postępowania po odebraniu alarmu 
distress znajduje się w załączniku 3, na końcu książki:
· po odebraniu alarmu na DSC w paśmie VHF czekamy 5 minut na odzew stacji 

brzegowej (CS) lub ratowniczego ośrodka koordynacyjnego (RCC) - akcję 
mają prowadzić profesjonaliści. 

· jeżeli stacja brzegowa (CS) lub ratowniczy ośrodek koordynacyjny (RCC) 
potwierdzi odbiór alarmu i możemy udzielić pomocy, zgłaszamy się do akcji. 

· odpowiadamy tylko i wyłącznie na fonii na kanale 16. Na DSC potwierdza 
odbiór alarmu tylko CS lub RCC. Odpowiedź powinna mieć formę:

MAYDAY
MMSI zagrożonego statku x3
THIS IS
MMSI lub sygnał wywoławczy - własny x3
RECEIVED MAYDAY
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· jeśli CS lub RCC nie potwierdziła w ciągu 5 minut alarmowania i nie trwa 
korespondencja w niebezpieczeństwie na kanale 16, a alarm ciągle jest 
nadawany, może to oznaczać, że statek będący w niebezpieczeństwie jest 
poza zasięgiem SC lub RCC. Powinniśmy potwierdzić odbiór alarmu statkowi 
znajdującemu się w niebezpieczeństwie na kanale 16 VHF. 

· jeśli CS lub RCC nie potwierdziły alarmu, nie trwa korespondencja w niebezpie-
czeństwie a alarm nie jest dalej ponawiany - powinniśmy, powiadomić o takim 
fakcie stacje brzegową. 

Wymiana informacji w łączności "DISTRESS”

Jest bardzo podobna do wymiany informacji w niebezpieczeństwie bez 
użycia DSC. Z tą różnicą, że jako identyfikację jednostki należy podawać numer 
MMSI (dodatkowo oprócz MMSI można podawać sygnał wywoławczy lub 
nazwę jednostki).

Samo wywołanie następuje oczywiście na DSC. Po potwierdzeniu odebrania 
alarmu distress przez stację brzegową, statek będący w niebezpieczeństwie 
nadaje zawiadomienie o niebezpieczeństwie:

MAYDAY
THIS IS
MMSI i sygnał wywoławczy lub nazwa statku
pozycja statku - jeśli nie została włączona do alarmu DSC
rodzaj niebezpieczeństwa i oczekiwanej pomocy
inne informacje mogące ułatwić akcję ratunkową

     Potwierdzenie odbioru na DSC może nadać tylko stacja brzegowa. Statki 
mogące udzielić pomocy zgłaszają się w następujący sposób:

MAYDAY
MMSI zagrożonego statku x3
THIS IS
MMSI lub sygnał wywoławczy - własny x3
RECEIVED MAYDAY

Odwołanie fałszywego alarmu

Nigdy nie powinno się zdarzyć przypadkowe uruchomienie alarmu DSC, ale  
- jak to się mówi - wypadki chodzą po ludziach. Jeżeli już nadano fałszywy 
alarm, powinniśmy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie. (czyli zresetować
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 je, co zapobiegnie ponownemu nadawaniu alarmu), a następnie na kanale 16 
VHF nadać komunikat:

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS
THIS IS: nazwa statku, call sign, MMSI
pozycja statku
CANCEL MY DISTRESS ALERT OF: data, czas UTC
MASTER: nazwa statku, call sign, MMSI, czas 

Nie odwołanie fałszywego alarmu wiąże się z możliwością poniesienia 
konsekwencji finansowych !
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Zapraszamy na nasze szkolenia SRC

- zajęcia w małych grupach,

- ćwiczenia na rzeczywistym sprzęcie,

- do dyspozycji sprzęt VHF DSC, EPIRB,
  NAVTEX, SART,

- podręcznik wraz z programem komputerowym
  w cenie kursu,

- możliwość prywatnych konsultacji z instruktorem,
  poprzez e-mail lub Skype,

I najważniejsze:

- zapisując się raz na nasz kurs SRC, możesz 
  przychodzić na niego dowolną ilość razy GRATIS!!!
 (np. raz w roku, żeby powtórzyć wiedzę)! 

Szczegóły i terminy na naszej stronie: www.morka.pl

Szkoła Żeglarstwa MORKA



NAVTEX

     NAVTEX jest to międzynarodowy, automatyczny system radioteleksowy, 
umożliwiający automatyczny odbiór ważnych dla bezpieczeństwa żeglugi 
informacji (np. ostrzeżeń nawigacyjnych, komunikatów meteorologicznych, 
prowadzonych akcji SAR). 

Do centrum koordynacji NAVTEX spływają komunikaty pochodzące
ze straży przybrzeżnej, statków, stacji meteorologicznych, służb
ratownictwa, instytucji rządowych itp.

W centrum koordynacji NAVTEX informacje te podlegają podziałowi
na poszczególne stacje zgodnie z zawartymi w nich informacjami
i akwenami, na których te informacje mogą być przydatne

Następnie drogą radiową przesyłane są do odbiorników na jachtach.

Schemat systemu NAVTEX
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Częstotliwości i zasięg

System NAVTEX działa w oparciu o radiostacje naziemne. Zasięg systemu 
wynosi 250 - 400 Mm i zależy od mocy nadajnika i warunków propagacyjnych 
panujących w danym rejonie.

Wszystkie stacje NAVTEX używają częstotliwości 518 kHz, a komunikaty 
na tej częstotliwości przekazywane są w języku angielskim. Za zgodą 
Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) można nadawać komunikaty 
w języku danego kraju, ale po obowiązkowym nadaniu ich w języku angiel-
skim. Do transmisji komunikatów w języku lokalnym przewidziana jest często-
tliwość 490 kHz. Dla systemu NAVTEX przydzielono dodatkowo jeszcze jedną 
częstotliwość 4209,5 kHz - ma ona zastosowanie głównie w obszarach tropi-
kalnych, ze względu na zakłócenia atmosferyczne występujące w paśmie 518 
kHz.

Częstotliwości te (a przynajmniej podstawową 518 kHz) warto znać z tej 
przyczyny, iż nowoczesne odbiorniki posiadają nie tylko częstotliwość podsta-
wową, ale również te dwie dodatkowe. Oprócz stacji i rodzajów komunikatów 
ustawiamy częstotliwość na jakiej chcemy odbierać.

 
Stacje nadawcze

Ze względu na jednakową częstotliwość nadawania (518 kHz), nadające 
stacje zakłócałyby się wzajemnie. Z tego względu podzielono akweny przy-
brzeżne na obszary zwane NAVAREA, a stacjom nadawczym nadano identy-
fikatory literowe od A do Z. W obrębie każdego z obszarów stacje podzielono 
na cztery grupy (po 6 nadajników oddalonych od siebie ponad 400 Mm, tak, 
aby się nie zakłócały), które posiadają 10-cio minutowy czas transmisji w od-
stępach 4 godzin.

Gislovshammer [J]

BALTIC

[L] Rogaland

Cullercoats [G]

[D] Grimeton

Tallinn [U]

[N] Orlandet

[H] Bjuroklubb

Netherlands Coastguard (IJmuiden) [P]

Oostende [T] & [M]

NAVTEX messages transmitted

on B, character idents, [D],[H],[J]

and [U[ are releyed by Stockholm

Radio
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Struktura komunikatu

Nagłówek komunikatu

Każdy komunikat NAVTEX zaczyna się od nagłówka, a ten składa się 
z sekwencji liter ZCZC oraz symbolu komunikatu (znaki B  - B ). Litery B -B  1 4 1 4

oznaczają:
B  - jest to identyfikator stacji (litera od A do Z). Oznacza stację, z której 1

odebrano komunikat.
B  - jest to identyfikator komunikatu (litera od A do Z). O klasach komunikatów 2

opowiemy poniżej.
B B  - oznaczają kolejny numer komunikatu w danej klasie (od 01-99). 3 4

Do prawidłowej dalszej pracy odbiornika potrzebny jest bezbłędny odbiór 
nagłówka. W przypadku niepoprawnego odbioru nagłówka cała wiadomość 
jest odrzucana.

Czas i data nadania komunikatu

Jest podawana zaraz za nagłówkiem, w następnej linii, w następującym 
formacie:

DDHHMM UTC MMM YY (np. 121430 UTC NOV 04) gdzie:
DD - dzień,
HH - godzina,
MM - minuta,
MMM - miesiąc,
YY - rok.

Grupa NNNN

Grupa NNNN jest sekwencją kończącą poprawnie odebrany komunikat 
NAVTEX. W przypadku przekroczenia pewnej założonej ilości błędów w od-
biorze komunikatu (w/g IMO ilość błędów nie może przekraczać 4 %) 
wydruk komunikatu jest przerywany i kończony sekwencją NNN. 
W przypadku, gdy znak odebrany jest niepoprawnie, na wyświetlaczu pojawia 
się najczęściej znak "*".
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Klasy komunikatów

Wszystkie komunikaty zostały podzielone na klasy, ze względu na treść, 
jaką zawierają. Mamy możliwość zaprogramowania odbiornika tak, aby 
odbierał tylko interesujące nas komunikaty. Nie możemy jednak wyłączyć 
komunikatów oznaczonych kolorem czerwonym (tu: pogrubione) - nie ma 
takiej technicznej możliwości, te komunikaty będziemy odbierać zawsze. 
Innym komunikatem, który będzie zawsze odebrany, bez względu na to czy 
jest zaprogramowany, czy nie i niezależnie od tego, czy zaprogramowaliśmy 
stację, z której ten komunikat jest nadany, jest komunikat o sekwencji 
cyfrowej B B =00. Jest to sekwencja najwyższego priorytetu. 3 4

 
A - ostrzeżenia nawigacyjne,
B - ostrzeżenia meteorologiczne,
C - raporty lodowe,
D - informacje SAR, alarmowanie, ataki pirackie,
E - prognozy pogody,
F - wiadomości o usługach pilotowych,
G - informacje dotyczące systemu DECCA,
H - informacje dotyczące systemu LORAN,
I - informacje dotyczące systemu OMEGA,
J - informacje dotyczące nawigacyjnych systemów satelitarnych,
K - inne informacje nawigacyjne,
L - ostrzeżenia nawigacyjne (dodatkowa litera do A),
V,W,X,Y - funkcje specjalne,
Z - brak wiadomości. 

ZCZC UE29 201900 UTC JUN 03

BALTIC SEA W*ATHER SHIPPING GALEWARNINGS: NORTHEN 
BALTIC, SEA OF AALAND AND AALAND ARCHIPELAGO AND SEA OF 
BOTHNIA.
WEATHER SUMMARY:
LOW EASTERN GULF OF FI*LAND MOVING WEST. MINOR HIGH 
OVER WESTERN PART OF SCANDINAVIA.
FORECAST VALID 24 HOURS:
SKAGERRAK, KATTEGAT, LAKE VAENERN, THE SOUND AND THE 
BELTS AND WESTERN BALTIC: VARIABLE 2-6 M/S, AT THE WESTERN 
PART OF SKAGERRAK GRADUALLY SW-S. VIS GOOD. SOUTH**N 
BALTIC: W-NW 5-9, SOMEWHAT INCRESING. VIS GOOD. 
SOUTHEASTERN AND CENT*AL BALTIC: W-NW 10-15 VIS GOOD OR 
MOD, FROM TONIGHT RAIN. 

NNNN                                                                        Przykładowy komunikat
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Radiopława EPIRB

Jednym z elementów systemu GMDSS jest alarmowanie. Funkcję te mogą 
realizować radiopławy EPIRB (Emergency Position Indication Radio Beacon). 
Jest to urządzenie radiowe, którego zadaniem jest alarmowanie o niebez-
pieczeństwie oraz określanie pozycji statku będącego w niebezpieczeństwie.

Radiopława jest urządzeniem samospławnym (jest uruchamiana w razie 
tonięcia przez zwalniak hydrostatyczny). Na jednostkach konwencyjnych 
powinny znajdować się dwie radiopławy, po jednej na każdej z burt statku. 
Na jachtach dopuszcza się jedną radiopławę uruchamianą ręcznie.

Wadą radiopław jest to, że działają tylko w jedną stronę, tzn. możemy 
nadać sygnał wzywania pomocy, ale nie mamy możliwości odebrania 
potwierdzenia odbioru tego sygnału.

Rodzaje radiopław

Jest kilka rodzajów radiopław, podzielono je na klasy. Poniżej przedstawiam 
podział, natomiast na kolejnych stronach omówimy tylko te radiopławy, które 
spełniają założenia konwencji SOLAS (tzn. mogą być stosowane na morzu).
· Klasa A - nadaje na częstotliwości 2182 kHz. 
· Klasa B - nadaje na częstotliwości 121,5 MHz. 
· Klasa C - nadaje na częstotliwości 243 Mhz.
Powyższe klasy radiopław to radiopławy lotnicze, nie spełniają one wymogów 
konwencji SOLAS.
· Klasa D - nadaje na 156,525 MHz (kanał 70 VHF) – w zasadzie niespotykana
· Klasa E - 406 MHz - radiopława satelitarna COSPAS-SARSAT 

Uruchamianie radiopław

Uruchamianie ręczne
Każda radiopława musi mieć możliwość ręcznego uruchomienia. 

Zazwyczaj jest to przełącznik z zawleczką. Uruchamianie musi być na tyle 
łatwe, żeby każda osoba mogła ją uruchomić, oraz tak zabezpieczone, aby 
uniemożliwić jej przypadkowe uruchomienie.

Uruchamianie zdalne
Na jachtach raczej się go nie spotyka. Na statkach istnieje możliwość 
uruchomienia radiopławy z mostka.
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Uruchamianie automatyczne

Radiopława jest urządzeniem samospławnym - oznacza to, że powinna być 
zamocowana do statku za pomocą tzw. zwalniaka hydrostatycznego. Na 
głębokości 1,5 – 4 m następuje zwolnienie radiopławy, wypływa ona na 
powierzchnię i zaczyna nadawanie. Na jachtach dopuszcza się wyłącznie 
ręczne uruchamianie radiopław.

Testowanie radiopław

Radiopławę powinniśmy okresowo testować (raz w miesiącu), a wynik 
testu powinien zostać zapisany w dzienniku jachtowym. Testowanie 
radiopławy polega na przełączeniu odpowiedniego przełącznika w pozycję 
TEST. O prawidłowym przebiegu testu informuje nas lampka. Test nie 
powoduje wysłania sygnału alarmowego. Nie wolno testować radiopław, 
uruchamiając wysłanie sygnału!

Odwołanie fałszywego alarmu

Powinniśmy bardzo uważać, aby nie zdarzyło się przypadkowe 
uruchomienie radiopławy. Jeżeli jednak zauważymy, że radiopława pracuje 
(błyska światełko), powinniśmy natychmiast ją wyłączyć i powiadomić 
o fałszywym alarmie najbliższą stację brzegową. W przypadku, gdy jesteśmy 
poza zasięgiem stacji brzegowej, staramy się ją prosząc o pomoc inny statek.

Nie odwołanie fałszywego alarmu wiąże się z możliwością poniesienia 
konsekwencji finansowych!
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COSPAS-SARSAT

Jest to system połączony z dwóch satelitarnych systemów poszukiwania 
statków: 
· COSPAS (Kosmicheskaya Sistyema Poiska Avariynykh Sudov) - utworzony 

przez były Związek Radziecki, 
· SARSAT (Search and Rescue Satelite - Aided Tracking) - utworzony przez 

USA, Kanadę i Francję. 
System służy do lokalizacji radiopław nadających na częstotliwości 406 

MHz i 121,5 MHz. Ze względu na ograniczenia radiopław 121,5 MHz często-
tliwość ta zostanie wycofana z dniem 1 lutego 2009 roku.

W skład systemu wchodzą następujące elementy: 
· radiopławy, 
· segment kosmiczny - czyli satelity, 
· segment naziemny - czyli stacje odbiorcze i sterowanie systemem.

Omówimy  teraz kolejno elementy systemu COSPAS-SARSAT. 

Segment kosmiczny

Na segment kosmiczny systemu COSPAS-SARSAT skłądają się 4 satelity 
(2 COSPAS i 2 SARSAT) krążące po niskich orbitach biegunowych (LEOSAR 
System). Wysokość orbit wynosi około 1000 km, czas obiegu satelity to około 
100 minut. Oraz 5 satelit krążących na orbitach geostacjonarnych nad 
równikiem (GEOSAR System).

Zastosowanie orbit biegunowych pozwoliło na globalne pokrycie. Oznacza 
to że przy użyciu radiopław tego systemu można wezwać pomoc z każdego 
rejonu Ziemi. Niskie orbity pozwalają na niskie wymagania co do mocy sygnału 
nadawanego przez radiopławę. Duża prędkość satelity pozwala na lokalizację 
radiopławy przy użyciu efektu Dopplera - radiopława nie musi nadawać pozycji 
i jest lokalizowana, a gdy pozycję nadaje, można ją zweryfikować.

Zastosowanie satelitów geostacjonarnych pozwoliło na szybkie alarmowanie 
w rejonie ich pokrycia (w przybliżeniu pokrycie zawiera się pomiędzy równo-
leżnikami 70 S i 70 N), jednak nie można zlokalizować pozycji radiopławy za 
pomocą samego efektu Dopplera (prędkość względna pomiędzy satelitą a radio-
pławą jest zerowa). Radiopława musi nadawać pozycję.

Dokładność pozycji radiopławy określanej przez satelitę LEOSAR wynosi 
ok. 5 km. Wadą systemu jest to, że w związku z niską orbitą satelita nie 
"widzi" całej powierzchni Ziemi, a zarazem może nie widzieć radiopławy, albo 
odbiornika naziemnego. 
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Czas alarmowania może się wydłużyć do 1,5 godziny.

Segment naziemny

 Segment naziemny systemu COSPAS-SARSAT składa się z: 
· Lokalnych stacji odbiorczych - LUT (Local User Terminal), ich zadaniem jest 

odbieranie sygnałów z satelit i przekazywanie ich do centrów sterowania. 
· Centrów sterowania - MCC (Mission Control Centre), ich zadania to zbie-

ranie, przechowywanie i segregowanie informacji z lokalnych stacji odbior-
czych lub innych centrów sterowania i przekazywanie tych danych do odpo-
wiednich służb ratowniczych.

Rodzaje radiopław

W systemie COSPAS-SARSAT radiopławy możemy podzielić na 3 kategorie, 
ze względu na ich przeznaczenie: 
· radiopławy lotnicze - ELT, 
· radiopławy morskie - EPIRB, 
· radiopławy lądowe - PLB, takiej radiopławy używał nasz znakomity polarnik, 

Marek Kamiński.
Morskie radiopławy pracujące w systemie COSPAS-SARSAT nadają syg-

nały na częstotliwościach 406 Mhz i 121,5 MHz (ta druga jest to między-
narodowa lotnicza częstotliwość niebezpieczeństwa – będzie działać tylko do 
1 lutego 2009).

Rysunek segmentu kosmicznego.
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Informacje przekazywane przez radiopławę

 Zajmiemy się radiopławą 406 MHz. Sygnał wysłany przez taką radiopławę 
zawiera: 
· rodzaj statku - np. czy jest to statek czy 

samolot, 
·  nazwę państwa - czyli kod MID danego kraju, 

do którego należy statek, 
· numer identyfikacyjny radiopławy - każda 

radiopława ma swój numer i jest przypisana do 
konkretnego statku (kupując radiopławę trzeba 
ją zarejestrować w autoryzowanym serwisie - 
kodują tam wtedy potrzebne informacje), 

· wiadomość o niebezpieczeństwie - do 
radiopławy może być dołączone inne urządzenie, 
ułatwiające służbom SAR odnalezienie rozbit-
ków. W wiadomości o niebezpieczeństwie po-
winny się znaleźć informacje o rodzaju tego 
urządzenia. 

· dane o pozycji geograficznej - radiopława 
może mieć zamocowany GPS lub może być 
połączona z mostkiem. Jeżeli w sygnale zawarta 
jest informacja o pozycji geograficznej, okre-
ślanie pozycji za pomocą satelity jest tylko jej 
dodatkowym sprawdzianem. 

Jak działa system COSPAS-SARSAT

Po uruchomieniu radiopława zaczyna nadawać sygnał. Sygnał przeka-
zywany jest przez satelitę do lokalnej stacji odbiorczej (LUT). Przekazywanie 
może mieć charakter:
· bezpośredniej transmisji - mamy z nią do czynienia wtedy, gdy zarówno 

radiopława, jak i lokalna stacja odbiorcza znajdują się jednocześnie w polu 
widzenia satelity.

· retransmisji - radiopława nadaje sygnał do satelity, a ten nie ma komu go 
przekazać (nie ma żadnego LUT w jego polu widzenia). Satelita zapamiętuje 
sygnał i przekazuje go do lokalnej stacji odbiorczej dopiero wtedy, gdy ta 
znajdzie się w polu widzenia. Ten sposób przekazywania sygnału możliwy 
jest tylko dla radiopław 406 Mhz.

Radiopława 406 Mhz
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Sygnał radiopław 121,5 MHz może być przekazywany tylko bezpośrednio, 
a ponieważ jest wiele miejsc na Ziemi, gdzie niemożliwe jest bezpośrednie 
przekazywanie sygnału, sygnały radiopław 121,5 MHz nie zapewniają 
możliwości alarmowania z każdego punktu na Ziemi. System Cospas-Sarsat 
będzie obsługiwał częstotliwość 121,5 MHz tylko do 1 lutego 2009.

Po odbiorze sygnału przez lokalną stację odbiorczą (LUT), przekazywany 
jest on do centrum sterowania (MCC), a następnie dalej do odpowiedniego 
ośrodka koordynacji ratownictwa (RCC). Ten ostatni kieruje odpowiednie siły 
ratunkowe na miejsce katastrofy.

Radiopławy VHF

W systemie GMDSS, oprócz radiopławy opisanej powyżej, przewidziano 
również radiopławy nadające sygnał alarmowy w paśmie VHF.  Nadają one sy-
gnał na częstotliwości 156,525 MHz, czyli na kanale 70 VHF. Jak już wiemy, 
kanał ten służy wyłącznie do cyfrowego selektywnego wywołania, dlatego 
sygnał wysyłany jest przez radiopławę jako sygnał cyfrowego selektywnego 
wywołania (jako rodzaj niebezpieczeństwa wysyłany jest sygnał "Emisja 
radiopławy pozycyjnej"). Wykorzystanie takiej radiopławy ogranicza się do 
obszaru A1. Radiopława taka powinna być wyposażona w transponder 
radarowy.
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Transponder SART

Jednym z zadań systemu GMDSS jest lokalizacja miejsc wypadków na 
morzu i naprowadzanie jednostek ratunkowych na miejsce katastrofy. Do 
tego celu stosuje się radary znajdujące się na jednostkach ratunkowych 
(statkach i samolotach). Natomiast na jednostkach ratowanych (najczęściej 
w tym przypadku - tratwach ratunkowych) stosuje się transpondery 
radarowe.

Jak to działa?

Transponder SART jest urządzeniem pracującym w paśmie 9 Ghz (dokładnie 
9200 – 9500 MHz), czyli w paśmie, w którym pracują radary na statkach. Po 
uruchomieniu, transponder radarowy "nasłuchuje" czy nie jest obserwowany 
przez radar jakiegoś statku. Jeśli wykryje, że jest namierzany przez radar, 
wysyła sygnał wzywania pomocy, który jest widoczny na ekranie radaru statku. 
Jednocześnie informuje rozbitków - sygnałem świetlnym i dźwiękowym, że 
transponder jest namierzany.

Transponder SART
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Jak sygnał transpondera widać na ekranie radaru?

Sygnał wysyłany przez transponder SART jest bardzo charakterystyczny 
i na ekranie radarowym nie sposób pomylić go z niczym innym. Widać go na 
ekranie radarowym jako 12 kropek ułożonych w lini prostej. Rozbitkowie 
znajdują się przed pierwszą kropką. Odległość od pierwszej do ostatniej 
kropki wynosi dokładnie 8 Mm. Im bliżej znajduje się radar od transpondera -
z kropek zaczynają się robić łuki, przechodzące wraz ze zmniejszaniem odle-
głości w okręgi.

Zasięg transpondera

Zasięg transpondera zależny jest przede wszystkim od wysokości jego 
umieszczenia. Im wyżej, tym zasięg transpondera większy. Należy o tym pa-
miętać, znajdując się na tratwie ratunkowej i uruchamiając transponder. 
Umieszczamy go na szczycie tratwy - minimum 1 metr nad powierzchnią wody. 
Tak umieszczony transponder może być wykryty przez radar znajdujący się na 
pokładzie statku (15 m nad poziomem wody) z odległości około 10 Mm, 
a przez radar w samolocie lub helikopterze lecącym na wysokości 1000 m.. na-
wet z odległości 40 Mm.

Zdjęcie z ekranu radaru
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Transpondery produkowane są w dwóch wersjach: przenośne - te trzeba 
ze sobą zabrać do tratwy, uruchomić (wystarczy wyciągnąć zawleczkę lub 
przełączyć włącznik) i umieścić na odpowiedniej wysokości. Druga wersja 
transponderów to transpondery mocowane na tratwach ratunkowych - uru-
chamiane automatycznie.

Dokładność lokalizacji rozbitków

Dokładność lokalizacji wynosi ok. 1 kabla. Bierze się to stąd, że od mo-
mentu wykrycia zdarzenia, jakim jest namierzanie transpondera przez radar, 
a wysłaniem przez transponder sygnału upływa ułamek sekundy (konkretnie 
0,5 ms lub krócej). Jednak nawet tak krótki czas reakcji powoduje powstanie 
błędu. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, rozbitkowie znajdują się przed 
pierwszą kropką sygnału.

Uruchamianie transpondera

Transponder radarowy, w przeciwieństwie do radiopławy EPIRB, nie jest 
urządzeniem samospławnym, tzn. po zatonięciu statku nie może samodzielnie 
wypłynąć i zacząć pracy (nie mylić z pływalnością - transponder musi utrzy-
mywać się na wodzie). Powinien znajdować się w miejscu, z którego dowodzi 
się statkiem. Należy pamiętać o zabraniu go ze sobą do tratwy.

Uruchomienie transpondera polega na wyjęciu zawleczki i włączeniu 
odpowiedniego przycisku (przeważnie po wyciągnięciu zawleczki przełącznik 
samoczynnie przejdzie w pozycje ON).

Czas pracy

Transponder po uruchomieniu powinien móc pracować przez 96 godzin na 
nasłuchu i po tym czasie dodatkowo 8 godzin, nadając sygnał. Należy kon-
trolować datę przydatności baterii. Po upływie ważności należy je wymienić.
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Zapraszamy na nasze szkolenia SRC

- zajęcia w małych grupach,

- ćwiczenia na rzeczywistym sprzęcie,

- do dyspozycji sprzęt VHF DSC, EPIRB,
  NAVTEX, SART,

- podręcznik wraz z programem komputerowym
  w cenie kursu,

- możliwość prywatnych konsultacji z instruktorem,
  poprzez e-mail lub Skype,

I najważniejsze:

- zapisując się raz na nasz kurs SRC, możesz 
  przychodzić na niego dowolną ilość razy GRATIS!!!
 (np. raz w roku, żeby powtórzyć wiedzę)! 

Szczegóły i terminy na naszej stronie: www.morka.pl

Szkoła Żeglarstwa MORKA



Pytania egzaminacyjne i egzamin

Egzaminy w Polsce przeprowadzane są przez Urząd Komunikacji 
Elektronicznej, informacje o nich można znaleźć pod adresem internetowym 
urzędu: www.bip.uke.gov.pl, znajdują się tam wnioski egzminacyjne, 
pytania, terminarz egzaminów oraz kontakt do komisji egzaminacyjnej.

Odpowiedzi na pytania można pobrać z naszej strony internetowej: 
www.morka.pl/ . Znajdują się one w dziale "Kursy i szkolenia – 
Radiooperator SRC" 

Powodzenia na egzaminie!

Piotr Lewandowski

Łukasz Mielczarek

63www.morka.pl
...i żeglarstwo stanie się także Twoją pasją!!!



Literatura

1. Praca zbiorowa “System GMDSS- regulaminy, procedury i obsługa”          
wydawnictwo Skryba 2000 r.

2. Praca zbiorowa “Poradnik morskiej służby radiotelefonicznej” Wydawnictwo 
Morskie 1976 r.

3. IMO, ICAO “IAMSAR” tom III wydawnictwo Trademar 2003 r.
4. RYA “VHF radio(inc GMDSS)” wydawnictwo RYA 2004 r.
5. “Admirality List of Radio Signals” vol.5 The United Kingdom Hydrographics 

Office 2007 r.
6. Jerzy Czajkowski, Karol Korcz “GMDSS dla łączności bliskiego zasięgu” 

wydawnictwo Skryba 2006 r.
7. Andrzej Pochodaj “Łączność na morzu – Poradnik dla żeglarzy” 

wydawnictwo Almapress 2006 r.

Internet 

www.cospas-sarsat.org,
www.epirb.de,
www.sar.gov.pl,
www.bip.uke.gov

64 www.morka.pl
...i żeglarstwo stanie się także Twoją pasją!!!



Załącznik 1

Międzynarodowa tabela literowania (spelling)

A – Alpha
(alfa)

K – Kilo
(kilo)

U – Uniform
 (juniform)

0
(ziro)

B – Bravo
(brawo)

L – Lima
(lima)

V – Victor
 (wiktor)

1 
(łan)

C – Charlie
(czarli)

M – Mike
(majk)

W – Whiskey
 (łiski)

2 
(tu)

D – Delta
(delta)

N – November
 (nowember)

X – X-ray
(eksrey)

3 
(fri)

E – Echo
(eko)

O – Oscar
(oskar)

Y – Yankee
(janki)

4 
(for)

F – Foxtrot 
(fokstrot)

P – Papa
(papa)

Z – Zulu
(zulu)

5 
(fajf)

G – Golf
(golf)

Q – Quebec
(kebek)

6 
(siks)

H – Hotel
(hotel)

R – Romeo
(romeo)

7 
(sewen)

I – India
(india)

S – Sierra
(sierra)

8 
(eit)

J – Juliett
(dżuljet)

T – Tango
(tango)

9 
(najn)
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Załącznik 2 
Lista kanałów VHF

Przeznaczenie kanału

Statek do statku

Kanał Rodzaj

Służba ruchu
 portowego

i ruchu statków

Korespondencja
publiczna

dupleks

simpleks

dupleks

simpleks

simpleks

simpleks

simpleks

simpleks

simpleks

simpleks

simpleks

dupleks

01 - 05

06

07

08

09, 10

11, 12

13

14

15

16

17

18 - 28

Kolejna numeracja kanałów zaczyna się od 60 (kanałów 29-59 nie ma)

OK - akcje SAR

OK - mostek - 
mostek

Kanał wywoławczy i łączności w niebezpieczeństwie
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Przeznaczenie kanału

Statek do statku

Kanał Rodzaj

Służba ruchu
 portowego

i ruchu statków

Korespondencja
publiczna

simpleks

simpleks

simpleks

simpleks

simpleks

dupleks

simpleks

67

68

69

70

71 - 73

74

75, 76

77

78 - 86

87, 88

Są to kanały ochronne dla kanału 16 (ich
 częstotliwości są blisko 16). Nie wolno używać!

simpleks

simpleks

Wyłącznie do DSC - zakaz prowadzenia korespondencji

67www.morka.pl
...i żeglarstwo stanie się także Twoją pasją!!!



Załącznik 3
Sposoby wzywania pomocy

Sygnał Opis sygnału

Wystrzał armatni lub inny sygnał detonacyjny
 (petarda) nadawany w odstępach 1 minuty.

Wywieszenie w jak najlepiej widocznym 
miejscu flagi i pod nią kuli (lub na odwrót). 
W przypadku braku kuli wywieszamy coś 

najbardziej zbliżonego kształtem do kuli, np.. 
koło ratunkowe. Brak flagi można 

zastąpić koszulką.

Sygnał wzywania pomocy NC według 
międzynarodowego kodu sygnałowego.

Wystrzelenie czerwonych rakiet lub pocisków 
wyrzucających czerwone gwiazdy, czerwonej 
rakiety spadochronowej lub pochodni ręcznej 

palącej się czerwonym płomieniem.

Sygnał świetlny SOS - nadany kodem Morse'a.

Nieprzerwany dźwięk nadawany za pomocą 
dowolnego sygnalizacyjnego przyrządu mgłowego.
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Sygnał Opis sygnału

Otwarty ogień na statku (nie polecam 
stosowania tego sygnału na jachtach).

Powolne podnoszenie i opuszczanie obu
 wyprostowanych ramion.

Dym o barwie pomarańczowej (pławka dymna)

Kawał pomarańczowego płótna z czarnym 
kwadratem i kołem.

Sygnały przeznaczone dla identyfikacji z powietrza

Barwny znak na wodzie.
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Załącznik 6
Odwołanie fałszywego alarmu DSC

1.   Wyłączyć natychmiast DSC

2.   Włączyć DSC i ustawić VHF na kanał 16

3.   Na kanale 16 VHF nadać odwołanie fałszywego alarmu:

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS
THIS IS: nazwa statku, call sign, MMSI pozycja statku
CANCEL MY DISTRESS ALERT OF: data, czas UTC
MASTER: nazwa statku, call sign, MMSI, czas
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