
 

  نمايشگر موقعيت اضطراری
Radio Beacon  

  

براي چند دقيقه تصور كنيد، هواپيماي حامل شما در دريا و يا هر جاي ديگري سقوط كرده اما شما و 
چند نفر ديگر جان سالم به در برده ايد و نياز به كمك داريد، يا اين كه در بيابان يا جنگل سر در گم 

هستيد، در اين شرايط چه خواهيد كرد؟ نااميد خواهيد شد و شكست شده ايد و نيازمند كمك فوري 
را خواهيد پذيرفت؟ يا از قبل فكري براي اين گونه حوادث نموده ايد؟ تجهيزات راديو بيكن 

هاي فرستنده سيگنالي هستند كه تقريبا در هر نقطه از كره زمين در صورتي كه دچار شرايط  دستگاه
هاي امداد و نجات را براي كمك به شما و يافتن محل وقوع  ده و تيماضطراري شويد، به كار افتا

  .حادثه اي كه شما دچار آن شده ايد آگاه مي سازند

                   
  چگونگي كاركرد

هنگامي كه دستگاه بيكن به واسطه ضربه يا سقوط و يا عامل انساني به كار مي افتد، شروع بـه ارسـال   
هـا را دريافـت    هاي كنترل كننده بيكن، اين سـيگنال  نمايد، در اين هنگام ماهوارهسيگنال اضطراري مي 

كرده و آن را براي مراكز كنترل زميني ارسال مي كنند، سيگنالي كـه از مـاهواره بـراي مراكـز زمينـي      
مركـز زمينـي پـس از دريافـت     . ارسال مي گردد، شامل موقعيت مكاني و عالئم شناسايي بيكن اسـت 

ها نيز به سرعت كـار جسـتجو را    وق آن را در اختيار مراكز جستجو و نجات قرار داده و آناطالعات ف
 .آغاز مي نمايند، كليه مراحل مذكور اغلب در كم تر از چند دقيقه انجام مي شوند



ها در حال اسـتفاده   ها در حال حاضر، برحسب هزينه، روش و نوع ماهواره هاي مختلفي از بيكن سامانه
قادرنـد تـا يـك     ""GPSگيرنـده   به همراه يك 406MHzهاي جديد بيكن  اغلب سامانه. باشندمي 

متر در هر جاي كره زمين مكان يابي نمايند و با دريافت شماره  100فرستنده بيكن را با دقتي در حدود 
ده را دقيقه خانواده شخص يا اشخاص سانحه دي 4ارسال مي گردد در كمتر از   شناسايي كه از دستگاه

قيمـت  . و به سرعت عمليات نجـات را آغـاز نماينـد     به وسيله تلفن در جريان وقوع حادثه قرار داده
 .دالر آمريكا است  3000تا  1200چنين فرستنده اي بين 

با پوشش جهاني است ، عمـل مكـان يـابي بـا      406MHz در نوع ديگر كه يك سامانه متوسط بيكن 
يعني تيم نجات مي بايست بـراي يـافتن محـل    . ( كيلومتر انجام خواهد گرفت 2دقتي در حدود شعاع 

همچنين آگاهي دادن به خويشاوندان و .) كيلومتر مربع را جستجو نمايند 5,12حادثه مساحتي به شعاع 
 45بـه طـور متوسـط    ( ساعت به طول مـي انجامـد    2شروع عمليات جستجو در اين سامانه حداكثر 

ساعت در نـوع دوم ناشـي از تفـاوت     2دقيقه در نوع پيشرفته اول و  4زماني ميان  اين تفاوت). دقيقه
هاي ارسالي توسط دستگاه بيكن است، چنانچه در نـوع اول فرسـتنده قـادر     ميان توان خروجي سيگنال
 25ارسال كند ولي در نوع دوم توان سيگنال ارسالي بـيكن تنهـا   ) وات( 5wاست تا سيگنالي با توان 

هـاي   است، زيرا تجهيزات نوع دوم ايـن سـيگنال را بـراي هواپيمـا    ) هزارم يك وات  25(ت ميلي وا
دالر  900تا  500قيمت تجهيزات اخير نيز چيزي در حدود . نمايند جستجو گر بر فراز منطقه ارسال مي

  .است

دالر  150هاي اوليه قديمي و ارزان تر كـه در حـدود    اما مدل
هاي نا شـناس   هستند كه سيگنال هايي قيمت دارند، شامل بيكن

  را بـر روي بسـامد  ) بدون امكان ارسال شـماره شناسـايي   ( 
121.5 MHz ) ايـن تجهيـزات   . كننـد  ارسال مـي ) مگاهرتز
درصد مساحت كـره زمـين قابـل اسـتفاده      60قديمي تنها در 

سـاعت زمـان    6هستند و از زمان اعالن تا شروع به جسـتجو  
كيلـومتري   20ها در حدود شعاع  الزم دارند، همچنين دقت آن

تيم نجـات بـراي يـافتن منبـع ارسـال      . ( از محل ارسال است
 1214بايسـت مسـاحتي در حـدود     سيگنال و محل حادثه مي

در نواحي قطبي و نيم كره شـمالي زمـين مناسـب      پوشش اين سامانه) كيلومتر مربع را جستجو نمايد 



است كه متاسـفانه تـداخل     استاندارد اضطراري هوانوردي  مورد استفاده آن نيز بسامد  نيست و بسامد
چنانچه باعث به وجود آمدن در . گردد بر روي آن به وسيله ديگر تجهيزات الكترونيكي، بسيار ايجاد مي

هـا نيـز چيـزي در     هاي اضطراري كذب و يا خطا در مكان يابي خواهد شد، توان خروجي آن خواست
  .ميلي وات است 100الي  75حدود 

  دسته بندي تجهيزات بر حسب كاربري

هاي اضطراري بر حسب نوع كاربرد به كار  سه نوع تجهيزات راديو بيكن جهت انتشار و ارسال سيگنال
  :روند كه به شرح زير است مي

1-     " EPIRB" )1 (براي كاربران دريايي و شناورها  

2-     " ELT" )2(  هاي هوانوردي  براي كاربرد  

3-     " PLB" )3 (هاي شخصي و زميني براي كاربرد  

1- ERIRB  

  
ها مورد استفاده قرار دارد، خـود شـامل دو نـوع     كه اغلب توسط كاربران دريايي و شناور  اين سامانه

نمايـد و ديگـري يـك     ارسال مي MHz 121.5  مختلف است، يكي سيگنال آنالوگ را بر روي بسامد
با توان كمتري نيـز همزمـان بـر      MHz 406  شماره شناسايي منحصر به فرد ديجيتالي را براي بسامد

خود بـه دو دسـته    MHz 406هاي بيكن دريايي جديد  فرستنده. نمايد ارسال مي MHz 121.5روي 
شود كه قابليت به كار افتادن هم به صـورت خودكـارو    هايي را شامل مي شوند، دسته اول آن تقسيم مي



كه بوسيله يـك آزاد كننـده در فضـايي خـارج از      را دارند) توسط عامل انساني ( ي هم به شكل دست
فـوت در   10تـا   3يد در عمقدر زماني كه شناور شروع به غرق شدن نما قرار دارند،محيط بسته شناور

بـه صـورت   و برگشـته سطح آب  و بدليل داشتن قابليت شناوري به اثر فشار آب آزاد كننده عمل كرده
در   EPIRBاين از اهميت ويژه اي برخوردار است كه  .شروع به فرستادن سيگنال مي نمايد خودكار

  .آب برگرددتواند به سطح بكه با غرق شدن شناور  ،يك فضاي بسته قرار نگيرد

ها را  گردند، در اين صورت بايد آن كه تنها به شكل دستي فعال ميشوند  دسته دوم شامل تجهيزاتي مي
ها به راحتي و به سـرعت امكـان پـذير     دسترسي به آن  در جايي قرار داد كه در شرايط وقوع حوادث،

هاي آن به سـرعت   استفاده شود، سيگنال MHz 406در صورتي كه از يك فرستنده جديد بيكن . باشد
توسط ماهواره شناسايي خواهد شد، بدين معني كه كوچكترين بي توجهي و بي مالحظه گي از طـرف  
كاربران ويا به كار انداختن سهوي و يا عمدي دستگاه در شرايط غير اضطراري قادر است تا يك پيـام  

هاي  بايست به منظور آزمايش دستگاه اره كاربران ميهشدار كذب را ايجاد و ارسال نمايد، بنابراين همو
هاي شركت سازنده آن و يا راهنماي آيين نامـه اسـتفاده از خـدمات بـيكن      بيكن خود مطابق با توصيه

هاي غير واقعـي و كـذب جلـوگيري     عمل نمايند تا از بروز هشدار "آزمايش صحت عملكرد "قسمت
گونـه تجهيـزات را بالفاصـله پـس از خريـداري بـه        بايست اطالعات ايـن  همچنين كاربران مي.شود

در چنـين  . هـا ثبـت نماينـد    هاي مربوطه معرفي و شماره شناسايي آن را به نام خـود، نـزد آن   سازمان
شرايطي در صورتي كه به هر دليل دستگاه درشرايط غير اضطراري به كار بيافتد، عوامل امـدادي و يـا   

) در هنگام ثبت ( ها  با شماره تلفني كه كاربر دراختيارآن گشت ساحلي براي تاييد صحت وقوع حادثه
هـا   گيرند تا موضوع را جويا شوند، اما اگر دستگاه قبال ثبت نشـده باشـد آن   تماس مي  قرار داده است،

توانند موضوع را تلفني بررسي كنند، بنابراين همواره فرض را بر وقوع حادثه نهاده و در جستجوي  نمي
برخورد ) در صورت كذب بودن هشدار ( آيند، كه در اين حالت با متخلفان  ال بر ميمحل ارسال سيگن

افتد، از  آنالوگ به طور دستي به كار مي MHz 121.5هاي دريايي  تمامي بيكن. خوبي نخواهند داشت
هـاي مـدار    آن جا كه اين تجهيزات با ماهواره

تواننـد بـه خـوبي     كننـد نمـي   پايين كـار مـي  
عمل نمايند، به عـالوه   MHz 406هاي  بيكن

به علت مجهـز نبـودن تجهيـزات آنـالوگ بـه      
ها، هر سـيگنال   ارسال شناسه و ثبت آن  سامانه

ها، چه واقعي و چه كـذب   ارسالي از طرف آن



هاي جستجو و نجات مورد پيگيري واقع شود، بدين جهـت ايـن تجهيـزات     بايست توسط تيم باشد، مي
اما ايـن رونـد تنهـا تـا     . دهند هاي جستجو و نجات هدر مي از سازمانهمواره زمان و نيروي زيادي را 

هـاي مـدار    چرا كه خوشبختانه از آن زمان به بعد عمـر مـاهواره   .داشتادامه  2009تاريخ اول فوريه 
ولي هم اكنون از اين فركانس بدليل اينكـه توانسـته در    ديرس هاي قديمي به پايان  پايين مربوط به بيكن

و همه كاربران ملـزم خواهنـد بـود تـا از       .از بين نرفته است زمان خود جان هزاران نفر را نجات دهد
  .ديجيتالي استفاده نمايند MHz 406جديد   سامانه

 2- ELT  

  
هايي را جهت كمك به عمليات جستجو و نجـات توليـد    يك فرستنده بسامد راديويي است كه سيگنال

كند، براي مثال در هنگام سقوط يك هواپيما ، اين سامانه زماني كه تحت شـرايط خاصـي همچـون     مي
طور دستي توسط اشخاص بـر جـاي مانـده از     ي شديد، فشار شديد و ناشي از انفجار و حتي به ضربه

  هاي زميني كنترل، در چنين حالتي هواپيماها و يا ايستگاه. نمايد حادثه به طور خودكار شروع به كار مي
شـود،   منتشر مي MHz 121.5  اي كه بر روي بسامد بعد از دريافت سيگنال اضطراري از چنين سامانه

هاي عمومي در آمريكـا   تقريبا همه هواپيما. نمايند ل حادثه ميشروع به عمليات جستجو براي يافتن مح
اي نيز به منظور بهبود رديـابي و   به تازگي ماهواره. هستندELTملزم به حمل و استفاده از يك دستگاه 

در حوادث وارد عمل شده است، اگر چه هنوز هم خطاهايي انساني از  ELTهاي  كشف محل سيگنال
تگاه به عنوان آزمايش صحت عملكرد و يا در حالتي كه هيچ گونه اتفـاقي رخ  قبيل به كار انداختن دس
  شـوند،  هاي بسامد ي، كه باعث سردر گمي و يا خطا در كشف دقيق محل مـي  نداده است و يا تداخل

به كار انـداختن  ( هاي اضطراري كذب  چنانكه بايد بدانيد كه تقريبا نسبت انتشار سيگنال  وجود دارند،
هـاي   به انتشار سيگنال) وسط افراد براي تفريح و يا آزمايش در شرايط عادي و غير اضطراري دستگاه ت

اي كـه   مـاهواره  ELTهـاي   نسـل جديـد و قدرتمنـدتر سـامانه     . اسـت  1به  500اضطراري واقعي 



 MHz 406  هاي ديجيتالي را به همراه يك شماره شناسايي منحصر به فـرد بـر روي بسـامد    سيگنال

ي را تا حد زيادي بر طرف نموده اسـت همچنـين    هاي بسامد كند، مشكالت ناشي از تداخل ارسال مي 
دقت كشف محل ارسال سيگنال را تا حد زيادي باال برده است، چرا كه براي تـيم جسـتجو مشـخص    

سـازد تـا مسـتقيما بـه      ها را قادر مـي  گردد و آن ارسال مي ELTاست كه هر سيگنال از كدام دستگاه 
هـر يـك از كـاربران يـا       در ايـن سـامانه  . ده محل انتشار سيگنال مشخص حركت كننـد سمت محدو

بايست از قبل شماره شناسايي دستگاه را در مركزي كه مسئوليت اين كار را بر عهده دارد  ها مي دستگاه
هاي كذب در چنين شرايطي به وسيله يك تماس تلفنـي و يـا    ثبت شوند، بر اين اساس صحت فعاليت

در اين سامانه به وسيله استفاده از يـك گيرنـده موقعيـت يـاب جهـاني      . ي مشخص خواهد شدراديوي
(GPS)  يابـد  متر كاهش مـي  100دقت در كشف محل حادثه تا شعاع .ELT   بـيكن    اولـين سـامانه

  . ها اجباري شد اضطراري بود كه در آمريكا استفاده از آن براي هواپيما

3- PLB  

  
هدف از كـاربرد  . گردند ها هستند كه به وسيله اشخاص حمل و استفاده مي اين تجهيزات نوعي از بيكن

هاي حساس  روز. هاي حساس است هاي حادثه ديده در روز اين وسائل يافتن و نجات دادن جان انسان
ها  آن روز هاي پس از وقوع حوادث مرگباري هستند كه اغلب امكان زنده ماندن نفرات در نخستين روز
نفر را نجـات داده   14و  700اين تجهيزات جان 2002تا  1982هاي  تنها طي سال. گردد پيش بيني مي

هـا داراي   اغلب ايـن دسـتگاه  . شود برابر نيم ميليون تخمين زده مي دههاي ثبت نش تعداد دستگاه. است
توان بـه راحتـي    ها را مي كيلوگرم هستند و آن 5تا  2هاي روشن، بدنه ضد آب و وزني در حدود  رنگ



. از فروشندگان تجهيزات دريانوردي و يا هوانوردي و حتي فروشندگان تجهيزات شكار خريداري كـرد 
درجـه سـانتيگراد    [40+,40-]ي دماي ميان  سال است و در گستره 10ها معموال  عمر مفيد اين دستگاه

هاي هوايي  بر خالف مدل. ارسال كنندساعت سيگنال  48تا  24كنند، اين تجهيزات قادرند بين  كار مي
هـا تنهـا بـه طريقـه دسـتي فعـال        شوند، اين مدل و دريايي كه به صورت خودكار و يا دستي فعال مي

هـا كـه    هايي از آن به عالوه، مدل. دهند عمل ارسال را انجام مي Mhz 406گردند و بر روي بسامد  مي
موقعيت كمك بزرگي به اشخاص حادثه ديده نموده  نيز باشند با ارسال دقيق تر GPSمجهز به گيرنده 

كـاهش  ) متر  100شعاع (و وسعت محل مورد جستجو توسط تيم نجات را تا حدود يك زمين فوتبال 
  .دهند مي

استفاده از اين تجهيزات در آمريكا براي هيچ كس منعي نداشته و نياز به هيچ گونه مجوزي نيز نـدارد،  
تگاه به همراه اطالعات ديگر نزد مراجع مربوطه به نـام شـخص كـاربر    بايست شماره سريال دس اما مي

هاي كذب، كمـك   اين عمل عالوه بر ايجاد توانايي بيشتر در برخورد و شناسايي سيگنال. گردد ثبت مي
زيرا سيگنالي كـه راديـو   . نمايد شاياني به شخص استفاده كننده جهت امداد رساني سريع تر به وي مي

نمايد، شامل ارسال شماره شناسايي است كه، كاربر قبال آن را به ثبت  عاليت ارسال ميبيكن در هنگام ف
  .است  رسانيد،

هاي شخصي براي همه مردم در سرتاسر آمريكا در تاريخ اول جـوالي   PLBاجازه حمل و استفاده از 
آالسكا قـادر   تا پيش از اين تاريخ، تنها مردم. صادر شد كميته ملي اتباطات)  FCC(سوي   از 2003

هاي شخصي در آالسكا همراه با  بودند تا از اين وسيله استفاده كنند، در اين حال برنامه استفاده از بيكن
كـه نتـايج     نيز دنبال شد،  آزمايشي براي سنجش ميزان موفقيت و صحت عملكرد و كارآيي اين سامانه

نفر را نجات بخشد و راه را براي اسـتفاده   400زيرا توانسته بود جان   اي را در بر داشت، قابل مالحظه
  .در جهان باز كند  سراسري از اين سامانه

1. Emergency position-indicating  rescue beacon  
2. Emergency Locator Transmitter  
3. Personal Locator beacon  

  

 

 


