T.C.
MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

DENĠZCĠLĠK

GMDSS ARAÇLARI

Ankara, 2016



Bu modül, Mesleki ve Teknik Eğitim okul / kurumlarında uygulanan Çerçeve
Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak
öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme
materyalidir.



Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir.



PARA ĠLE SATILMAZ.

ĠÇĠNDEKĠLER
AÇIKLAMALAR ................................................................................................................... iii
GĠRĠġ ....................................................................................................................................... 1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 ..................................................................................................... 2
1. YERSEL HABERLEġME SĠSTEMLERĠ ........................................................................... 2
1.1. GiriĢ............................................................................................................................... 2
1.2. Radyo Frekans Aralığı .................................................................................................. 3
1.3. Yersel Deniz Mobil HaberleĢme Frekansları ................................................................ 6
1.3.1. VHF R/Telefon Frekans Bandı .............................................................................. 7
1.3.2. VHF Radyotelefon Yayın Sınıfı ............................................................................ 8
1.3.3. VHF Radyo Telefonuyla DSC Faaliyetlerinin Yürütülmesi .................................. 8
1.4. MF/HF Telsiz Donanımının ÇalıĢma Ġlkeleri ve Kullanımı ....................................... 14
1.4.1. Yüzey ve Ġyonosferik Dalgaların Yayınımı ......................................................... 14
1.4.2. MF/HF Cihazlarıyla Telsiz Telefon ĠletiĢimi ...................................................... 16
1.4.3. MF ve HF Bandlarında DSC Faaliyetlerinin Yürütülmesi .................................. 17
1.5. Telsiz Teleks NBDP (NarrowBand Direct Print)........................................................ 18
UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 20
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 22
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 ................................................................................................... 23
2. INMARSAT UYDU SĠSTEMĠ .......................................................................................... 23
2.1. GiriĢ............................................................................................................................. 23
2.2. Denizcilikte Uydularla ĠletiĢim(Deniz HaberleĢmesi Örgütü Uluslararası SözleĢmesi 1979) .................................................................................................................................. 23
2.3. INMARSAT Uyduları................................................................................................. 24
2.3.1. INMARSAT Sistemi Uzay Bölümü (Space Segment) ........................................ 26
2.3.2. INMARSAT Sistemi Yeryüzü Bölümü (GroundSegment) ................................. 27
2.3.3. INMARSAT Sistemi Okyanus Bölümleri ĠletiĢim Kodları ................................. 28
2.4. INMARSAT Tehlike, Acelelik ve Emniyet ĠletiĢimleri ............................................. 28
2.4.1. Gemiden Karaya Tehlike Uyarısı ........................................................................ 28
2.4.2. Karadan Gemiye Tehlike Uyarısı ........................................................................ 29
2.5. INMARSAT Terminal Numaraları ve Türleri ............................................................ 30
2.5.1. INMARSAT-B .................................................................................................... 31
2.5.2. INMARSAT F-77 ................................................................................................ 32
2.5.3. INMARSAT-C Gemi Yer Ġstasyonu ................................................................... 33
UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 35
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 36
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 ................................................................................................... 37
3. TELSĠZ SĠSTEMLERĠNDE TAMAMLAYICI TEÇHĠZATLAR .................................... 37
3.1. Antenler....................................................................................................................... 37
3.1.1. Mikrodalga Parabolik Anten................................................................................ 38
3.1.2. VHF/MF/HF Antenler ve Kablo Bağlantıları ...................................................... 40
3.2. Sabit Besleme Kaynakları (Akümülatörler) ................................................................ 43
3.3. Can Kurtarma Araçları Yardımcı Telsiz Cihazları ..................................................... 45
UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 47
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 48
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 ................................................................................................... 50

i

4. DENĠZ HABERLEġMESĠNĠN KURALLARINI TANIMLAYAN ULUSLARARASI
ANLAġMALAR .................................................................................................................... 50
4.1. SOLAS ........................................................................................................................ 50
4.1.1. SOLAS Bölüm IV- Telsiz HaberleĢmeleri .......................................................... 52
4.2. ITU Telsiz Yönetmeliği (Radio Regulations) ............................................................. 52
4.3. STCW ......................................................................................................................... 52
4.4. HAMBURG SAR ....................................................................................................... 53
UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 54
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 55
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5 ................................................................................................... 56
5. GEMĠ MOBĠL ĠSTASYONLARI ...................................................................................... 56
5.1. Gemilerde Bulundurulması Zorunlu GMDSS Donanımları ....................................... 57
5.1.1. Donanımların Hazır Bulundurulması .................................................................. 59
5.1.2. A1 Deniz Bölgesi için Telsiz Donanımı ve Duplikasyonu .................................. 61
5.1.3. A2 Deniz Bölgesi için Telsiz Donanımı ve Duplikasyonu .................................. 61
5.1.4. A3 Deniz Bölgesi için INMARSAT Seçeneği .................................................... 61
5.1.5. A3 Deniz Bölgesi için HF Seçeneği .................................................................... 62
5.1.6. A4 Deniz Bölgesi için Telsiz Donanımları .......................................................... 62
UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 63
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 64
MODÜL DEĞERLENDĠRME .............................................................................................. 65
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 66
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 67

ii

AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Denizcilik

DAL

Güverte ĠĢletme/Gemi Elektroniği ve HaberleĢme

MODÜLÜN ADI

GMDSS Araçları

MODÜLÜN SÜRESĠ

40/20

Birey/öğrenciye uluslararası anlaĢmalara uygun olarak
GMDSS kapsamında kullanılmakta olan yersel ve uydu
MODÜLÜN AMACI
aracılığıyla haberleĢme yapmaya yönelik gerekli bilgi
ve beceriyi kazandırmaktır.
1. GMDSS kapsamında kullanılmakta olan yersel
haberleĢme sistemlerini kullanabileceksiniz.
2. GMDSS kapsamında kullanılmakta olan uydu
haberleĢme sistemlerini kullanabileceksiniz.
MODÜLÜN ÖĞRENME 3. Telsiz sistemlerinde tamamlayıcı (anten, akümülatör
vb.) teçhizatları test edebileceksiniz.
KAZANIMLARI
4. Deniz
haberleĢmesinin
kurallarını
belirleyen
uluslararası anlaĢmaları uygulayabileceksiniz.
5. Deniz
mobil
uydu
servisi
cihazlarını
kullanabileceksiniz.
Ortam:
1. Denizde haberleĢme Labaratuvarı.
2. GMDSS Simülatörü.
EĞĠTĠM
ÖĞRETĠM Donanım:
ORTAMLARI
VE 1. GMDSS jurnali.
DONANIMLARI
2. Deniz
HaberleĢmesi-trafik
ile
ilgili
ADMIRALTY ve IMO süreli-basılı-yayınlar.
3. FLEET 55 / 77 Uydu haberleĢme cihazı.
4. Akümülatör, avometre, gereklidir.

ÖLÇME
DEĞERLENDĠRME

ITU,

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
VE
Çoktan seçmeli sorular, doğru/yanlıĢ soruları ve test
aletleriyle gerçekleĢtirilecek ölçme iĢlemleri sorularıyla
öğrenme durumunuzu izleyeceksiniz.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Tarih göstermiĢtir ki, değiĢim bir dizi olayın sıralı olarak gerçekleĢmesi sonucu ortaya
çıkar. Mühendislik uygulamalarındaki değiĢimler de teknolojide meydana gelen bir dizi
ilerlemenin elde edilmesi üzerine gerçekleĢir. Bu ilke ıĢığında, küresel ölçekte uygulanan
tehlike ikaz ve iletiĢim yöntemlerinde de çok büyük değiĢiklikler gerçekleĢmiĢtir. 1 Ağustos
1993 tarihi itibariyle, gemilerin GMDSS araçlarından EPIRB uydu ve NAVTEX cihazlarını,
ardından da 1 ġubat 1999 tarihi itibariyle diğer tüm GMDSS araçlarını taĢıma zorunluluğu
getirilmiĢtir.
GMDSS, dünyayı kapsayan yüksek güvenlikli karmaĢık bir radyo ağı ile mobil radyo
iletiĢiminin sınırlarını geniĢletmiĢtir.GMDSS aslında okyanuslar ve açık denizlere açılmayı
düĢünen gemiler için bir güvenlik paketidir ve bu paketin içinde her biri birbirinden önemli
araçlar yer alır.
GMDSS aracılığıyla radyo haberleĢmesi, tüm dünya yüzeyini ören son derece verimli
bir dizi bileĢenden oluĢmaktadır. Hem karasal hem de uydu iletiĢim yöntemleri öylesine
birbirleriyle kenetlenmiĢtir ki,bir geminin tehlike altında olması durumunda tecrübesiz
operatörler bile oldukça güvenilir bir planda arama-kurtarma birimlerini uyarabilir. Bununla
birlikte, uydu haberleĢmesinin kullanıldığı sırada, bir güverte operatörünün kıyı temelli bir
arama-kurtarma merkezini hızlıca uyarmasına imkan sağlar.
Bu modül yeni radyo operatörüne ya da elektroteknik zabitine GMDSS araçları ve
onların iliĢkili sistemleri hakkında yeterli bilgiyi sunacak Ģekilde yazılmıĢtır. Modül içinde
GMDSS içindeki karasal haberleĢme araçları, uydu haberleĢme araçları, deniz mobil
istasyonu, anten kurulumları, araçların denizde can güvenliği ilkelerine uygunluğu gibi
konuları bulacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
ÖĞRENME KAZANIMI
Yersel (Terrestrial-Karasal) sistemin çalıĢma ilkelerini tanımlayabilecek, yersel
sistemde kullanılan bandlarda haberleĢme yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


VHF, HF ve MF bandlarının nerelerde kullanıldığını ve birbirlerine olan
üstünlüklerini araĢtırınız.

1. YERSEL HABERLEġME SĠSTEMLERĠ
1.1. GiriĢ
GMDSS radyo ağının kara ayağını oluĢturan yersel sistemlerin kullanımında özellikle
frekans tahsisi ve giriĢim açısından bazı teknik ve yasal sıkıntılar vardır. Uluslararası iletiĢim
birliği olan ITU (International Telecommunications Union) radyo frekans spektrumunun
kullanımı konusunda çok sıkı ve katı kurallara sahiptir. Radyo iletiĢim sistemlerini kullanan
tüm kullanıcılar, bilgi transferinin sağlanması için yalnızca belirli frekans ve sistemlerin
kullanımına lisanslı olduklarının farkında olmalıdırlar. Bununla birlikte, süregelen politik ve
teknik sorunlara rağmen, HF bandlarını ve dünyanın iyonosfer tabakasını kullanarak iyi
kalitede tamamen küresel bir iletiĢim gerçekleĢtirmek mümkündür.

Resim 1.1: GMDSS Konsolu
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Denizde radyo iletiĢim gereksinimleri güverte operatörü için her zaman baĢlıca sorun
olmuĢtur. Gemi, çelik gövdesi ve tuzlu su nedeniyle radyo dalgalarını yansıtan ya da
reddeden çok etkin bir elektromanyetik ekran vazifesi görür. Ayrıca gemiler verimli yakıt
tüketimi sağlayacak Ģekilde tasarlandıklarından, antenlerin üzerine monte edildiği geleneksel
baca ve direk kullanımından vazgeçilmekte, yapısal değiĢiklikler ortaya çıkmaktadır. Sonuç
olarak, güverte anten sistemleri daha az verimli olma eğilimi gösterir ki, bu durum radyo
sinyallerinin alımı ve gönderilmesinin her ikisinde de ilave zorluklar ortaya koyar.
AĢağıda GMDSS radyo ağında kullanılan yersel sistemler listelenmiĢtir:






518 kHz MF (Medium Frequency) üzerinden NAVTEX verisi,
1.6MHz‟den3.4 MHz‟eMFbandını kullanan ses, radyo teleks ve sayısal seçici
arama (DSC – Digital Selective Calling),
3 MHz ve 30 MHz HF (High Frequency) arası bandlarını kullanan ses,
radyoteleks ve DSC,
30 MHz‟den 300 MHz‟e VHF (VeryHigh Frequency) bandını kullanan ses ve
DSC,
9 GHz frekansında RADAR SART.

Görüldüğü üzere GMDSS, oldukça düĢük frekans olan 518 k Hz‟den 9 GHzL-bandına
kadar çok geniĢ bir frekans aralığı gerektirir.
Her durumda, kullanılan taĢıyıcı frekansı iki ana kriteri karĢılamak üzere seçilmiĢtir.
Bunlar, coğrafik menzil ve ilgili bilgiyi taĢıma kapasitesidir. Bir radyo dalgasının coğrafik
menzilini etkileyen pek çok parametre vardır. Fakat GMDSS sisteminin çalıĢmasını anlamak
için, bir radyo dalgasının menzilinin seçilecek frekans bandıyla iliĢkili olduğu ve dolayısıyla
da radyo dalgasının propagasyon yöntemini belirlediği göz önünde bulundurulmalıdır.

1.2. Radyo Frekans Aralığı
Radyo frekans spektrumu tablosu frekans spektrumunun yayın bandlarına nasıl
bölündüğünü gösterir. Örnek olarak arama kurtarma operasyonları (SAR - SearchandRescue)
çoğunlukla VHF cihazı kullanılarak gerçekleĢtirilir. Bu cihaz 16. Kanalda kullanıldığında
VHF bandına tahsis edilmiĢ 156.8MHz‟lik taĢıyıcı frekansına sahip olur.
Diğer tüm parametreler sabit kaldığında, VHF bandından ya da daha yüksekten
gönderilen sinyaller etkin olarak görüĢ hattındadır. Sonuç olarak, bir cankurtaran salı ve
gemi arasındaki mesafenin, sistem kurulumuna ve antenin bağıl yüksekliğine bağlı olarak 10
ile 12 deniz mili olduğu tahmin edilir.Yer istasyonlarınca,ulaĢılan ufuk çizgisinin ötesinde
radyo menzili için tekrarlayıcı istasyonlar kullanılması ya da her biri sınırlı karakteristiklere
sahip LF, MF ya da HF bandlarının kullanımı gerekmektedir.Mobil uydu iletiĢimi L bandını
kullanırken, yer uydu istasyonları bir uyduyla görüĢ hattı haberleĢmeyi sağlamak üzere C
bandını kullanır.
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Sıkı radyo frekans spektrumu kontrolüne bir örnek, deniz VHF bandının akıllıca alt
kanallara bölünmüĢ olmasıdır. Bazı kanallarda karasal TV yayınları yapılırken, bazı kanallar
dubleks (çift yönlü) ve simpleks (tek yönlü) operasyon için ayrılmıĢtır. 70. Kanal gibi bazı
kanallar GMDSS radyo ağının özel hizmetleri için kullanılır.
Benzer fakat daha kapsamlı bir kanal düzenlemesi MF/HF bandlarında karĢımıza
çıkar. Kanallar dahil oldukları band ile numaralandırılır. Örneğin, 4 MHz bandı içinde 1 nolu
kanal 401 ve 8 MHz bandında 801 olarak numaralandırılır.
Unutulmamalıdır ki, radyo dalgaları uluslararası sınırlara bağlı kalmaz ve sonuç olarak
frekansların kullanımını kontrol etmek için bir üst yapı kurulmuĢtur.Taraf ülkelerce varılan
anlaĢma kapsamında, üzerinde mutabık kalınan radyo frekans yönetimi politikaları ITU
tarafından yayınlanır. Tablo 1.1‟deher bir frekans aralığınıntemel özellikleri birlikte
gösterilmiĢtir.
RADYO FREKANS ARALIKLARI
Band Ġsmi ve Frekans
Çok düĢük frekans (VLF)
3 - 30 kHz
DüĢük frekans (LF)
30 - 300 kHz
Orta frekans (MF)
0.3 - 3 MHz
Yüksek frekans (HF)
3 - 30 MHz
Çok yüksek frekans (VHF)
30 - 300 MHz
Ultra yüksek frekans
0.3 - 3 GHz
Süper yüksek frekans
3 - 30 GHz
AĢırı yüksek frekans
30 - 300 GHz

PropagasyonModları
GeniĢ yüzey dalgası
Yüzey dalgası. Bazı gök
dalgaları geri yansır
Gündüz yüzey dalgası. Bazı
gök dalgaları gece geri
yansır
Gök dalgalarının iyonosfer
tabakasından yer yüzeyine
uzun mesafeler sonrasıgeri
yansıması
Çoğunlukla uzay dalgası.
GörüĢ hattı içinde
Yalnızca uzay dalgası
Yalnızca uzay dalgası
Yalnızca uzay dalgası

Temel Karakteristikleri
Çok yüksek güç ve geniĢ
anten gereklidir
Sınırlı kanal
sayısı.Zayıflamaya açık
Geceleyin uzun menzil.
Zayıflamaya açık
Ġyonosferik yansımayı
kullanmak suretiyle küresel
kapsama
Menzil anten yüksekliğine
bağlı
GörüĢ hattı içinde. Uydu ve
sabit bağlantı
GörüĢ hattı içinde. Radar ve
uydu
Mobil iletiĢim için
kullanılmaz

Tablo 1.1: Radyo Frekans Aralığı

ġekil 1.1‟de radyo dalgalarının yayınım modları gösterilmiĢtir. Kimi dalgalar
yüzeyden yol alırken (düĢük frekanslı sinyaller), kimisi görüĢ hattı kadar ilerler (çok yüksek
frekanslı sinyaller), kimisi de gündüz ve gece durumuna bağlı olarak gökyüzünün iyonosfer
tabakasını kullanmak suretiyle yer yüzüne geri dönerek ilerler (orta ve yüksek frekanslar).
Çok daha yüksek frekanslı sinyaller ise iyonosfer tabakasını da geçerek doğrudan uydu
iletiĢiminde kullanılırlar.
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ġekil 1.1: Radyo dalgalarının yayınım modları

Radyon yayınlarını düzenlemeyle ilgili belgeler ve Frekans Tahsisleri Tablosu belli
aralıklarla WRC (World Radiocommunication Conference - Dünya Radyo ĠletiĢimi
Konferansı) tarafından gerçekleĢtirilen konferanslarda revize edilir. Tablo 1.2‟deITU‟nun
VHF kanal tahsisi tablosu gösterilmiĢtir.
ITU VHF KANAL TAHSĠSĠ TABLOSU
CH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

TX(MHz)
156.050
156.100
156.150
156.200
156.250
156.300
156.350
156.400
156.450
156.500
156.550
156.600
156.650
156.700
156.750
156.800
156.850
156.900

RX(MHz)
160.050
160.700
160.750
160.750
160.800
156.300
160.950
156.400
156.450
156.500
156.550
156.600
156.650
156.700
156.750
156.800
156.850
161.500

CH
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
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TX(MHz)
156.025
156.075
156.125
156.175
156.225
156.275
156.325
156.375
156.425
156.475
156.525
156.575
156.625
156.675
156.725
-156.825
156.875

RX(MHz)
160.625
160.675
160.725
160.755
160.825
160.875
160.925
156.375
156.425
156.475
156.525
156.575
156.625
156.675
156.725
-156.825
156.875

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

156.950
157.000
157.050
157.100
157.150
157.200
157.250
157.300
157.350
157.400

161.550
161.600
161.650
161.700
161.750
161.800
161.850
161.900
161.950
162.000

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

156.925
156.975
157.025
157.075
157.125
157.175
157.225
157.275
157.325
157.375
157.425

161.525
161.575
161.625
161.675
161.725
161.775
161.825
161.875
161.925
161.975
162.025

CH. 70 yalnızca DSC için tahsis edilmiĢtir.
CH.76 yalnızca NBDP için tahsis edilmiĢtir.
CH. 75 kanal 16 için koruma bandıdır.
Tablo 1.2: VHF Kanal Aralıkları

1.3. Yersel Deniz Mobil HaberleĢme Frekansları
Yersel deniz haberleĢmeleri için kullanılan frekanslar MF, HF ve VHF bandlarına
dağıtılmıĢtır.




435 kHz - 526.5 kHz MF bandı: Geleneksel olarak mors kodu haberleĢmesi
için kullanılır, fakat GMDSS içinde artık daha fazla geçerli değildir. 518 kHz
yer frekansı gemilere NBDP (Narrow Band Direct Printing) sistemiyle
NAVTEX (NavigationalText) yayını yapmak için kullanılmaya devam
etmektedir.
1.6065 MHz - 3.8 MHz MF bandı: Gerçekte 3.0 MHz‟in üzerindeki frekanslar
HF bandı olarak etiketlenmelidir, ancak MF bandı olarak bilinir. HaberleĢme
kanalları, orta menzil çalıĢma için, radyo-telefon ve simpleks ya da dubleks
modda teleks iĢlemleri için 3 kHz‟lik kanal band geniĢliklerine ayrılmıĢtır.
Yüzlerce kanal, birbirlerinin çalıĢmasına giriĢim yapmasın diye frekans bölmeli
çoğullama ile ayrılmıĢtır. Bu yayın bandı içindeki GMDSS yer frekansları
Ģunlardır:






NBDP yardımıyla 2174.5 kHz üzerinden tehlike ve emniyet trafiği.
Radyo telefon yardımıyla 2182.0 kHz üzerinden tehlike ve emniyet
trafiği.
DSC kullanarak 2187.5 kHz üzerinden tehlike ve emniyet çağrısı.

3.155 MHz - 27.5 MHz HF bandı:Bu band geleneksel olarak bilinen 4 MHz,
6 MHz, 8 MHz, 12 MHz, 16 MHz, 22 MHz ve 25 MHz bandlarına ayrılmıĢtır.
Yine her bir bandın yalnızca küçük bir kısmı deniz mobil kullanıcıları için
tahsis edilmiĢtir. HaberleĢme kanalları, radyo telefon, teleks, faks, simpleks ve
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dubleks çalıĢan küresel veri haberleĢmesi servisleri için 3 kHz‟lik band
geniĢliklerine ayrılmıĢtır. Ġyonize olmuĢ gökyüzü katmanlarını kullanmak
suretiyle gök dalgası propagasyonuyla küresel haberleĢme için mevcut binlerce
kanal vardır. Modern haberleĢme anklaĢman sistemi alıcıların band dıĢında ya
da çapraz band (crossband) çalıĢma zorunluluğunu ortadan kaldırmıĢtır. Bir
diğer ifadeyle çok küçük frekans aralıklarıyla darband filtrelere sahip sistemler
sayesinde giriĢim olmaksızın aynı anda alma ve iletme yapılabilmektedir. Bu
band içinde yer alan GMDSS yer frekansları Ģunlardır:





DSC kullanarak 4207.5 kHz, 6312.0 kHz, 8414.5 kHz, 12,577.0 kHz,
16,804.4 kHz üzerinden tehlike ve emniyet çağrıları.
NBDP yardımıyla MSI‟ın kıyı istasyonlarının yayını için, 4210.0 kHz,
6314.0 kHz, 8416.5 kHz, 12,579.0 kHz, 16,806.5 kHz, 19,680.5 kHz,
22,376.0 kHz ve 26,100.5 kHz frekansları.
Deniz ve hava taĢıtları arasında SAR iletiĢimleri için 3023.0 kHz, 4125.0
kHz ve 5680.0 kHz frekansları.

156 MHz - 174 MHz VHF bandı: HaberleĢme kanalları 12.5kHz‟lik aralıklara
bölünmüĢtür. Her bir denizcilik kanalı bir desimal sayıyla tanımlanır. Orijinal
numaralandırma 1‟den 28‟e kadardır. Daha sonradan, bireysel kanal aralığının
25 kHz‟den 12.5 kHz‟e azaltılması sonucu olarak, ortaya çıkan ilave kanallar
mevcut olanların arasına serpiĢtirilmiĢtir. Bu kanallar 60 ile 88 arasında
numaralandırılmıĢtır. Bu band içinde yer alan GMDSS yer frekansları Ģunlardır:










SAR operasyonları için ayrılmıĢ gemi ve hava istasyonları iletiĢimi için
kullanılan 156.30 MHz (Kanal 06).
Navigasyon güvenliğiyle iliĢkili gemi-gemi haberleĢmeleri için kullanılan
156.65 MHz (Kanal 13).
1999‟dan bu yana uluslar arası tehlike, acelelik ve emniyet çağrıları için
kullanılan 156.80 MHz (Kanal 16).
DSC‟yi kullanarak tehlike, acelelik ve emniyet çağrıları yapılan 156.525
MHz (Kanal 70).
Ġlave olarak, aĢağıdaki GMDSS frekans bandları kullanılır.
406 MHz - 406.1 MHz aralığındayer-uzay yönünde EPIRB uyduları.
1530 MHz - 1544 MHz aralığında uzaydan yere uydu haberleĢmeleri.
1626.5 MHz - 1645.5 MHz aralığında yerden uzaya uydu haberleĢmeleri.
9200 MHz - 9500 MHz aralığında deniz yüzey radarlarını kapsayan SAR
çalıĢmaları ve SART transponderleri.

1.3.1. VHF R/Telefon Frekans Bandı
VHF frekans bandı, genel olarak 30-300 Mhz arasındaki frekansları içermektedir. Bu
bandın "deniz seyyar servisi VHF radyotelefon haberleĢmeleri" için tahsis edilen kısmı;
156-162.025Mhz arasındaki frekanslardır. Deniz seyyar servisinin ihtiyaçlarını karĢılamak
amacıyla tahsis edilen bu frekanslar, bu servis tarafından değiĢik amaçlarla kullanılmaktadır.
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Ancak bu frekansların kullanımında, diğer frekans bantlarından (MF ve HF) farklı ve
sadece bu frekans bandına özgü olarak, frekans yerine, kanal numarasının belirtilmesi
Ģeklinde değiĢik bir uygulamaya gidilmiĢtir. Örneğin; 156.800 Mhz frekansı, telsiz cihazının
frekans göstergesinde "kanal 16" olarak gösterilmekte ve dolayısıyla çağrı sırasında da yine
frekansın belirtilmesi yerine kısaca "kanal 16" olarak ifade edilmektedir.
156-162.025 MHz VHF deniz radyotelefon frekans bandı, deniz seyyar servisi
istasyonlarının (Gemi. yat, balıkçı teknesi vs.) ihtiyaçlarını karĢılamak üzere tahsis edilmiĢ
olup, içerdiği frekanslar (kanallar) genel olarak, aĢağıda gösterilen çeĢitli haberleĢme
amaçlarıyla kullanılmaktadır:











Tehlike, acelelik ve emniyet haberleĢmeleri için,
Gemiden-Kıyıya ve Kıyıdan-Gemiye yönlerinde, kıyı istasyonları vasıtasıyla
yapılacak rutin radyotelefon haberleĢmeleri için,
Gemilerin kendi aralarındaki seyir emniyeti haberleĢmeleri yada normal
haberleĢmeler için
Liman iĢlemleri (Pilot hizmetleri) için,
Gemi hareketleri servisleri için,
Gemiler ile arama ve kurtarma çalıĢmalarına katılan hava taĢıtları arasındaki
haberleĢmeler için,
Yüksek hız data ve faks haberleĢmesi için,
Dar band doğrudan yazan telgraf (R/Teleks) haberleĢmesi için,
DSC için,
Telsiz ile yön bulmak için.

1.3.2. VHF Radyotelefon Yayın Sınıfı
Radyo haberleĢme kurallarına göre, deniz seyyar servisi VHF radyotelefon
haberleĢmesi için kullanılacak yayın sınıfı G3E olmalıdır. Deniz seyyar servisi
156-162.025MHz frekans bandında çalıĢmak üzere radyotelefon cihazlarıyla donatılmıĢ
bütün (Gemi, yat vs.) istasyonlar, bu frekans bandında, radyotelefon olarak G3E yayın sınıfı
ile aĢağıdaki frekanslarda (kanallarda) gönderme ve alma yapabilmelidir.





Tehlike, emniyet ve çağrı frekansı olan 156.8Mhz (kanal 16)
Ġlk öncelikli "Gemiler arası" frekansı olan 156,3 Mhz (kanal 06)
Gemiler arası seyir emniyeti frekansı olan 156.65Mhz (kanal 13)
Servisleri için gerekli diğer bütün frekanslarda (kanallarda)

1.3.3. VHF Radyo Telefonuyla DSC Faaliyetlerinin Yürütülmesi
DSC-Sayısal Seçmeli Çağrı, MF/HF ve VHF bandlarını kullanarak gemiden-gemiye,
gemiden-kıyıya ve kıyıdan-gemiye öncelikli veya normal çağrı gönderilmesi amacına
yönelik olarak oluĢturulmuĢ bir yöntemdir. GMDSS içinde bu yöntemden, tehlike ve
güvenlik amaçlı sayısal seçmeli çağrıların yapılması ayrıca iki istasyon arasında normal
haberleĢme isteğini belirten ilk bağlantının kurulması Ģeklinde yararlanılır.
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DSC tekniğinin diğer yersel haberleĢme alt sistemlerine göre en önemli üstünlüğü,
gemilerden ya da gemilere yapılan çağrıların, istenilen tarafa en hızlı Ģekilde duyulabilir bir
alarm uyarısı ile birlikte görsel olarak ulaĢtırılabilmesidir. Resim 1.1'de bir GMDSS
simülatörü aracılığıyla, VHF radyo telefon cihazından DSC sinyalinin gönderilmesi ve 16.
tehlike trafiği kanalından dinlemeye geçilmesi durumu gösterilmiĢtir.

Resim 1.2: VHF radyo telefon ile DSC haberleĢmesi

DSC tekniği ile gönderilenler kısıtlı bilgiler içeren uyarı sinyalleridir. Söz konusu ileri
haberleĢme, DSC uyarı sinyalleri gönderildiği frekansa uygun bir telsiz-telefon ya da telsizteleks frekansından bu aygıtlar kullanılarak yapılır. Bununla birlikte DSC çağrıları aĢağıda
açıklanan kısıtlı bilgileri içerir veya gerektirebilir;



DSC uyarıları, çağrılan istasyonun MMSI numarasını, çağrının öncelik
tanımlamasını, geminin coğrafi konumunu ve zamanı belirten bilgileri içermek
zorundadır.
DSC uyarıları ayrıca, tehlike ya da güvenlik mesajının içeriği ile ilgili kısa
tanımlamaları yapılacak ileri haberleĢmenin özelliklerini (telsiz-telefon / telek,
simpleks dubleks vb.) belirten bilgileri, ulusal telefon ağına bağlı bir telefon
abonesini vb. bilgileri kısıtlı olarak içerebilir.

Bir DSC çağrısını oluĢturan bilgiler özel bir gemiye ya da kıyı istasyonuna bir coğrafi
alan içindeki tüm alıcılara yönlendirilerek gönderilebilir.
1.3.3.1. VHF DSC ile Acil Durum HaberleĢmesi
VHF telsizi GPS gibi navigasyon sistemiyle donatıldığında, cihaz otomatik olarak
belirtilen verileri iletir;




Çağrı gemisinin kimliği,
Tehlikenin türü,
Konum.
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70 nolu kanal GMDSS ile çalıĢan tüm gemilerce otomatik olarak görüntülenecek aktif
DSC tehlike/emniyet mesajı kanalıdır.

Resim 1.3: (a) LCD ekranı üzerinden DSC 70 nolu çağrı kanalını dinlemede olan ve 16. kanala
ayarlanmıĢ bir VHF telsiz cihazı, (b) VHF el telsizi


















[ VOLUME] Hoparlörden duyulan ses seviyesini ayarlar.
[ SQL] VHF bandlarında doğal olarak bulunan atmosferik gürültüleri
maskelemek için gürültü baĢlangıcı seviyesi ayarlanır.
[CH16] Mevcut tehlike kanalı 16 için tek dokunmalı seçme özelliği.
[ P ] Bu tuĢ, nümerik tuĢlar yardımıyla, P01 - P99 arası özel kanalları seçer.
[DW] AtanmıĢ bir kanal ve 16'ncı kanal üzerinden çifte gözcülük yapmak için
kullanılır.
[ 25/1 ] Verici iletim gücü seçimi(25 W ya da 1 W).
[ REMOTE] Merkezi kontrol panelinin çalıĢmasını etkinleĢtirir ya da devre dıĢı
bırakır.
[ SP ] Hoparlör açma/kapama tuĢu.
[ DIM] Dört seviyeli ekran ıĢığı kontrolü.
[ OCC ] Ana kontrolöre öncelik verir. Bu tuĢa basıldığında uzak üniteler
engellenir.
[ I/U ] Uluslar arası VHF ITU kanallarını ya da ABD kanallarını seçer.
[ WX] Bu tuĢ, nümerik tuĢlar yardımıyla, ABD ve Kanada'daki hava kanallarını
seçer. Dokuz kanal yalnızca alma kanalıdır. WX1 - WX9.
[ M ] M0 - M9 arası hafızalar bu tuĢ ve nümerik tuĢlar birlikte kullanılarak
seçilebilir.
[ AS ] Aktif olduğunda tüm ITU VHF kanallarını tarar.
[ SS ] Operatör tarafından seçilmiĢ kanalları tarar.
[MS] Daha önceden hafızaya programlanmıĢ kanalları tarar.
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[ CH70 ] NBDP kanal 70 üzerinden DSC tehlike ve emniyet servisinin
dinlenmesini sağlar.
[ DISTRESS] Bu tuĢ ve [ CH70 ] tuĢuna basıldığında DSC tehlike çağrısı
gönderilir.
ALM/CALL [OFF] Çağrıları ve alarmları sonlandırır.
ALM [DISABLE] Tehlike (distress) ve acelelik (urgency) çağrıları hariç
duyulabilir alarmları devre dıĢı bırakmak için kullanılır.
[ FILE] Dosya moduna geçer.
[ MEMO] MEMO moduna geçer.

Tablo 1.3: DSC kullanarak 70'inci kanal üzerinden hızlı tehlike ikazı yapmak
70'nci Kanal Üzerinden Hızlı Tehlike Ġkazı
ĠĢlem

Sonuç

Açıklama

Takip eden sinyali gönderdikten sonra,
aralıklı olarak ve alındı onayı alınana
kadar 3,5 ile 4,5 dakika aralıklarla bir
tehlike çağrısı yapılır. Örnek:
FORMAT: DISTRESS
EĢ zamanlı olarak
N of D: UNDESG DISTRESS
CH70 ve DISTRESS
POSITION: N54.27 W 012.45
tuĢlarına basın
DIST-UTC: 17.12
TELECOM: G3E SIMP TEL
EOS: EOS
(Display)
5T-CALL: VHF CH70
FORMAT: DISTRESS








Navigasyon
donanımı
yoksa,
POSITION
verisi
boĢtur (NULL).

[PRINT] SET-UP, MEMO ve FILE içeriklerinin çıktısını sağlamak için yazıcıyı
etkinleĢtirir.
[ CALL] Bir dosyanın içeriğini gönderir.
[ . ] GiriĢ verisini MEMO ve FILE modlarına değiĢtirmek için basın.
[ ENTER] & [ * ] Bir dizi komut kombinasyonu girilir.
[ # ] Modu temizler ve DSC çalıĢmasına restler.
[OCC] LCD ekran üzerinde hangi kontrolörün kullanımda olduğu bilgisi yer
alır: OCC-M = ana ünite, OCC-S1 uzak kontrolör S1 (S2 ya da S3) ve OSSRMT merkezi kontrol paneli kullanımda.
[ RMT ] LCD ekranda bu gözüktüğünde, merkez kontrol panelinden kontrole
izin verildiği belirtilir.
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1.3.3.2. VHF DSC Ġle Genel Amaçlı Sayısal Seçmeli Çağrı
Sayısal Seçmeli Çağrıların tehlike ve emniyetle ilgili uyarılarını içeren gönderim,
alım, onaylama ve aktarma gibi etkinlikleri vardır.
Sayısal Seçmeli Çağrıların genel haberleĢme ile ilgili uyarıları gemiden gemiye,
gemiden kıyıya ve kıyıdan gemiye gönderilebilir ve alınabilir. Gemilerden sahildeki
istasyonlara DSC tekniği kullanılarak gönderilen normal haberleĢme uyarısı genellikle o
sahil istasyonu aracılığı ile uluslararası telefon ya da teleks ağına bağlanması sistemini
ortaya koyar. Bu tür Sayısal Seçmeli Çağrılar MF (1605 kHz-4000 kHz) ve HF
(4000kHz-27500kHz) bandlarının kendilerine tahsis edilmiĢ frekansların belirli sürelerde
otomatik dinleme yapan ve uluslararası haberleĢme hizmeti veren kıyı istasyonlarına yapılır.
Kıyıdaki bu istasyonlara ait çalıĢma frekansları ve çalıĢma zamanları ITU‟nun kıyı
istasyonları kitabında (ITU List of Coast Station) bulunmaktadır. VHF bandında yapılan her
türlü Sayısal Seçmeli Çağrı, 156.525 MHz (VHF CH 70) üzerinden gönderilir ve alınır.
Gemiden kıyıdaki bir istasyona yapılacak bir DSC uyarısının uygulama yöntemi üç ayrı
aĢamada gönderilir.




Geminin, kıyıdaki istasyonu otomatik dinleme yaptığı frekansta kıyı istasyonu
MMSI numarasını kullanarak önceliksiz bir Sayısal Çağrı göndermesi aĢaması,
Kıyıdaki istasyonun kendisine yapılan çağrıyı aldığını onayladığı ve sonraki
iletiĢimin çalıĢma frekansını belirttiği bir Sayısal Seçmeli Çağrı göndermesi
aĢaması,
Ġlk çağrıyı yapan gemi istasyonunun kıyı istasyonu tarafından belirlenen
çalıĢma frekansına geçmesi ve ileri haberleĢme uygulanmasını telsiz –
telefon/teleks kullanılarak baĢlatılması aĢaması. Yukarıda a, b ve c Ģıklarında
belirtilen iĢlemler VHF bandında yapılacaksa kıyı istasyonu operatör yardımı
olmaksızın bu basamakları otomatik olarak uygulayabilir.

Dupkels radyo telefon bağlantısı gerektiren genel amaçlı bir Ģebekeye tehlike durumu
içermeyen bir çağrının baĢlatılması Tablo 1.4'teki örnekte gösterilmiĢtir. DSC modunun
seçildiği varsayılmaktadır.
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Tablo 1.4: Genel amaçlı bir Ģebekeye DSC çağrısı yapılması

1.4. MF/HF Telsiz Donanımının ÇalıĢma Ġlkeleri ve Kullanımı
MF/HF telsiz cihazları GMDSS radyo ağının en önemli araçlarındandır. Günümüz
modern teknolojisiyle BDE, DSC, NBDP, MSI alımı, teleks, ve telefon faaliyetlerinin
tümünün tek bir cihaz içine entegre edildiği ve iĢlem kolaylığı sunan telsiz araçları vardır.
MF/HF donanımının kullanımı açıklanmadan önce, MF/HF bandı yayınlarının atmosferde
ilerleme Ģekli ve bu donanımların çalıĢma ilkesinin açıklanması yerinde olacaktır.

1.4.1. Yüzey ve Ġyonosferik Dalgaların Yayınımı
Yüzey dalgaları yaklaĢık olarak 3 MHz'e kadar olan tüm radyo frekanslarında baskın
dalga türü olarak karĢımıza çıkmaktadır. Net bir kesim bölgesi olmamakla birlikte 2 MHz - 3
MHz aralığında yavaĢ yavaĢ gök dalgaları (iyonosferik dalgalar) yüzey dalgalarına baskın
gelmeye baĢlar.
Yüzey dalgaları VLF, LF ve 518 kHz GMDSS NAVTEX frekansını, 2182 kHz
üzerinden ses haberleĢmesini ve 2187.5 kHz üzerinden DSC iletimini kapsayan MF
bandında baskın dalga türüdür. Yüzey dalgaları adından da anlaĢılacağı üzere yerkürenin
yüzeyine yakın noktadan ilerleyen dalgalardır. Dolayısıyla yerkürenin troposfer katmanı
içinde yol alır.
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Yüzey dalgalarının fiziki özelliğiyle ilgili bilinmesi gereken en önemli olay dalganın
kırınımıdır (difraksiyon). Kırınım terimi, yüzey dalgasının bir engel ile karĢılaĢması
durumunda hızından dolayı eğilmesidir. Dünyanın küre yapısının, yüzey dalgaları için büyük
bir set teĢkil ettiği düĢünülür. Sonuç olarak dalgalar yerkürenin eğimli yüzeyi boyunca
ilerler.
Ġlerleyen dalga cephesi dünyanın yüzeyine ya da kısmen yeraltına oturur. Sonuç olarak
enerji yer yüzeyine yüklenir. Bu durum dalga üzerinde baĢlıca iki etkiye neden olur:
Birincisi, dalga cephesinin eğilmesi ve ikincisi dalgada enerji kaybının yaĢanması.
Kırınımmiktarı frekansın dalga boyunun dünyanın yarıçapına oranına bağlıdır. ġekil 1.3'te
kırınım nedeniyle yüzey dalgasında meydana gelen eğilme gösterilmiĢtir.

ġekil 1.2: Sapma nedeniyle yüzey dalga cephesinin eğilmesi

Dalga boyu büyüdüğünde kırınım, dalga boyu küçüldüğünde de zayıflama artar.
Ayrıca dalganın üzerinde ilerlediği yüzeyin fiziksel ve elektriksel özelliği de kırınım ve
zayıflama miktarını etkiler. Deniz suyu yüksek zayıflamaya neden olurken çöl yüzeyinde
zayıflama en düĢük seviyesindedir.
Pratikte verici gücünü yükselterek, çeĢitli fiziksel koĢulların olumsuz etkisi aĢılabilir
ve daha uzun mesafeli iletiĢim sağlanabilir. Ancak GMDSS radyo ağı telsiz cihazlarının
gücüyle ilgili çok sıkı kurallara sahiptir. NAVTEX bilgisinin iletiminde kullanılan 518 kHz,
en düĢük GMDSS frekansıdır. Bir NAVTEX vericisi, 400 deniz millik bir menzil sağlayan 1
kW'lık etkin güç üretecek Ģekilde tasarlanır. Fakat bazı durumlarda NAVTEX sinyalleri
1000 deniz mili mesafeden de alınabilir.
Radyo dalgasında meydana gelen kırınım sayesinde, geniĢ nesnelerin sebep olduğu
kör nokta içinde kalan alıcı istasyonlarına eriĢim sağlanabilir. Bu etkiden GMDSS iletiĢimi
açısından yalnızca MF bandında yararlanılabilir.
3 MHz - 30 MHz arası HF bandında radyo dalgasının ilerlemesinin baĢlıca Ģekli gök
dalgasıdır. Böylece GMDSS radyo ağıyla HF bandı üzerinden tüm yerküreyi kapsayan
küresel bir haberleĢme sağlanabilir.Gök dalgaları atmosfer içinde yol alırken, dünya
yüzeyinden yaklaĢık olarak 70 km - 700 km yüksekliğinde bulunan atmosferin iyonize
tabakasına geldiklerinde dünyaya geri yansırlar. Yansımanın açısına bağlı olarak çok uzak
mesafelerle iletiĢim kurulabilir.
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YaklaĢık olarak 10 MHz'in altındaki frekanslarda, (dalga boyunun 30 m'den daha uzun
olduğu sinyaller) orta dalga ve kısa dalga bandlarında en yüksek verimli iletim geceleyin
elde edilir. 10 MHz'in üstündeki frekanslarda ise en verimli iletim gündüz vaktinde sağlanır.
En yüksek miktarda faydalanılabilir gök dalgası frekansı güneĢ lekelerinin sayısıyla da
iliĢkilidir. ġekil 1.4'te gök dalgalarının iyonosfer tabakaları boyunca kırılarak ilerlemesi
resmedilmiĢtir.

ġekil 1.3: Çok sayıda yansıma ile küresel iletiĢimin sağlanması

1.4.2. MF/HF Cihazlarıyla Telsiz Telefon ĠletiĢimi
Bu yöntemler tehlike, acelelik ve emniyet durumlarında geçerli değildir. Ġki telefon
abonesi arasında bağlantı kurularak, ses, faks ya da bilgi alıĢveriĢinin gerçekleĢmesine
"telefon görüĢmesi" denir. Bağlantı, ulusal veya uluslar arası telefon ağına ya otomatik, ya da
operatör yardımıyla girilmesi ve aranan abonenin telefon numarasına ulaĢılmasıyla
gerçekleĢir.
1605 kHz ile 4000 kHz arası frekanslarda, aksi belirtilmedikçe J3E emisyon sınıfıyla
iletiĢim yapılır. 2182 kHz taĢıyıcı frekansı, emisyon sınıfı J3E olan ve MF bandını kullanan
uluslar arası "telsiz telefon tehlike, acelelik ve emniyet trafiği" frekansıdır.
HF bandı telsiz telefon görüĢmeleri ise 4000 kHz ile 27500 kHz arasında
gerçekleĢtirilir. Bu bandlarda da J3E emisyon sınıfı kullanılır. Gemi istasyonu DSC dıĢında
yapacağı telsiz telefon çağrılarında 4125 kHz, 6215 kHz, 8255 kHz, 12290 kHz, 16420 kHz,
18795 kHz, 22060 kHz ve 25097 kHz taĢıyıcı frekanslarını kullanabilir.
4125 kHz ve 6215 kHz taĢıyıcı frekansları kıyı ve gemi istasyonu arasında singleside
band (tek yan bant) telsiz telefon simpleks çağrı ve cevaplama için kullanılabilir.

16

Resim 1.4: MF/HF radyo telefon kontrol ünitesi

1.4.3. MF ve HF Bandlarında DSC Faaliyetlerinin Yürütülmesi
MF bandında normal iletiĢim frekansları DSC tehlike, acelelik ve emniyet çağrıları
frekansından farklı olarak ulusal ve uluslar arası DSC frekansları olarak ikiye ayrılırlar.
Gemiler kıyı istasyonlarına genel amaçlı çağrı yapacakları zaman öncelikle kıyı
istasyonunun ulusal DSC frekansını kullanırlar.
Özellikle 2177/2189.5 kHz DSC çağrı kanalı üzerinde giriĢimlerin (interference)
azaltılması için bir kural olarak, bu kanal kıyı istasyonu tarafından, kıyı ve gemi
istasyonlarının değiĢik ulustan olmaları veya gemi istasyonunun sürekli dinlediği frekansın
bilinmediği durumlarda kullanılır.
MF bandında DSC tehlike uyarısı 2187.5kHz'dir. Verici cihaz DSC tehlike, acelelik ve
emniyet frekansına ayarlanır. Zaman varsa DSC distress dizinine, tehlikenin türü (natureof
ditress) girilir. Menü içinden seçilecek tehlike türü tanımlanmadan veya tanımlandıktan
sonra "Distress" tuĢuna cihazın özelliğine göre 3-6 sn arasında tekrar basılır.
Distresscoordinates kısmına geminin konumu, time'a konumun saptandığı saat UTC
olarak girilir. Geminin elektronik seyir donanımı ile bağlantısı varsa bu bilgiler otomatik
olarak alınacaktır.
Type of subsequentcommunication'ı çağrıdan sonraki tehlike trafiği için kullanılacak
iletiĢimin tipi girilir. Girilmezde donanım bu bilgiyi otomatik olarak radiotelephony
(F3E/G3E veya H3E veya J3E) girer. Ardından DSC distresscall gönderilir. DSC tehlike
uyarısı verildikten sonra alındı onayı beklerken alıcı cihaz çağrıda belirtilen tehlike trafik
iletiĢimi türüne ait tehlike, acelelik ve emniyet trafiği frekansına ayarlanır. Tehlike, acelelik
ve emniyet frekansları MF bandı içi Ģu Ģekildedir:



Telsiz telefon için MF bandında 2182 kHz,
Telsiz teleks (NBDP) için 2174.5kHz'dir.
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HF bandında telsiz telefon veya telsiz teleks ile yapılacak tehlike trafiği yöntemleri,
uygun HF bandının saptanmasından sonraki aĢamalarda, MF veya VHF bandlarında tehlike
trafiği yöntemleri ile aynıdır. HF DSC tehlike, acelelik ve emniyet çağrıları frekansları
Ģunlardır:


4207.5 kHz, 6312 kHz, 8414 kHz, 12577 kHz ve 16804.5 kHz

DSC distressalertcall tek bir HF bandında, tehlike, acelelik ve emniyet çağrı
frekansında gönderilir. Kıyı istasyonundan alındı onayı almak için birkaç dakika beklenir. 5
dk içinde alındı onayı alınmazsa DSC tehlike uyarısı uygun olan bir baĢka HF bandından
tekrar verilir. Bunun dıĢında DSC tehlike çağrısı doğrudan birkaç HF bandından birlikte de
verilebilir. Bu durumda çağrılar arasında hiç ara verilmeden gönderme yapılır.
HF tehlike, acelelik ve emniyet trafiği frekansları Ģunlardır:



Telsiz telefon için HF bandında 4125 kHz, 6215 kHz, 8291 kHz, 12290 kHz ve
16420 kHz.
NBDP teleks için 4177.5 kHz, 6268 kHz, 8376.5 kHz, 12520 kHz ve 16695
kHz'dir.

1.5. Telsiz Teleks NBDP (NarrowBand Direct Print)
Telsiz teleks iletiĢimleri, yeryüzü ve uydu iletiĢim sistemleri kullanılarak yapılır.
Denizde telsiz teleks, Dar Band Doğrudan Yazma anlamına gelen NBDP tekniği ile çalıĢan
donanımlar kullanılarak iletiĢim kurulması demektir.
Bu makinelerin çalıĢma mantığı karada kullanılan teleks cihazlarından farklı değildir.
Gemideki teleks makinesi teleks iletiĢim ağına girmek için ara birimler kullanır. Bunlardan
birisi NBDP donanımı diğer ise telsiz teleks hizmeti veren kıyı istasyonudur.
Denizde teleks numarası yerine selectivecalling (seçmeli çağrı) numarası vardır. Önce
teleks hizmeti veren kıyı istasyonuyla bağlantı kurulur. Daha sonra kara ağlarına
girilmesinden, mesajın iletilmesinden bağlantının kesilmesine kadar geçen süre, yine kıyı
istasyonu ile bazı bilgilerin alıĢ veriĢi yapılır. Kıyı istasyonu aradan çıktıktan sonra yapılan
çalıĢma tamamen normal bir teleks çalıĢmasıdır.
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Resim 1.5: NBDP telsiz teleks cihazının ekran görüntüsü
NBDP olarak iletiĢim kurmayı tasarlayan iki istasyon, uygun ise her zaman ARQ
çalıĢma yöntemi kullanırlar. Gemi veya kıyı istasyonları, birden fazla istasyonu ilgilendiren
çıkıĢlar yapacakları zaman FEC çalıĢma yöntemini seçerler. Kıyı istasyonu tarafından verilen
hizmete bağlı olarak, NBDP çalıĢma ile iki Ģekilde iletiĢim alıĢveriĢi yapılır:



Ġki istasyon otomatik veya manüel olarak karĢılıklı yazıĢarak abone bağlanır
veya,
Mesajlar kıyı istasyonunun belleğine verilir (SoreandForward), daha sonra
buradan aboneye iletilir.

19

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
VHF bandından DSC tehlike uyarısının gönderilmesi
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Gemiden kıyıya yakın yerden yapılan veya yakın
mesafeli arama kurtarma faaliyetlerinde yapılan
 VHF cihazının çıkıĢ gücünü 25
görüĢmelerde VHF telsiz telefon çıkıĢ gücü 1kW
kW olarak seçiniz.
olarak ayarlanır.
 Kanal 70'e geçiniz.
 VHF DSC Controller cihazının kanal 70'de hazır
halde bulunması gerekir.
 Radyo telefon cihazınızı 16.
kanala ayarlayınız.

 DSC alındı onayı sonrası yapılacak görüĢmeler
VHF telsiz telefonla yapılacaksa radyo telefon
cihazının 16. kanalda bulunması gerekir.

 Tehlike türleri Ġngilizce olarak girilir.
UndesignatedDistress - eğer tehlike türü
girilmezse gönderilecek bilgidir.,
Fire/Explosion - Yangın/patlama
Flooding- Su alma
Collision- ÇarpıĢma
 DSC Distress dizinine bir
Grounding - Karaya oturma
tehlike türü giriniz.
Listing in danger of capsizing - Yan
 Distress tuĢuna basınız ve 5 sn
yatma/alabora olma
basılı tutunuz.
Sinking - Batma
Disable&drift - Hareketsiz kalma/sürüklenme
Abondoningship - Gemiyi terk
Man over Board - M.O.B - Denize adam düĢtü
Piracy/armedrobberyattack - Korsanlık/silahlı
soygun saldırısı
 Geminin koordinat
giriniz.
 ĠletiĢim türü giriniz.

bilgisini

 Koordinat bilgileri girilmez ve otomatik doldurma
mevcut değilse no information mesajı gider. Örnek
olarak N27 35 E043 47 bilgisi girilebilir.
 ĠletiĢim türü olarak J3E girebilirsiniz.
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MF bandından DSC tehlike uyarısının gönderilmesi

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 MF cihazınızı 2187.5 kHz'e  A1 deniz bölgesi dıĢındaki DSC
ayarlayınız.
uyarılarında MF bandı da kullanılabilir.

tehlike

 GörüĢme cihazı olarak Telsiz  Tehlike alındı onayı sonrası yapılacak görüĢmeler
teleks
(NBDP)
cihazını
NBDP üzerinden yürütülecekse cihazın 2174.5
ayarlayınız.
kHz'e ayarlanması gerekir.
 DSC Distress dizinine bir
tehlike türü giriniz.
 Tehlike türleri VHF DSC iletiĢiminde olduğu
 Distress tuĢuna basınız ve 5 sn
gibidir.
basılı tutunuz.

 Geminin koordinat
giriniz.
 ĠletiĢim türü giriniz.

bilgisini

 Koordinat bilgileri girilmez ve otomatik doldurma
mevcut değilse noinformation mesajı gider. Örnek
olarak N27 35 E043 47 bilgisi girilebilir.
 ĠletiĢim türü olarak F1B girebilirsiniz.

Örnek bir DSC tehlike uyarı dizisini alan istasyonda görünüĢü Ģu Ģekilde olur:

FORMAT
SELF ID
NATURE
POSITION
DISTRESS UTC
TELECOMMAND
END OF SEQUENCE

: DISTRESS
: 253059368
: FLOODING
: N27 35 E043 47
: 10 00
: J3E TEL
: EOS
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz
1.

DSC'li bir VHF donanımında aĢağıdaki kanallardan hangileri zorunludur??
A) 13 16 19 70
B) 06 13 16 70
C) 16 67 70
D) 06 09 16 70
E) 01-02-03-04

2.

VHF telsiz telefon haberleĢmesi hangi frekanslar arasındaki bandı kapsar?
A) 30 - 300 MHz
B) C) 3 - 30 MHz
C) 300 - 3000 MHz
D) D) 30 - 300 GHz
E) 3-3000 GHz

3.

MF ve HF frekanslarının dalga türü hangi Ģıkta sırasıyla doğru verilmiĢtir?
A) Gök - Yüzey dalgası
B) Troposferik - Ġyosonosferik
C) C) Yüzey - Gök dalgası
D) D)Ġyonosferik – troposferik
E) Ġyonosferik-atmosferik

4.

HF dalgalarının uzak mesafelere yol almasına neden olan fiziki olay hangi Ģıkta doğru
verilmiĢtir?
A) Kırılma (Refraction)
B) Emilme (Absorption)
C) Kırınım (Diffraction)
D) D) Yansıma (Reflection)
E) Bükülme(Deflection)

5.

AĢağıdaki frekanslardan
frekanslarından değildir?
A) 4125 kHz
B) 6215 kHz
C) 8291 kHz
D) ) 8216 kHz
E) 12290 kHz

hangisi

HF

tehlike,

acelelik

ve

emniyet

trafiği

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2
ÖĞRENME KAZANIMI
INMARSAT uydu sistemini açıklayabileceksiniz ve uydu haberleĢmesi sistemlerini
kullanabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Uydu teknolojilerinin tarihini araĢtırınız. Uyduların hangi amaçlar kapsamında
geliĢtirildiğini ve dünyanın hangi yörüngesine veya yörüngelerine
yerleĢtirildiklerini öğreniniz.

2. INMARSAT UYDU SĠSTEMĠ
2.1. GiriĢ
ĠletiĢimde uydu kullanılmaya baĢlanması XX. yüzyılın ikinci yarısının baĢlarına denk
gelir. Her ne kadar öncelikli olarak askeri temelli baĢlamıĢ olsa da zamanla sivil
haberleĢmede de ses, görüntü, veri, gibi farklı bilgilerin kaliteli olarak dünyanın her köĢesine
iletilmesi ilkesi kapsamında uydu teknolojilerinde büyük geliĢmeler yaĢanmıĢtır. Son
yıllarda deniz haberleĢmesinde uzay teknolojisi giderek artan ölçüde kullanılmaya
baĢlanmıĢtır. Bu amaçla denizde haberleĢmeyi geliĢtirecek uluslararası bir organizasyon da
kurulmuĢtur.

2.2. Denizcilikte Uydularla ĠletiĢim(Deniz HaberleĢmesi Örgütü
Uluslararası SözleĢmesi - 1979)
Denizde güvenliğin sağlanması bir anlamda gemiler ve sahil, kara istasyonları ile
sağlıklı bir haberleĢmenin yapılabilmesinden geçmektedir. 1973 yılında IMO, uydu
teknolojisine dayalı yeni denizcilik haberleĢme sisteminin kurulması amacıyla bir konferans
düzenlenmiĢtir.
Sonraki yıllarda yapılan çeĢitli toplantılar sonucu 1979 yılında Uluslararası Denizcilik
Uydu Örgütü anlamına gelen INMARSAT (International Maritime Satellite
Organization)kurulmuĢtur. Genel amacı, denizde tehlike ve can güvenliği ile deniz telsiz
iletiĢimlerinin uydu tekniklerinden yararlanarak iyileĢtirmek ve geliĢtirmek olan
INMARSAT' ın komuta merkezi (headquarter) Ġngiltere'nin Londra Ģehrinde bulunan OCC
(Operation Control Centre)'dir.
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OCC uydu iletiĢim olanaklarını kullanarak kendisine bağlı SES (ShipEarth Station Gemi Yer Ġstasyonu)'ler aracılığıyla okyanuslar üzerindeki uydularla ve dünya etrafındaki
CES (CoastEarth Station - Kıyı Yer Ġstasyonu)'lerle doğrudan iletiĢim halindedir.
SES'ler, uydular aracılığıyla sağlanan iletiĢimle telefon, teleks, faks ve veri iletiĢimi
gibi moden iletiĢim tekniklerinin hemen hepsinden, karadaki herhangi bir abone kadar
yararlanırlar. Uydular aracılığıyla iletiĢim GMDSS'in iki ana iletiĢim sisteminden birisidir ve
yeryüzü iletiĢim sistemlerinin yetersiz kaldığı bölgelerde, uyarı ve çağrı amacıyla
(SafetyNET) kullanılır. Uydularla:



SES'ler arasında 1.5 GHz ve 1.6 GHz bandlarındaki frekanslar,
CES'ler arasında 4 GHz ve 6 GHz bandlarındaki frekanslar kullanılır.

INMARSAT donanım üreten bir kuruluĢ değildir. Bunun yerine uyduları kullanan
haberleĢme terminallerince karĢılanacak standartları belirler ve bazı zamanlarda prototiplerin
geliĢtirilmesine destekleyici olur. INMARSAT sistemini kullanacak tüketiciler için gerekli
donanımlar, baĢlıca uluslararası elektronik üreticileri tarafından sağlanır, dağıtılır ve tüm
dünya genelindeki temsilcilikleri aracılığıyla servis hizmetleri yürütülür.

2.3. INMARSAT Uyduları
INMARSAT sistemi uzay ve yeryüzü olarak iki büyük bölümden meydana gelmiĢtir.
Bölümlerin birbirleriyle eĢgüdümlü çalıĢmalarını INMARSAT sağlar. INMARSAT okyanus
bölgeleri, INMARSAT sistemine ait uydular yerleĢtirildikleri coğrafi konumlarında sabit
olarak dururlar. ġekil 2.1'de INMARSAT uyduları tarafından dünyanın okyanus bölgelerine
göre nasıl kapsandığı gösterilmiĢtir.

ġekil 2.1: INMARSAT uydu sisteminin okyanus bölgeleri
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Dünyayı tümüyle ya da kısmen saran ve farklı amaçlar için kullanılan pek çok uydu
sistemi vardır. Bu uydu sistemlerinde yer alan uydular da dünyanın farklı yörünge
düzlemlerinde yer alırlar. Bu yörüngeler kısaca Ģunlardır:


Kutup Yörüngesi: Dünyanın güney ve kuzey kutupları boyunca dünya
ekvatoruna 90 derecelik dik açıyla ve kutupların üzerinden ya da kısmen
üzerinden geçen yörüngedir. Bu yörüngeyi izleyen uydular her bir
dönümlerinde dünya ekvatorunu farklı bir boylam açısında geçerler.



Eliptik Eğilimli Yörünge: Ekvator düzlemine olan açısı 0o ile 90o derece
arasında olan, dolayısıyla ekvator düzlemini faklı açıyla kesen yörüngedir.



Dairesel Ekvatoral Yörünge (Circular Equatorial Orbit - GEO): Dairesel
ekvatoral yörüngeye oturtulmuĢ bir uydu dünya yüzeyinden bakıldığında
durağan görülür. Bu nedenle böyle bir yörünge Yerdurağan (geostationary)
yörünge olarak da adlandırılır. Bu yörüngede yer alan uyduların yörüngesel
periyodu, dünyaya olan mesafelerine bağlı olarak dünyanın dönüĢ periyoduna
senkronize edilir.Yerdurağan yörüngeye eĢit Ģekilde dağıtılmıĢ üç uyduyla
dünyanın bir ucundan diğer ucuna kesintisiz iletiĢim yapmak mümkündür.
GMDSS radyo ağı içinde yer alan uydular ağırlıklı olarak bu yörüngeyi
kullanırlar.

INMARSAT uydularının yerküredeki kapsama alanı normal olarak 76o güney ve 76o
kuzey enlemleri arasındadır. Ancak deniz bölgeleri tanımlanırken, A4 deniz bölgesi için bu
enlemler olarak 70o güney ve 70o kuzey enlemleri dıĢında kalan bölgeler olarak
tanımlanmıĢtır. Bu nedenle de A4 deniz bölgesi için yeryüzü telsiz iletiĢim olanakları
kullanılması gereği vurgulanmıĢ olup, A4 deniz bölgesine sefer yapacak gemilerin özellikle
HF (uzun mesafeli) iletiĢim yapabilecek özellikteki aygıtlarla donatılması istenmiĢtir.
Dört okyanus bölümünü (Ocean Region) kapsayan uzaydaki bu dört uydunun,
yeryüzüne izdüĢümleri tam ekvator üzerindedir. Uyduların yayın kapsama alanlarına göre
isimleri Ģunlardır Tablo 2.1'de gösterilmiĢtir.
Uydu
Kısaltması
AOR-E

Atlantic Ocean Region - East

INMARSAT Okyanus
Bölgesi
Atlas okyanusunun doğusu

AOR-W

Atlantic Ocean Region - West

Atlas okyanusunun batısı

54o W

IOR

Indian Ocean Region

Hint okyanusu

64.5o E

POR

Pacific Ocean Region

Pasifik (Büyük) okyanusu

178o E

INMARSAT Ocean Region

Tablo 2.1: INMARSAT uydu sistemi bölgeleri
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Pozisyonu
15.5o W

2.3.1. INMARSAT Sistemi Uzay Bölümü (Space Segment)
Uzay bölümü gerektiğinde kullanılmak üzere yedekleriyle birlikte yörüngeye
oturtulmuĢ dört adet INMARSAT iletiĢim uydusundan oluĢur. Uydular, dünya üzerindeki bir
noktaya göre coğrafi olarak durağan bir yörüngededir (geostationarysatellite). Bu uydular
dünya ekvatoru düzlemine göre dünyanın yaklaĢık olarak 36.000 km üzerinde yer alır.
Uyduların konumları dünyanın dönüĢüyle değiĢmemekte ve yeryüzüne göre sürekli aynı
kalmaktadır.
Uydu kapsama alanı uydunun ayak izi (footprint) olarak da bilinir. Ayak izi, uydu
transponderinden yerküreye gönderilen elektromanyetik dalga hüzmesinin yerkürede
meydana getirdiği sinyal gücünü ifade eder. ġekil 2.2'de dört okyanus bölgesi üzerinde
yerdurağan yörüngede yer alan GMDSS uydularının dünyayı nasıl kapsadığı gösterilmiĢtir.

ġekil 2.2: Dört okyanus bölgesi üzerindeki yerdurağan yörüngede yer alan uydular

Uyduların çalıĢması için gerekli elektrik enerjisi güneĢ panelleri sayesinde sağlanır.
Dünya çapında 35 ülkede 50'den fazla yer istasyonu (LES - Land Earth Station)
kullanıcılarla INMARSAT sistemleri arasında bir köprü oluĢturmaktadır. Kara uydu yer
istasyonları Inmarsat B, C, Fleet 33, Fleet 55, Fleet 77, M, D, D+, F1, Mini-M servislerini ve
ayrıca uçak haberleĢme servislerinin değiĢik kombinasyonlarını (Aero-C, Aero H, Aero-I,
Aero L) destekler.
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2.3.2. INMARSAT Sistemi Yeryüzü Bölümü (GroundSegment)
Uydu ile yeryüzü araçları (hava, kara, deniz) arasında iletiĢimi sağlayan yer
istasyonları genel adıyla LES olarak bilinir. Ancak yer istasyonlarının denizcilik faaliyetleri
için kullanılanlarına CES (CoastEarth Station - Kıyı Yer Ġstasyonu) denir.
Yeryüzü bölümü:

CES'leri,

NCS'leri (Network Co-ordination Station - ġebeke Koordinasyon Ġstasyonu) ve
bir NOC (Network Operations Centre - ġebeke ĠĢletme Merkezi)'u kapsayan
küresel bir ağ sisteminden ve

SES (ShipEarth Station - Gemi Yer Ġstasyonu)'lerden meydana gelir.
CES'lerin görevi uydular ile ulusal ve uluslararası iletiĢim ağları arasında bağlantı
kurmaktır. Bu nedenle, INMARSAT sistemi içinde her CES kendi iletiĢim ağına sahiptir. Bir
CES kendi olanaklarıyla SES'leri çok geniĢ yeryüzü iletiĢim ağlarına veya diğer uydu
iletiĢim sistemlerine ulaĢtırır.
INMARSAT sisteminde her okyanus bölümündeki iletiĢim trafiğini kontrol ve idare
etmek üzere 4 LES;

Eik (Norveç),

Sentosa (Singapur),

Yamaguchi (Japonya),

Auckland (Yeni Zelanda) NCS olarak hizmet vermektedir.
Her NCS kendi okyanus bölümündeki CES'lerle, baĢka NCS'lerle ve sistemin tüm
bilgilerinin transferine olanak veren INMARSAT merkezindeki NOC ile iletiĢim halindedir.
Tipik bir CES ile bulunduğu Okyanus Bölgesi'ni gören INMARSAT uydusu arasındaki
iletiĢim yaklaĢık 11-14 metre çapında parabolik anten ile sağlanır. ĠĢaretler 4 GHz'de alınır
ve 6 GHz'de verilir. Aynı anten ya da baĢka bir anten Ģebeke kontrol iĢaretlerinin
gönderilmesi için 1.6 GHz, alınması için 1.5 GHz bandını kullanır. Resim 2.1'deVizada
servis sağlayıcısının, uyduları karasal Ģebekelere bağlamak için dünya genelinde faaliyet
yürüten 5 yer istasyonundan biri gösterilmiĢtir (Aussaguel Land Station).

Resim 2.1: Örnek bir kıyı yer istasyonu anten sistemi
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Her CES en az bir teleks ve bir telefon hizmeti vermek zorundadır. Gemilerin özel
durumlar dıĢında uydularla doğrudan iletiĢime geçemediği, uydularla arada köprü vazifesi
gören CES'ler yardımıyla iletiĢimin sağlandığı unutulmamalıdır.

2.3.3. INMARSAT Sistemi Okyanus Bölümleri ĠletiĢim Kodları
Her bir okyanus bölümü üzerindeki INMARSAT uydularının, iletiĢim amaçlarına göre
değiĢen, farklı kodları vardır. Bu kodlar ülkelerin uluslararası iletiĢim kodlarıyla, amaç
olarak aynıdır.
Örneğin Pasifik Okyanusu'ndaki bir SES, büyük bir olasılıkla INMARSAT POR
uydusunun yayın kapsama alanı içinde olacaktır. Bu gemi ile yapılacak bir telefon görüĢmesi
için POR ve diğer INMARSAT uyduları için standart olan uluslararası telefon kodunun
(870) çevrilmesi gerekecektir.
Tablo 2.2: INMARSAT uydu ağı için teleks ve telefon kodları

Teleks
Telefon/Faks

Doğu Atlantik
AOR-E
581

Pasifik
POR
582

Hint
IOR
583

Batı Atlantik
AOR-W
584

870

870

870

870

Tüm INMARSAT okyanus bölgeleri için telefon iletiĢiminde geçiĢ kodu olarak
kullanılan +870 ile,Fleet 33, Fleet 55, Fleet 77, Inmarsat B, Inmarsat M, Mini M terminal
cihazlarıyla bölge gözetmeksizin görüĢme yapılabilir.
Karadan mevcut sabit bir telefondan INMARSAT numarası 327xxxxxx olan bir gemi
ile iletiĢim kurmak için öncelikle uluslararası kod (00), ardından genel kod (870) ve en son
olarak da geminin INM numarası (327xxxxxx) çevrilir.

2.4. INMARSAT Tehlike, Acelelik ve Emniyet ĠletiĢimleri
INMARSAT' ın GMDSS radyo ağı içinde yer alan uygulamalardan biri olduğu
unutulmamalıdır. Tehlike uyarısıyla birlikte INMARSAT, (urgency ve safety gibi) diğer
öncelikli mesajların iletilmesinde de aynı yöntemlerle kullanılır. Sadece donanımda öncelik
seçerken mesaj önceliğine uygun olan seçilmelidir. Bu distress için de geçerlidir, fakat
distress ayrıca otomatik olarak distress button'la da verilebilir.

2.4.1. Gemiden Karaya Tehlike Uyarısı
Distress öncelikli mesaj SES'ten otomatik olarak verilir ve CES'te otomatik olarak
alınır. CES, tamamıyla otomatikleĢtirilmiĢ olarak:



Tehlike öncelikli çağrıyı diğer çağrılardan ayırır,
Tüm kanallar dolu olsa bile derhal bir tanesini boĢaltır ve bu kanalı tehlike
çağrısı yapan SES'e verir. Ayrıca,
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Kendi operatörünü de sesli ve ıĢıklı olarak uyarır.

CES'tekidistress öncelikli iĢlemlerde, çağrı SAR birimlerine ulaĢtırılana kadar
operatör çalıĢması olmadığından hata olasılığı sıfıra yakındır.
Tehlike uyarısı (ya da çağrısı) veren bir SES'te ise operatör aracılık yapacak CES'in
kodunu yanlıĢ girerek veya olmayan bir CES'in kodunu girerek hata yapabilir. CES'lerde
veya SES'lerde, distress, urgency ve safety öncelikli çağrıların iĢleme konmasında ortaya
çıkabilecek bir hataya karĢı NCS'ler tüm öncelikli çağrıları izlerler ve herhangi bir aksaklıkta
tüm iĢlemleri kendi üzerlerine alırlar.
INMARSAT sisteminde tehlike uyarı ve tehlike çağrıları için özel kanal veya
frekanslar ayrılmamıĢtır. Ayrı bir iĢlem yapmaya gerek olmadığından çok üstün bir sistem
olarak gözükebilir. Ancak kapsama alanlarının çok büyük olmasına karĢın, bu alanın yine de
sınırlı olduğu unutulmamalıdır. Herhangi bir uydunun kapsama alanı dıĢında bulunan bir
SES'te ortaya çıkabilecek olağanüstü durumda kullanıcı ne yapacağını bilmelidir.
Bu durumdaki SES tehlike uyarısı için diğer yöntemlere baĢvurulmalıdır. 70oS-70oN
enlemleri arası dıĢında kalan A4 deniz bölgesinde tehlikedeki SES, MF/HF DSC veya
COMPASS-SARSAT EPIRB kullanarak distresscall verilir.

2.4.2. Karadan Gemiye Tehlike Uyarısı
INMARSAT sisteminde karadan gemiye tehlike uyarıları CES'ler ile yapılır. Eğer
SAR birimleriyle CES arasında bağlantı yapılamıyorsa SAR birimi bir SES donanımı donatır
ve CES ile arasındaki bağlantıları SES donanımıyla kurar. SES donanımlı bir RCC
(RescueCo-ordinationCentre) de "karadan gemiye" tehlike uyarısı yapacağı zaman
kendisiyle ortak çalıĢan CES'i kullanır.
CES tehlike uyarısını,

SafetyNET araçlarını kullanarak ya da,

Doğrudan çağrılar gerçekleĢtirerek yapar.
SafetyNET araçları dıĢında yapılan uyarı ve çağrılarda aĢağıdaki yöntemler kullanılır.
Bu yöntemler ile yapılan çağrılar gemi yer istasyonu tarafından alınırlar.
AllStations Call (Tüm Gemilere Çağrı): Ġlgili okyanus bölümündeki tüm gemilere
yönlendirilen çağrılardır. Yapıldığı okyanus bölgesi içindeki tüm INMARSAT donanımlı
gemiler tarafından alınırlar.
GeographicalArea Call (Coğrafi Bölge Çağrısı): Bir uydu kapsama alanının alt
bölümlere ayrılması ile oluĢturulan bölgelere yapılan çağrılardır.
Group Call toSelectedShips (SeçilmiĢ Bir Grup Gemiye Çağrı): Önceden saptanan
bir grup gemiye yapılan çağrıdır. Bu uyarı yöntemi özellikle SAR birimi olarak görev yapan
SES'lerin uyarılması için çok kullanıĢlıdır.
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2.5. INMARSAT Terminal Numaraları ve Türleri
INMARSAT sisteminin içinde geliĢen teknolojiye paralel olarak farklı özelliklere ve
teknolojik yeterliklere sahip türleri vardır. INMARSAT alt sistemleri kısaca Ģunlardır:
IMARSAT-A: ġubat 1982 yılında hizmete girmiĢ ilk INMARSAT sistemidir.
Analog teknoloji temellidir ve artık kullanılmamaktadır.
INMARSAT-B:Inmarsat-B sistemi Inmarsat-A'nın yerini alması için geliĢtirilmiĢ
sistemdir. Inmarsat-A ilk hizmete girdiği günden itibaren çok büyük ilgi görmüĢ ve çok kısa
süre içinde hizmet kapasitesi ihtiyacı karĢılayamaz olmuĢtur. Inmarsat-B bu sorununu aĢmak
için tamamen sayısal altyapıyla geliĢtirilmiĢ bir sistemdir. Çift yönlü (dubleks) radyo telefon
ve teleks haberleĢmesi yapılabilir.
INMARSAT-C:Arazi yer istasyonları (LES) veya mobil yer istasyonları (MES) ve
Ağ Geçitleri (Gateway) arasında tamamen sayısal tekst ve veri iletimi gerçekleĢtirmek için
tasarlanmıĢ sistemdir. Inmarsat-A'ya göre daha küçüktür ve çok yönlü küçük bir anten
kullanır. Bu sistemde sesli görüĢme yapılmaz.
INMARSAT-M:GMDSS'in zorunlu bir bileĢeni olmamakla birlikte, mobil yer
istasyonlarıyla daha ucuza sayısal telefon haberleĢmesi ve veri iletiĢimi gerçekleĢtirmek için
geliĢtirilmiĢ bir sistemdir. Inmarsat-B ile paralel çalıĢmaktadır.
INMARSAT FLEET: F-33, F-55 ve F-77 türevleri bulunmaktadır. FLEET-77 türevi
GMDSS radyo ağının kapsamında yer alır. F-77 terminal türü Inmarsat-B'nin sahip olduğu
kabiliyetlere ilave olarak günümüzün tüm modern haberleĢme donanımlarını bünyesinde
bulunduran en yeni GMDSS haberleĢme terminalidir.
INMARSAT uyduları üzerinden görüĢme yapılabilmesi için bilinmesi gereken
terminal numaraları vardır. Ġki tür numara biçimi bulunur:

TMIDX1 X2X3 Z1 Z2 (INM genel biçimi)

TMID_C X1 X2X3 Z1 Z2 (INM-C genel biçimi). Burada;
T
MID
X1 X2X3
Z1Z2

: INMARSAT terminal türü (3: INMARSAT-B, 4: INMARSAT-C, 6:
INMARSAT-M)
: 271 (Türkiye'nin MID numarası)
: Gemiyi tanımlar
: 10-99 arası verilen iki haneli rakam

Tablo 2.3: GMDSS kapsamında bulunan INMARSAT terminalleri

INMARSAT
TERMĠNALĠ
INMARSAT-B
INMARSAT-C

AÇIKLAMALAR
3 ile baĢlayan ve 9 rakamdan oluĢan
kombinasyon
4 ile baĢlayan ve 9 rakamdan oluĢan
kombinasyon
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INMARSAT
NUMARALARI
3MIDXXXXX

4MIDXXXXX

INMARSAT-Mini-C
INMARSAT Fleet F-77
INMARSAT Fleet F-77

4 ile baĢlayan ve 9 rakamdan oluĢan
kombinasyon
76 ile baĢlayan ve 9 rakamdan oluĢan
kombinasyon (sesli iletiĢimde)
60 ile baĢlayan ve 9 rakamdan oluĢan
kombinasyon (veri iletiĢiminde)

4MIDXXXXX
76XXXXXXX
60XXXXXXX

2.5.1. INMARSAT-B
Bu sistem 1993 yılından itibaren hizmete girmiĢ ve 31 Aralık 2007 yılında tamamen
hizmetten kalkan Inmarsat-A'nın yerini almıĢtır. Inmarsat-B gemi cihazlarına girilen yazılı
ya da sesli bilgiler, öncelikle sayısal Ģekle dönüĢtürülür. Seçilen uydu aracılığıyla yer ucuna
ulaĢan bu bilgiler, orada sayısal Ģekilden tekrar yazılı ve sesli bilgi haline dönüĢtürülerek yer
teleks ve telefon ağına gönderilirler.

Resim 2.2: Inmarsat-B uydu telefon simülatörü ekranı

Bu sistemde bilgi gönderimi 1626.5 MHz ile 1646.5 MHz frekansları arasında, alımlar
ise 1525 MHz ile 1545 MHz frekansları arasında yapılır. Inmarsat-B sayısal ses kodlama
tekniğini kullanmakta, bu da sesli haberleĢmede geniĢ bir band kullanımına ve güç
tasarrufuna olanak sağlamaktadır. Inmarsat-B ile aĢağıdaki iĢlemler yapılabilmektedir:











Dubleks ve simpleks telefon haberleĢmesi
Telgraf haberleĢmesi,
Faks haberleĢmesi,
Yoğun veri aktarımı,
Tehlike haberleĢmesi
Hızlı acil çağrı ve teleks bağlantısı,
Kıyıdan gemilere grup çağrı,
Telefon, veri ve faks ile grup çağrıları,
Ücret bilgileri
Kredi kartı ile arama
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2.5.2. INMARSAT F-77
Tüm okyanus bölgelerinde sağladığı, güvenilir ve ucuz iletiĢimin yanı sıra, IMO
onaylı olarak ses, faks ve mobil ISDN, mobil paket veri servisi (MPDS) iletiĢimi yoluyla çok
yönlü seçeneklerle entegre bir çözüm sunar.
Daha az amortisman gideri ve daha ucuz görüĢme ücretine sahip olan Inmarsat F-77
ile 78oN ve 78oS enlemleri arasında kalan bölgelerde kesintisiz iletiĢim yaparak dünya
sathının %98'ini kapsama alanı içine almaktadır.
F-77 kutuplardaki kısıtlamalar hariç küresel bazda sayısal ses iletiĢimi sağlar. Standart
ses hizmetine ek olarak ayrıca ses ile ISDN telefonlar arasında iletiĢim kurabilir. Ayrıca faks
iletimi de yapılabilir. GMDSS içinde tanımlanan tehlike, acelelik ve emniyet öncelikli
iletiĢim ile daha düĢük öncelikli iletiĢime de olanak sağlayan ve diğer terminallere nazaran
küçük ve hafif terminallerdir.

ġekil 2.3: Gemi içi Felcom 70 Fleet-77 terminali

32

F-77 terminali kullanıcısına internet bağlantı hizmeti de sunar. Böylece yüksek kaliteli
görüntülü görüĢme yapma olanağı da mevcuttur. Bu terminalde de A-4 deniz bölgesi hariç
arama kurtarma birimlerine otomatik olarak tehlike alarmı verebilmek için "Distress"
düğmesi bulundurmaktadır.

2.5.3. INMARSAT-C Gemi Yer Ġstasyonu
Ġki yönlü ve 600 bit/sn hızlı data bilgisi gönderebilen bir cihazdır. Bu da normal bir
teleks hızından 12 kez daha hızlı çalıĢtığını göstermektedir. INMARSAT-C; teleks,
elektronik posta ve bilgi alıĢveriĢi gibi sınırlı hizmetleri karĢılamaktadır. Ayrıca,
INMARSAT-C ile gemiden sahile, sadece karakterlerin bulunduğu faks gönderilebilir.
Ancak faks mesajı alamaz.
Sayısal uydu haberleĢmesinde kullanılan INMARSAT-C sisteminde; alıcı verici
cihazı, ekran ve yazıcı bulunmaktadır. Mevcut sisteme GPS bağlanır. INMARSAT-C iki
yönlü paket data iletiĢim sistemi olarak, temelde Store&Forward(Sakla&Gönder) yöntemiyle
çalıĢır. Uluslararası teleks/teleteks Ģebekelerine ve bilgisayar bilgi ağlarına giriĢ yapabilir.

Resim 2.3: INMARSAT-C terminal ekranı görüntüsü

INMARSAT-C sisteminde; CES'ler ve uydular aracılığıyla aĢağıdaki hizmetler vardır:
a) MRCC'(MaritimeRescueCoordination Center-Deniz Arama-Kurtarma Kordinasyon
Merkezi)lere yönlendirilmiĢ distresscall ve distresstraffic,
b) Ġki yönlü Store&Forward teleks trafiği,
c) MSI(MaritimeSafety Information-Deniz Emniyet Bilgi Mesajları) yayınlarının
alınması.
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INMARSAT-C SES'ler, CES ve uydu aracılığı ile Store&Forward olarak, kara esaslı
teleks, faks, x25 (PSDN), modem ile de destekli bilgisayar (PSTN), x.400, mailbox'lara
yönlendirilen ve INMARSAT-B, M (sadece faks numarasına) veya C donanımlı baĢka
gemilere mesajlar gönderebilirler.
Inmarsat-C terminaliyle EGC (EnhancedGroupCalls) olarak bilinen yayın mesajlarını
alabilir. EGC Inmarsat-C yardımıyla mesaj gönderme hizmetidir. EGC, SafetyNET ve
FleetNET olmak üzere iki hizmeti de destekler.
SafetyNET, denizcilik emniyet bilgisinin (MSI) ve Inmarsat EGC sistemi yardımıyla
arama kurtarmaya (SAR) iliĢkin bilginin yayınlanması ve otomatik alımı için uluslararası bir
hizmettir. Adresli alanlarda yol alan tüm gemiler MSI bilgisini otomatik alır. Bu nedenle,
kıyı uyarılarını almak için gemi terminalleri ayarlı olmalıdır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek INMARSAT-B uydu telefon ile „distresscall‟ çağrısını yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Kullandığınız yazılım sistemine bağlı olarak
program menüsünden kayıtlı LES'lere
eriĢilebilir. Ġstenilirse bunların dıĢında bir
LES "Preferred LES" menüsünden girilebilir.
 Kullandığınız yazılım sistemine bağlı olarak
program menüsünden kayıtlı LES'lere
 Tehlike önceliğini (DistressPriority)
eriĢilebilir. Ġstenilirse bunların dıĢında bir
seçiniz.
LES "Preferred LES" menüsünden girilebilir.
 ÇalıĢma
seçiniz.

için

telefon

modunu

 Gerekli LES eriĢim kodunu seçiniz.

 Donanım imalatçısının talimatlarına
göre sizi doğrudan Denizcilik
Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne
yönlendirecek
Call
Request'i
baĢlatınız.

 15 saniye içinde yanıt alınmazsa tehlike
çağrınızı yenileyin.

.

 Bağlantı sağlandığında pozisyon
bilginizi,
Inmarsat
mobil
numaranızı,
rotanızı,
hızınızı,
aciliyet türünü içeren Mayday
mesajınızı gönderin.
 MRCC tarafından gerekli talimat
verilene
kadar
telefonu
kapatmayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdaki INMARSAT sistemlerinden hangisi günümüzde kullanılmamaktadır?
A) INMARSAT-A
B) INMARSAT-B
C) INMARSAT-C
D) INMARSAT FLEET
E) INMARSAT-M

2.

GMDSS radyo ağına dahil olmayan INMARSAT sistemi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) INMARSAT-B
B) INMARSAT-M
C) C) INMARSAT-C
D) FLEET-77
E) FLEET-55

3.

INMARSAT-C ile aĢağıdakilerden hangisi gerçekleĢtirilemez?
A) Telefon görüĢmesi
B) Elektronik posta iletimi
C) Teleks
D) EGC
E) SAFETY-NET

4.

INMARSAT B cihazı ile ilgili hangi Ģıkta yanlıĢ olarak bilgi verilmiĢtir?
A) Telefon görüĢmesi
B) EGC
C) E-mail haberleĢmesi
D) Tehlike haberleĢmesi
E) Fax haberleĢmesi

5.

Atlantik okyanusu doğu bölgesine ait INMARSAT telefon ve teleks kodları
aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Telefon 851, Teleks 571
B) Telefon 581, Teleks 871
C) Telefon 870, Teleks 581
D) Telefon 873, Teleks 583
E) Telefon 581, Teleks 878

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3
ÖĞRENME KAZANIMI
Telsiz sistemlerinde
edebileceksiniz.

tamamlayıcı

(anten,

akümülatör

vb.)

teçhizatları

test

ARAġTIRMA


GMDSS radyo ağında kullanılan haberleĢme cihazlarının türüne göre antenlerin
çeĢitlerini araĢtırınız.

3. TELSĠZ SĠSTEMLERĠNDE TAMAMLAYICI
TEÇHĠZATLAR
3.1. Antenler
Anten bir iletiĢim sisteminin tartıĢmasız en kritik bileĢenidir. Gemi kesitlerinde
meydana gelen değiĢimler anten tasarım ve montajlarında da değiĢikliğe gidilmesine neden
olmuĢtur. Antenler için ayrılan yerleĢim alanı gün geçtikçe hacimsel olarak azalmıĢtır.
Alan kullanımını etkileyen farklı özelliklerde anten sistemleri kurulumu gerekir.
Özellikle jiroskopik olarak ayarlanabilir uydu anten sistemlerinin montajı ayrı bir sorundur.
Ya da karasal haberleĢme için kullanılan MF bandı haberleĢme sisteminin 150m
uzunluğunda yarım dalga tel antene ihtiyacı vardır. Böylesine uzun bir anteni günümüz
modern gemilerine inĢa etmek mümkün değildir.
GMDSS haberleĢme sistemleri bir dizi farklı anten kullanır. Bu antenlerin her biri
farklı çalıĢma ihtiyaçlarını karĢılamak üzere özel karakteristiklere sahiptir. Dipol anten,
kamçı anten ve parabolik anten en sık kullanılan anten türleridir. Her ne kadar montajları
farklılık gösterse de hepsinin çalıĢma ilkesi benzerdir.
ġekil 3.1'de GMDSS radyo ağıyla donatılmıĢ modern bir gemide anten kurulum
düzeni gösterilmiĢtir. En basit haliyle bir anten ucu açık ya da kapalı olabilen bir teldir.
Antenin tek bir frekansta rezonansa geleceği en kısa uzunluk, bir elektrik yükünün anten
boyunca hareket etmesine ve uygulanan radyo frekansının bir çevriminin periyodunda geri
dönmesine izin verecek uzunluktur. Tek bir çevrimin (cycle - saykıl) periyoduna dalga boyu
(wavelength) denir.
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ġekil 3.1: Gemi Anten Planı

Bir anten karĢılıklılık ilkesine göre çalıĢır. Diğer bir ifadeyle verici ve alıcı olarak
çalıĢtığında aynı verime sahiptir. Tek farkla ki, verici anten yüksek güç kullanacak Ģekilde ve
genellikle daha büyük olarak tasarlanır. Çoğunlukla da alıcı antene göre daha iyi yalıtılır.
Verimli radyo haberleĢmesi için, gönderen ve alan antenin her ikisi de yere göre aynı
polarizasyon açısına sahip olmalıdır. Polarizasyon gönderilen elektrik alanının (E) açısına
karĢılık gelir ve sonuç olarak, eğer E alanı dikeyse (vertical), GMDSS radyo ağında
kullanılan VHF sistemlerinde olduğu gibi, gönderen ve alan antenin her ikisinin de dikey
olması gerekir. Bu nedenle özellikle SAR operasyonlarında kullanılan VHF el telsizlerinde
cihaz, anten yere göre dik duracak Ģekilde tutulmalıdır.

3.1.1. Mikrodalga Parabolik Anten
Gemi yer istasyonunun (SES) güverte üstü donanımı, bilinen adıyla çanak anten olan
parabolik yansıtıcı anten içerir. Bu anten biçiminin kullanılmasının sebebi sinyal gönderirken
ve alırken yüksek kazanç sağlamasıdır. Bu antenin kazancını etkileyen iki faktör vardır.
Birincisi, alınan frekansın dalga boyu, ikincisi parabolik yansıtıcının çapıdır.
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ġekil 3.2: Parabolik anten

INMARSAT B, F ve M sitemleri için biraz daha farklı yapıda bir anten kullanılır.
Antenin uyduya kilitlenmesini sağlamak için yöne kararlı (gyro-stabilized) olması gerekir.
Geminin elektronik pusulasının (gyro-compass) açısal değer çıkıĢları, bir ara yüz üzerinden
MES'e girilir. MES çanak antenini, geminin değiĢen yönünden bağımsız olarak sürekli bu
açıda tutar. Ayrı bir elektronik düzenek antenin üzerinde bulunduğu düzlemin, sürekli olarak
yer yüzüne paralel, diğer bir ifadeyle antenin yer yüzü ile yaptığı düĢey açının sürekli sabit
kalmasını sağlar.

ġekil 3.3: INMARSAT anteni (B, F ve M sistemleri)

INMARSAT-C sisteminin anteni biraz daha farklıdır (ġekil 3.4). Anten sağ-sol ve
yukarı-aĢağı (pitchandroll) alanda 15 derece'lik bir açıklıkta çalıĢacak Ģekilde kurulmalıdır.
Antenin bu pozisyonu alabilmesi için antenin yatay pozisyonunun 15 derece aĢağısına kadar
denk gelen alanda herhangi bir nesne olmamalıdır.
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ġekil 3.4: INMARSAT-C anteni

Bu koĢulun geminin baĢ ve kıç istikametinde sağlanmasının zor olduğu durumda,
açıklık 5 dereceye kadar indirilebilir. Ayrıca Ġki INMARSAT-C anteninin dikey olarak
kurulmasını gerektiren durumlarda aralarındaki açıklığın en az 1 m olması gerekir.

3.1.2. VHF/MF/HF Antenler ve Kablo Bağlantıları
Anten radyo dalgalarını yayma ve toplama kabiliyeti olan bir elemandır. Anten
rezonansta olduğu zaman radyo dalgalarının yayınlanması ve alınması etkin bir Ģekilde
gerçekleĢir. 1‟lik veya diğer bir tabirle 1 dalga boyu veya katlarındaki antenlerle çeĢitli
rezonans konfigürasyonları elde edilebilir. Uyumsuz bir anten kullanıldığında verici
performansı ciddi Ģekilde azalabileceğinden gönderme yapan bir antenin rezonansta olması
alıcı antenine göre çok daha önemlidir. Eski tip vericiler zayıf bir antene sinyal
beslediklerinde zarar görebiliyordu, ancak modern tasarımlar genellikle vericiyi devreden
çıkaran otomatik koruma devresiyle vericiyi kapatmakta veya gerekiyorsa çıkıĢ gücünü
emniyetli bir seviyeye düĢürmektedir.
3.1.2.1. VHF Antenler
Deniz VHF bandında (154-162 MHz) dalga boyu yaklaĢık 2 metre olduğundan, 1 lik
ve 1 dalga boyundaki antenleri kullanmak mümkündür. En temel tasarım olan dipol antenler,
dipol merkezine dengeli bir besleme kablosu bağlanmıĢ 1 dalga boyunda bir element
parçasından oluĢur. ġekil 3.5, içlerinde yapay arzlı anten ve VHF çubuk antenin de (tipik
olarak içinde bir dipol anten bulunduran, 1,5 m boyunda fiberglas çubuk) yer aldığı bazı
basit VHF anten tiplerini göstermektedir. VHF antenlerin mümkün olduğu kadar yükseğe
monte edilmesi ve geminin güverte üzerinde bulunan donanımlarından neta bir mesafede
bulunması önemlidir.
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ġekil 3.5: Tipik bir VHF çubuk anten

VHF telsiz ile VHF anten arasındaki bağlantı koaksiyel kablo ile yapılır (ġekil 3.6).

ġekil 3.6: Koaksiyel kablo

Bu kablonun empedansı (AC akım için direnci) 50 Ω (Ohm) olacaktır. Bu empedans,
VHF Telsiz anten kablosunda ve anten kablo bağlantısında da aynıdır. Eğer empedans 50 Ω
(Ohm) olmazsa, kabloda bir miktar geri yansıyan güç olacaktır. Geri yansıyan bu güç çok
yüksek olursa, telsiz sinyalinin emisyonu düĢer ve menzili (eriĢim mesafesi) kısalır. Geri
yansıyan yüksek güç, uzun süreli çıkıĢ yapıldığında VHF Telsize de zarar verebilir. Bu sorun
aynı zamanda alınan sinyallerin seviyesinde de zayıflamaya (anten kablosunda) neden olur.
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ġekil 3.7: VHF DSC çubuk anten

Anten kablosunun empedansındaki değiĢiklik, antene su girmesinden kaynaklanabilir.
DıĢ plastik kılıf hasar görmüĢse, kabloya (bakır koruyucu Ģilte) su girebilir. Su, kablonun
empedansını değiĢtirebilir ve bu da bir miktar gücün geri yansımasına yol açar. Bu sorun,
anten kablosunda da yaĢanabilir (anten kablosuna su girebilir). Anten bağlantısının su
geçirmez olması gerekir ve bu da izole bantla sağlanabilir.
3.1.2.2. MF/HF Antenler
MF/HF bandlarında, dalga boyu 180 metreden (1650 kHz) yaklaĢık 12 metreye
(25MHz) kadar değiĢiklik gösterir. 1 rezonanslık veya 1 dalga boyundaki antenlerin bütün
frekans aralığını kapsaması bu yüzden mümkün değildir. Bu sorun, her biri tek bir band veya
ilgili bandların çeĢitli harmoniklerini kapsayan bir grup farklı anten kullanılarak aĢılabilir.
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ġekil 3.7: MF/HF SSB anten

Modern gemilerde yer sorunu olduğundan GMDSS donanımlarının çoğunda MF/HF
yayınları için dikey kamçı antenler kullanılır. Örneğin, ana HF alıcı-verici 8-12 m, DSC
dinleme nöbetinde kullanılan MF/HF alıcı 3-6 m, ve NAVTEX alıcı 1 m bir kamçı anten
kullanabilir.

3.2. Sabit Besleme Kaynakları (Akümülatörler)
GMDSS donanımının kusursuz çalıĢabilmesi için hayati öneme sahip DC yedek enerji
kaynakları her zaman hazır Ģekilde bulundurulmalıdır. Genel adıyla batarya olarak
adlandırılan DC kaynakların çeĢitli türleri vardır. GMDSS yedek enerji kaynakları iki bölüm
olarak incelenir:




Geminin ana ve yedek enerji kaynakları ile hiç bağlantısı olmayan; EPIRB,
SART, VHF el telsizi ve cansalı VHF el telsizi gibi GMDSS ve/veya denizde
can güvenliği SOLAS gereği bulundurulan donanımları besleyen, ilk ve bir kez
kullanıldıktan sonra doldurulamayan piller (primarybatteries). Karada özel
olarak doldurulmuĢ (charged) olurlar ve son kullanma tarihi (expiredate) denen
belli bir tarihe kadar doluluklarını korurlar. Son kullanma tarihi yaklaĢan
batarya yenisiyle değiĢtirilmelidir.
Gemi ana ve yedek enerji kaynaklarında olabilecek bir aksaklık sonucu gemi
yer istasyonu SES ve/veya gemi istasyonu donanımlarına gerekli enerjiyi
sağlayan, olağan zamanlarda gemi ana ve yedek enerji kaynaklarına bağlı bir
düzenekle doldurulabilen elektrik aküleri (secondarybatteries).
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Yüksek güç gerektiren telsiz cihazları için gerekli güçte DC akım sağlayacak akülerin
bakımları çok önemlidir. Elektrotların ve elektrolit maddenin özelliğine göre değiĢik tipte
aküler vardır.
Yedek enerji kaynaklarının kapasiteleri, kaynağın beslediği donanımların hepsinin
tüm iĢlevlerinin aynı anda ve tam güçte çalıĢırken çekeceği en yüksek akım miktarı temel
alınarak hesaplanır. Birden fazla akünün bir araya getirilerek yapılan akü grupları ile yedek
enerji kaynağının belli bir süre içinde çekilen akımı, geriliminde çok küçük düĢmeye izin
verilerek, sürekli sağlaması istenir.

Resim 3.8: Akümülatörün yapısı

Geminin yedek enerji kaynağının, ana enerji kaynağı devre dıĢı kaldıktan sonra,
beslemesi gereken diğer donanımlar ile birlikte tüm iletiĢim donanımlarını belli bir süre
beslemesi istenir. Çarpım, kendisinin yüzde yirmisi ile toplanır. Bulunan miktar GMDSS
yedek enerji kaynağının olması gereken sığasıdır.
1 ġubat 1995 tarihinden sonra inĢa edilen geminin ana enerji kaynağının herhangi bir
nedenle devre dıĢı kalması durumunda, gemi yedek enerji kaynağının (emernecy generator),
denizde can güvenliği SOLAS'ta belirtilen donanımlarla birlikte tüm iletiĢim donanımlarını;
yük gemilerinde 18 saat, yolcu gemilerinde 36 saat süreyle besleyebilmesi istenir.
Belirtilen tarihten önce inĢa edilmiĢ gemilerde ise GMDSS yedek enerji kaynağının
sığası, harcanan gücün toplamının 6 ile çarpılması sonucu bulunur. Gemilerde kullanılan
aküler 24V'luktur. Dolayısıyla güç hesaplanırken 24V üzerinden iĢlem yapılır.
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Resim 3.9: GMDSS Aküleri

Ġdeal bataryada aĢağıdaki özellikler olmalıdır:







Yüksek enerji yoğunluğu olmalıdır.
TaĢınabilir ve çevre Ģartlarına dayanıklı olmalıdır.
Uzun ömürlü olmalıdır.
Emniyetli olmalıdır.
Uygulama yeri için esneklik sağlamalıdır.
ġarj edilebilir olmalıdır.

3.3. Can Kurtarma Araçları Yardımcı Telsiz Cihazları
SOLAS ilkeleri uyarınca her yolcu gemisi 500 groston ve üstü her yük gemisinin en az
3 adet; 300 groston ve üstü, fakat 500 grostondan küçük her yük gemisinin en az 2 adet çift
yönlü VHF telsiz telefon aygıtı bulundurmalıdır.
Walkie-talkie olarak adlandırılan VHF el telsizleri GMDSS ilkelerince belirtilmiĢ el
telsizinden değildir. GMDSS cansalı VHF telsiz cihazları özel olarak tasarlanır. Cansalı için
tasarlanmıĢ telsizlerin gemi içi iletiĢiminde kullanılmaması gerekir. Cansalı için tasarlanmıĢ
telsizler genellikle su geçirmez ve uzaktan kolaylıkla fark edilebilir renkte üretilirler. Resim
3.10‟da örnek bir VHF el telsizi gösterilmiĢtir.

Resim 3.10: Cansalı için örnek bir VHF el telsizi
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Cansalı VHF el telsizinin, zaman aralıklı deneme ve denetlemelerde kullanılan ile
olağanüstü durumda kullanılacak olan iki tür pili hazır olarak bekletilir. Zaman aralıklı
deneme ve denetlemelerde kullanılan ve doldurulabilir piller, Ģarj edicide tutularak her
zaman hazır bulundurulur.

Resim 3.11: ġarj edicide VHF el telsizleri

Olağanüstü durumda kullanılacak olan ve ana pil olarak da anılan, doldurulamayan
(primary) pillerin ise üreticisinin belirttiği koĢullarda saklanması, olağan durumlarda
kesinlikle kullanılmaması gerekir. Hatta paketinden dahi çıkarılmamalıdır. Ana pilin sığası,
VHF el telsizini tam yük altında en az sekiz saat çalıĢtırmaya yeter.
Bir cansalı için GMDSS standartlarına uygun olarak üretilmiĢ bir VHF el telsizinin
aĢağıdaki standartlara sahip olması gerekir:










Alıcısı, vericisi, anteni ve pili ile bir bütündür.
KonuĢulacağı zaman basılan anahtarı, mikrofonu ve hoparlörü donanım
üzerinde tamamen bir bütündür.
Donanım hiç deneyimi olmayan kiĢilerce de kullanılabilecek kadar basittir.
Kanal değiĢtirme dıĢında eldivenli iken de tek elle kullanılabilmelidir.
En az 1m yükseklikten sert bir yüzeye düĢtüğünde tekrar çalıĢabilmelidir.
Su, deniz suyu veya petrol ürünlerinden etkilenmez. Ayrıca 1 m su altında en az
5dk. Su geçirmeden kalabilir. Çevresel Ģartlara diğer telsizlere göre daha fazla
dayanıklıdır.
Kanal 16 ıĢıklandırılmıĢ ve kolayca seçilebilecek tek tuĢ iĢlevlidir.
ERP'si en az 250 mW'tır.
Yedek pilleri vardır.

Cihazın ana pili mecbur kalınmadıkça paketinden çıkartılmaz. Yedek piller Ģarj
edilebilirdir ve her zaman dolu olarak bulundurulur.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Anten türlerini tanımlamak.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 500 kHz - 3 MHz arası yayın
bandı için hangi tip antenlerin
kullanıldığını tanımlayınız.
 3 MHz - 30 MHz arası yayın
bandında hangi tip antenlerin
kullanıldığını tanımlayınız.

 VHF anten türlerini tanımlayınız.
 Parabolik ve kubbe anten türlerini
 Fleet-77
sistemini
tanımlayınız.
INMARSAT
hazırlamıĢ oldukları
Fleet-77 anteninin diğerlerinden
faydalanın
farkını tanımlayınız.

47

kullanan
üreticilerin
ürün kataloglarından

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz
1.

AĢağıdaki INMARSAT terminallerinden hangisi antenini yönlendirmeye ihtiyaç
duymaz?
A) INMARSAT-B
B) INMARSAT-C
C) C) INMARSAT F-77
D) INMARSAT-M
E) INMARSAT F-55

2.

MF/HF cihazlarının, seçilen frekansa göre anten boyunu manyetik olarak ayarlayan
aygıt aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Antennacoupler
B) Antennatransmitter
C) C)Antennatransceiver
D) Antennawhiper
E) Antennacable

3.

Hangi tip cihazlarda iki kutuplu (dipol) anten kullanılır?
A) MF
B) VHF
C) INMARSAT
D) UHF
E) EPIRB

4.

Hangi tip anten donanımı kullanıldığında mutlaka güvenlik düğümü atılmalıdır?
A) Kamçı anten
B) Çanak anten
C) Dipol anten
D) Tel anten
E) Cyro anten

5.

Radyo dalgalarının iletimi ve alımında, anten uzunluğuyla dalga boyunun arasındaki
iliĢkiye ne denir?
A) Kuplaj
B) EĢgüdüm
C) Rezonans
D) Modülasyon
E) Enterferans
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6.

1 ġubat 1995 tarihinden sonra üretilmiĢ ve tam yükte çalıĢma durumunda saatte 200A
akım çeken bir yolcu gemisinin, SOLAS'a göre bulundurması gereken yedek enerji
kaynağının toplam gücü yaklaĢık kaç kW'tır?
A) 257
B) 307
C) 207
D) 357
E) 361

7.

GMDSS kapsamında bulunan yük gemilerinde yedek akümülatör bataryalarının
kapasitesi; GMDSS donanımını kesintisiz olarak en az kaç saat çalıĢtıracak değerde
olması istenir?
A) 8 saat
B) 6 saat
C) 2 saat
D) 16 saat
E) 4 saat

8.

Geminin ana ve yardımcı voltaj kaynaklarının devre dıĢı kalması durumunda tehlike,
acelelik ve emniyet iletiĢimlerini sağlayacak ve telsiz donanımını besleyecek olan
enerji kaynağı nedir?
A) Yedek enerji kaynağı
B) Emercensi jeneratörü
C) Yardımcı güç
D) Emercensi güç
E) Yedek yakıt

9.

Akülerin kapasiteleri ne zaman kontrol edilir?
A) Lazım olunca
B) Her zaman
C) Seyirde
D) Limanda
E) Gerekmez

10.

Ġdeal bir bataryada bulunması gerekli özellikler aĢağıdakilerden hangisi olamaz?
A) ġarj süresi kısa olmalıdır
B) TaĢınabilir ve çevre Ģartlarına uygun olmalıdır
C) Emniyetli olmalıdır
D) Yüksek enerji yoğunluğu olmalıdır
E) Bakımı kolay olmalı

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4

ÖĞRENME KAZANIMI

GMDSS radyo ağı içinde yer alan yer istasyonları, mobil istasyonlar ve gemi yer
istasyonlarının birbirleriyle olan iliĢkilerini düzenleyen yasal çerçeve hakkında bilgi sahibi
olacaksınız.

ARAġTIRMA


Türkiye'nin SOLAS 74 sözleĢmesi ve Hamburg SAR sözleĢmesine ne zaman
taraf olduğunu araĢtırınız. ITU telsiz yönetmeliğinin ülkemizde uygulanmasını
sağlayan yasal kuruluĢ ve faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olunuz.

4. DENĠZ HABERLEġMESĠNĠN KURALLARINI
TANIMLAYAN ULUSLARARASI ANLAġMALAR
4.1. SOLAS
SOLAS (SafetyOf Life At Sea), ticari gemilerde can emniyeti konularını düzenleyen
en önemli uluslararası sözleĢmedir. SOLAS sözleĢmesi ilk olarak 1912‟deki “TITANIC”
gemi kazası ardından 1914‟de kabul edilmiĢtir. Daha sonra 1929, 1948 ve 1960 yıllarında
yeni SOLAS SözleĢmeleri yapılmıĢtır. 1974 SözleĢmesinin en önemli özelliklerinden birisi
“zımni” (örtülü) kabul yöntemini içermesidir. Bu usul sayesinde SözleĢme hükümleri, belli
bir sayıda taraf devlet itiraz etmediği takdirde belirlenmiĢ bir tarihte uluslararası alanda
yürürlüğe girebilmektedir. Yani zımni kabul, değiĢikliğe itiraz edilmemesi halinde yürürlüğe
giriĢi sağlayan bir usuldür. Bu sayede SOLAS 74 SözleĢmesi denizcilik alanındaki
geliĢmelere paralel olarak her yıl 1 veya 2 kez güncellenebilmektedir. SözleĢmenin
günümüzde yürürlükte olan Ģekline “değiĢtirildiği Ģekli ile SOLAS 74 SözleĢmesi”
denmektedir.
Denizcilik alanındaki geliĢmelere paralel olarak günümüzde 1978 Protokolü büyük
ölçüde iĢlevini yitirmiĢ olup, 1988 Protokolü (Harmonize Sörvey ve Sertifikalandırma
Sistemi) geniĢ olarak uygulanmaktadır. SOLAS 1974 SözleĢmesine 2013 yılı itibarı ile
dünya denizcilik filosunun %99‟undan fazlasını temsil eden 162 Ülke taraftır.
SOLAS SözleĢmesinin temel amacı, ticari gemilerin inĢası, teçhizatı ve iĢletilmesi ile
ilgili minimum emniyet standartlarının belirlenmesidir. Her bir Bayrak Devleti, kendi
bayrağı altındaki gemilerin SözleĢme hükümlerine uymasını sağlamakla sorumludur. Bu
sorumluğun yerine getirildiğinin göstergesi olarak gemilere Ģekli ve Ģartları SözleĢmede
belirtilen sertifikalar verilir. Yani gemilerdeki sertifikalar, kurallara uyumun göstergesidir.
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SözleĢme içerisindeki “kontrol” hükümleri, gemilerin gittikleri limanlarda “Liman
Devleti” otoritesi tarafından denetlenmesine izin vermektedir. (Liman Devleti Kontrolü)
Böylece, eğer gemi veya teçhizatı SözleĢme hükümlerine uyumlu değilse liman devleti,
eksiklerin ciddiyetine göre geminin denize açılmasına engel olabilmekte ve düzeltici
tedbirler uygulayabilmektedir.

Resim 4.1: SOLAS

SOLAS SözleĢmesinin en önemli bir baĢka özelliği “Büyükbaba Klozu” (Grandfather
Clause) diye adlandırılan ve her gemiye sadece kendi yapıldığı yılda geçerli hükümlerin
uygulanmasını sağlayan temel kuraldır. Bu kloz gereğince, örneğin 1995 yılında inĢa edilmiĢ
bir geminin teçhizatı, 1995 yılında geçerli SOLAS kurallarına uygun olmak zorundadır.
Böyle bir gemiden daha yeni kural gerekleri istenemez. Bu klozun istisnası ise bölüm
baĢında veya kuralda belirtilen “uygulama” hükümleri ile “her gemi” veya “tüm gemiler”
diye baĢlayan kurallardır.
SOLAS SözleĢmesi ve diğer IMO sözleĢmelerinde kullanılan Ġngilizce “security”
sözcüğünü karĢılamak üzere Türkçe 'de denizcilikle ilgili uygulamalarda “güvenlik”
kelimesi, kullanılmaktadır. Uygulamalarımızda Ġngilizce “safety” kelimesinin Türkçe
karĢılığı olarak da “emniyet” kelimesi kullanılmaktadır.
SOLAS SözleĢmesinin baĢ kısmında genel hükümler, sorumluklar, değiĢikliklerin
yapılması yöntemleri gibi hususları içeren bir sözleĢme kısmı bulunur. Ek kısmı ise 12
teknik bölümden oluĢur. 4. Bölüm telsiz haberleĢmesiyle ilgili standartları belirler.
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4.1.1. SOLAS Bölüm IV- Telsiz HaberleĢmeleri
Bölüm, “Küresel Deniz Tehlike ve Emniyet Sistemi” (GMDSS) gereklerini içerir.
Uluslararası sefer yapan tüm yolcu gemileri ile 300 gros tondan büyük tüm yük gemileri
tehlike durumu haberleĢmelerini yapabilmek, telsiz mesajlarını alabilmek ve özellikle bir
kazadan sonra yerlerinin bulunmasını sağlamak üzere gerekli teçhizatı taĢımak zorundadır.
Ġmzacı devletler de gemilere muhtelif telsiz haberleĢmesi hizmetlerini sunmakla yükümlü
kılınmaktadır. Bu bölüm, Uluslararası Telekominikasyon Birliği‟nin (ITU) radyo kuralları ile
yakinen iliĢkilidir.

4.2. ITU Telsiz Yönetmeliği (Radio Regulations)
Uluslararası Telekomünikasyon Birliğince, ülkelerin, kamu ve tüzel kiĢilerin,
Ģirketlerin kısacası RF haberleĢme yapmak durumunda olan herkesin uyması gereken
kurallar ve ilkeler belirlenir. Frekans tahsislerinden, frekans bandlarının kimler tarafından
kullanılacağına kadar pek çok düzenleme ITU Telsiz Yönetmeliği(Radio Regulations)
baĢlığı altında düzenlenir.
Taraf ülke temsilcileriyle yapılan konferanslarda sonuçlar yayınlanır ve her ülke kendi
iç kanunları kapsamında bu düzenlemelere uyulmasıyla ilgili yasal çerçeveyi oluĢturur. RF
haberleĢmesi yapan tüm kamu ve tüzel kiĢilerin, en son 2012 radyo regülasyonları baĢlığı
altında yayınlanmıĢ dokümana göre aĢağıdaki baĢlıklar kapsamında ITU'nun bu
düzenlemelerine uygun hareket etmesi gerekir.










Frekans tahsisleri
Frekans tayinlerinin koordinasyon, tebliği ve kaydı ve plan değiĢiklikleri
Enterferans meselesi ve uluslararası izleme
Yönetimsel hükümler
Servis ve istasyonlar için hükümler
Tehlike ve emniyet haberleĢmeleri (GMDSS baĢlığı)
Havacılık servisleri
Denizcilik servisleri
Telsiz yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi için hükümler

4.3. STCW
Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları (STCW Standards of Training CertificationandWatchkeeping), Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün
(International MaritimeOrganisation) yayımladığı, gemi adamlarınındenizde güvenliğini esas
alan ve üyesi olan ülkelerce gerçekleĢtirilen bir konvansiyon ile 1978 yılında hayata
geçirdiği, 1995 yılında da gözden geçirdiği uluslararası bir denizcilik kodudur.
Denizde çalıĢma hayatını standart altına almayı hedefleyen, deniz, gemi ve gemiadamı
güvenliğini esas alan STCW 78/95 denizde çalıĢmak isteyen kiĢilerin öncelikle alması
gereken eğitimleri, yeterlilik yükseltmelerini, eğitim kalite standartlarını ve benzeri birçok
konuyu açıklığa kavuĢturmaktadır.
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GMDSS gemi telsiz istasyonlarında çalıĢacak operatörlere verilecek yeterlik sınıfları
aĢağıda belirtilmiĢtir:





1‟inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü Yeterliği (REO 1)
2‟inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü Yeterliği (REO 2)
Genel Telsiz Operatör Yeterliği (GOC)
Tahditli Telsiz Operatör Yeterliği (ROC)

Bu yeterliliklerin, eğitimlerinin ve sertifikalandırılmalarının standartları STCW
sözleĢmesinde belirlenmiĢtir.

4.4. HAMBURG SAR
Bu sözleĢme 1979 yılında Almanya'nın Hamburg kentinde yapılan konferansta kabul
edilmiĢtir. Hamburg konvansiyonuyla, ülkelerin uluslararası arama kurtarma faaliyetlerine
(SAR) katılmaları belli bir plana oturtulmuĢtur. Taraf ülkelerin SAR operasyonlarında
birbirlerinin SAR birimlerinden yararlanma usul ve esasları ayrıntılarıyla belirtilmiĢ olup,
tüm taraf ülkeler bu plan çerçevesinde hareket etmek zorundadır.
Her ne kadar SOLAS 74 ile, tehlikedeki bir gemiye diğer gemilerin yardımı
zorunluluk altına alınmıĢ olsa da, Hamburg konvansiyonuyla SAR faaliyetlerinin de
uluslararası bir plan dahilinde yürütülmesi garanti altına alınmıĢtır.
SAR konvansiyonunun teknik gereksinimleri 5 bölümden oluĢan bir ek dokümanda
belirtilmiĢtir. Konvansiyona taraf ülkeler, kıyı sularında yeterli arama kurtarma hizmetlerinin
koĢullarını sağlayacak düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. Ayrıca taraf ülkeler, komĢu
ülkelerle ortak yürütülecek SAR faaliyetlerine katılmak durumundadırlar. Taraf ülkelerden
birine ait SAR birimlerinin, bir baĢka taraf ülkenin karasularına girmelerini gerektiren
durumlarda, buna izin verilmesi, arama kurtarma faaliyetlerinin hızlı ve seri Ģekilde
yürütülmesini sağlayacak gerekli kolaylıkların göstermesi gerekmektedir.
Konvansiyon, hazırlık tedbirleri kapsamında kurtarma koordinasyon merkezleri ve alt
merkezleri kurar. Emniyet-ikaz veya SAR faaliyetleri sırasında çalıĢma prosedürlerini
tanımlar ve yürütülen faaliyetlere komuta edecek birimin kuruluĢunu ve iĢleyiĢ esaslarını da
tayin eder.
1979 SAR konvansiyonunun kabulüyle IMO Denizde Emniyet Komitesi (MSC)
dünya okyanuslarını 13 arama kurtarma bölgesine bölmüĢtür. Her ülke için bu arama
kurtarma bölgelerindeki sorumluluk alanlarının sınırları belirlenmiĢtir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek, deniz haberleĢmesinin kurallarını
belirleyen uluslararası anlaĢmaların uygulama alanlarını belirtiniz.

ĠĢlem Basamakları
 ITU telsiz yönetmeliğine göre
denizde
arama-kurtarma
faaliyetlerine katılan uçakların
kullanabilmelerine izin verilmiĢ
frekansları belirtiniz.
 ITU telsiz yönetmeliğine göre,
can kurtarma salları telsiz
istasyonlarında yer alanVHF
radyo telefon cihazının asgari
çalıĢması gerekli frekans sayısını
belirtiniz.

Öneriler
 Kaynakça
kısmında
belirtilen
"ITU
RadioRegulations 2012 Edition" dökümanını
indirerek, GMDSS ile ilgili düzenlemelerin yer
aldığı
"Chapter
7
DistressandSafety
Communications"
baĢlığının
"General
Provisions" baĢlığının III. Kısmı altında yer
alan bilgileri incelemeniz önerilir.
 "ITU
RadioRegulations
2012
Edition"
dökümanını, GMDSS ile ilgili düzenlemelerin
yer aldığı "Chapter 7 DistressandSafety
Communications" baĢlığının GMDSS baĢlığının
II. Kısmı altında yer alan bilgileri incelemeniz
önerilir.

 Kıyı yer istasyonları, gemi yer
istasyonları, yer istasyonu ve
mobil istasyonu neyi ifade
etmektedir? Tanımlayınız.
 STCW kapsamında GMDSS gemi
telsiz istasyonlarında çalıĢacak
operatörlere verilecek yeterlik
sınıflarını belirtiniz.
 SOLAS 74 ve SAR arasındaki
temel farkı belirtiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdaki seçeneklerden hangisinde SOLAS tanımı doğru verilmiĢtir?
A) Uluslararası telsiz yayın bandlarını düzenleyen sözleĢme
B) Denizde can güvenliği uluslararası sözleĢmesidir
C) Denizde arama kurtarma faaliyetlerini düzenleyen sözleĢmedir
D) Deniz adamlarının belgelendirilme esaslarını düzenleyen sözleĢmedir
E) Uluslararası denizde çalıĢan gemi adamlarının çalıĢma saatlerini düzenler

2.

AĢağıdakilerden hangisi SOLAS 74'ün temel amacını en iyi Ģekilde tanımlar?
A) Ülkelerin arama kurtarma faaliyetlerine nasıl katılacaklarını tanımlar
B) Diğer gemilerin yardım faaliyetlerine nasıl katılacaklarının belirlenmesidir
C) Kurtarma koordinasyon merkezlerinin çalıĢma usullerinin belirlenmesidir
D) Ticari gemilerin inĢası, teçhizatı ve iĢletilmesi ile ilgili minimum emniyet
standartlarının belirlenmesidir
E) Uluslararası telsiz yayın bandlarını düzenleyen sözleĢme

3.

RF telsiz yayın bandlarının tahsisi ve kullanılma esaslarını belirleyen üst kurul
hangisidir?
A) IMO (International MaritimeOrganization)
B) ECSA (EuropeanCommunityShipowners' Associations)
C) ITU (International TelecommunicationUnion)
D) PMA (Pacific MaritimeAssociation)
E) SOLAS 74

4.

Denizde arama kurtarma faaliyetlerinin uluslararası güvence altına alınmasını
sağlayan anlaĢma hangisidir?
A) Hamburg SAR
B) SOLAS 74
C) UNCLOS (United Nations Convention on theLaw of theSea)
D) MaritimeLabourConvention
E) ITU

5.

Gemi adamlarının eğitimi ve belgelendirilmesi hangi standart kod baĢlığı altında
tanımlanmıĢtır?
A) International Safety Management (ISM) kodu
B) GMDSS
C) STCW
D) International Shipand Port Facility Security (ISPS) kodu
E) MaritimeLabourConvention

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5

ÖĞRENME KAZANIMI

Deniz mobil istasyonlarının deniz bölgelerine göre bulundurması gereken donanımları
bileceksiniz.

ARAġTIRMA


Denizlerin neden bölgelere ayrıldığını ve iletiĢim özellikleri yönünden
birbirlerine olan farklarını araĢtırınız.

5. GEMĠ MOBĠL ĠSTASYONLARI
Deniz mobil istasyonları, denizden kıyıya, kıyıdan denize, kıyıdan uyduya, uydudan
kıyıya haberleĢmeyi sağlayan bir istasyonlar ağıdır. Ġstasyon tanımı haberleĢmenin yapıldığı
tüm birimleri ifade eder. Dolayısıyla her bir gemi de ayrı bir istasyondur. Deniz mobil
istasyonu altında değerlendirilen tüm istasyonlar kısaca Ģu Ģekilde tarif edilebilir:











Ġstasyon (Station): Telsiz iletiĢim hizmetlerini (radiocommunication service)
veya telsiz astronomi hizmetlerini (radioastronomy service) sürdürebilmek için
gerekli olan, yan donanımları dahil bir veya daha çok verici veya alıcı ya da
verici ve alıcının bulunduğu yere "istasyon" denir.
Gemi istasyonu (Ship Station): Sürekli olarak bir yere bağlı olmayan bir
gemide konuĢlandırılmıĢ denizcilik gezici hizmetlerinde (maritime mobile
service) kullanılan, bir kazazede aracı istasyonundan (survivalcraftstation)
baĢka gezici istasyona (mobile station) "gemi istasyonu" denir.
Gemi yer istasyonu (ShipEarth Station): Bir gemide konuĢlandırılmıĢ
denizcilik gezici uydu hizmetlerinde (maritime mobile-satellite service)
kullanılan gezici yer istasyonuna (mobile earthstation) "gemi yer istasyonu"
denir.
Kazazede aracı istasyonu (SurvivalCraft Station): Yalnız kazazedeler için;
herhangi bir can filikası, cansalı veya baĢka kazazede aracına yahut donanımına
yerleĢtirilmek üzere tasarlanan, deniz veya hava gezici hizmetlerindeki gezici
istasyonlara "kazazede aracı istasyonu" denir.
Gezici istasyon (Mobile Station): Hareket halindeyken veya önceden
belirlenmeyen herhangi bir yerde dururken kullanılmak üzere tasarlanmıĢ gezici
hizmetlerdeki (mobile service) bir istasyona "gezici istasyon" denir.
Gezici yer istasyonu (Mobile Earth Station): Hareket halindeyken veya
önceden belirlenmeyen herhangi bir yerde dururken kullanılmak üzere
tasarlanmıĢ gezici uydu hizmetlerindeki bir yer istasyonuna "gezici yer
istasyonu" denir.
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Kara istasyonu (Land Station): Gezici hizmet (mobile service) vermek üzere
tasarlanmıĢ fakat hareket halinde kullanılmayan bir istasyona "kara istasyonu"
denir.
Kara yer istasyonu (Land Earth Station): Sabit uydu hizmeti (fixed-satellite
service) veya bazı durumlarda gezici uydu hizmeti için kullanılan, karada belirli
bir noktada veya belirli bir bölge içinde konuĢlandırılmıĢ olan gezici uydu
hizmetlerine de destek hatları sağlayan istasyonlara "kara yer istasyonu" denir.
Kara gezici istasyonu (Land Mobile Service): Bir ülke veya kıtanın coğrafi
sınırları içinde yüzeysel hareket edebilme kapasitesine sahip kara gezici
hizmetleri içindeki bir gezici istasyona "kara gezici istasyonu" denir.
Kara gezici yer istasyonu (Land Mobile Earth Station): Bir ülke veya
kıtanın sınırları içinde yüzeysel hareket edebilme kapasitesine sahip kara gezici
uydu hizmetleri veren bir gezici istasyona "kara gezici yer istasyonu" denir.
Kıyı istasyonu (Coast Station): Denizcilik gezici hizmetleri için kullanılan bir
kara istasyonuna "kıyı istasyonu" denir.
Kıyı yer istasyonu (Coast Earth Station): Denizcilik gezici uydu hizmeti için
destek hatları sağlamak amacıyla; karada, belirli bir noktada konuĢlandırılmıĢ,
sabit uydu hizmetleri veya bazı durumlarda denizcilik gezici uydu hizmetleri
için kullanılan yer istasyonuna "kıyı yer istasyonu" denir.

Dünya denizleri bölgelere ayrılmak suretiyle istasyonların birbirleriyle iletiĢimi
sistematik bir düzen içine alınmıĢtır. Bu düzen içinde, gemi ve gemi yer istasyonlarında
bulundurulması gereken donanımlar ayrıntılı Ģekilde tanımlanmıĢtır.

5.1. Gemilerde Bulundurulması Zorunlu GMDSS Donanımları
Denizde çalıĢacak tüm gemileriçin geçerli olan donanım koĢulları SOLAS
sözleĢmesinde belirtilmiĢtir. GMDSS ile donatılan gemilerin bulunabilecekleri seyir
bölgesine göre kullanacakları GMDSS iletiĢim donanım yeterlikleri SOLAS Bölüm IV,
kural-7-8-9-10-11'de tanımlanmıĢtır (Tablo 5.1).
Tablo 5.1: Seyir Bölgelerine Göre ĠletiĢim Donanımları
A3
GMDSS DONANIMI
A1
A2 INMARSAT
HF
SEÇENEĞĠ SEÇENEĞĠ

A4

DSC'li VHF











DSC watchreceiver kanal 70











DSC'li MF telsiz telefon





DSC watchreceiver2187.5 kHz















EGC alıcılı INMARSAT gemi terminali
DSC ve NBDP'li MF/HF telsiz telefon



DSC watchreceiver MF/HF
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VHF DSC dublikasyonu





INMARSAT (SES) terminal dublikasyonu





DSC ve NBDP'li MF/HF telsiz telefon
dublikasyonu





518 kHz NAVTEX alıcısı















































































EGC Alıcısı
INMARSAT seçeneğini tercih eden gemiler için
NAVTEX yayınının yapılamadığı veya kapsama
dıĢında kalan deniz sahalarında zorunludur
(Avustralya kıyıları gibi).
Uydu EPIRB (serbest yüzebilen)
1. A1-A2 ve A3 deniz bölgelerinde 406 MHz
GPS'li EPIRB bulundurulabilir.
2. A4 deniz sahasında 406 MHz COSPASSARSAT EPIRB bulundurulması
zorunludur.
SART (9 GHz X Band) veya AIS-SART
Gemi 500 groston'dan küçükse 1 adet, 500
groston veya daha büyükse 2 adet, RO-RO
gemilerinde 4 cansalından biri ve serbest düĢmeli
filikalarda 1 adet SART bulundurulması
zorunludur.
GMDSS TaĢınabilir su geçirmez VHF el telsizi
Gemi 500 grostondan küçükse 2 adet, 500
groston veya daha büyükse 3 adet bulundurulması
zorunludur.
Yolcu gemileri için tehlike paneli
01.07.1997 tarihinde kabul edildi (SOLAS Bölüm
IV/6.4 ve 6.6)
Yük ve yolcu gemileri için konum güncelleme
cihazı (GPS)
Bölüm IV/6.5'deki iletiĢim aletlerinin tümüne
uyan otomatik mevki güncelleme Yük gemileri
için 01.07.2002 itibari ile kabul edildi.
121.5 ve 123.1 MHz alıcı/verici olay yeri köprü üstü haberleĢmesi cihazı (SOLAS Bölüm
IV/7.5)
1
2

NAVTEX kapsama alanı dıĢında
NAVTEX kapsama alanı dıĢında
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5.1.1. Donanımların Hazır Bulundurulması
Her gemi ya da gemi yer istasyonu GMDSS koĢulları altında olduğu sürece,
donanımlarının hazır ve iĢler durumda bulundurulması Ģartları istasyonun çalıĢtığı deniz
bölgesine bağlı olarak değiĢir. GMDSS gemi düzeneklerinin iĢlevsel devamlılığının
sağlanması için ortaya konulan bakım seçenekleri Ģunlardır:

GMDSS BAKIM SEÇENEKLERĠ

1
KIYIDA (KARADA)
BAKIM

Cihaz/donanımın cihazın
üreticisi olan yetkili servis
tarafından onarılması

2
DUBLĠKASYON
(DONANIMLARIN
ÇĠFTLENMESĠ)
Donanımlar (ana cihazlar)
çiftlenir (iki adet
bulundurulur)

3
DENĠZDE (GEMĠDE)
BAKIM
Cihaz/donanımın gemide REO
yeterlikteki bir personel
tarafından onarılması.
Gemide bakım-onarım
yapılabileceği bir laboratuar ve
REO personeli gereklidir.

Tablo 5.2: GMDSS Donanımları Bakım Seçenekleri

GMDSS bakım seçenekleri tablosunda gösterilen bakım seçeneklerinden:



12-

A1 ve A2 Deniz Bölgesinde seyreden gemiler en az birisini,
A3 ve A4 Deniz Bölgesinde seyreden gemiler en az ikisini kabul etmek
zorundadır.

Kıyıda bakım tutumun sürdürülmesi; gemi bakım ve tutumu kabul eder,
Donanımın çiftlenmesi; tüm bulundurulması zorunlu donanımlara ek olarak aĢağıdaki
donanımların da bulundurulması demektir:
a. A1 Deniz Bölgesi; tam bir VHF DSC donanımı,
b. A2 Deniz Bölgesi; tam bir VHF DSC ve MF DSC donanımı,
c. A3 Deniz Bölgesi; tam bir VHF DSC donanımı veya

Tam bir MF/HF DSC donanımı ya da

Tam bir INMARSAT SES (ayrı güç kaynağı gerekli değil).
d. A4 Deniz Bölgesi; tam bir VHF DSC ve MF/HF DSC donanımı (ayrı bir güç
kaynağı gerekli değil).
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ġekil 5.1: Donanım Çiftlemeleri ve Deniz Bölgelerinden Bağımsız Olarak Gerekli Diğer
Donanımlar

Denizde (gemide) bakım ve tutumun sürdürülmesi; en az bir GMDSS Maintainer
License (REO-1 veya REO-2 personeli)'a sahip bir kiĢi tarafından sürdürülür.

3-

Tablo 5.3: Deniz Bölgelerine Göre Donanımlar

DENĠZ BÖLGELERĠ
A1
A1 + A2

DONANIMLAR
VHF-DSC, (veya VHF) EPIRB
VHF-DSC, MF-DSC, Uydu EPIRB

A1 + A2 + A3 (alternatif-1)

VHF-DSC, MF-DSC, INMARSAT, Uydu EPIRB

A1 + A2 + A3 (alternatif-2)

VHF-DSC, MF/HF-DSC, Uydu EPIRB

A1 + A2 + A3 + A4

VHF-DSC, MF/HF-DSC, 406 MHz LEO Uydu EPIRB

Çiftlenen donanımın ikisinin de sürekli açık durumda beklemesine gerek yoktur. Fakat
her ikisi de herhangi bir parçasının ya da biriminin değiĢtirilmesine gerek olmadan, her an
çalıĢmaya hazır durumda olmalıdır.
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5.1.2. A1 Deniz Bölgesi için Telsiz Donanımı ve Duplikasyonu
Biri DSC özellikli olmak üzere iki adet VHF telsiz telefon bulundurulmalıdır. Sadece
A1 deniz sahasında yani kıyısal sularda seyir yapan gemiler, bulundukları deniz sahası içinde
kaldıkları takdirde, en az VHF donanımına sahip olmaları yeterlidir.
A1 deniz bölgesindeki gemiler, gemiden-kıyıya yönünde DSC tehlike alarmını
yayınlayabilmek için, VHF DSC 156.525 MHz (Kn. 70) frekansını kullanabileceklerdir.
DSC tehlike alarmı, aynı frekans kullanılarak VHF-DSC EPIRB'i vasıtasıyla da
yayınlayabilirler. VHF DSC ile yollanan tehlike alarmında ileri haberleĢme için sadece
Telsiz Telefon seçilir. Teleks haberleĢmesi VHF bandında yapılmaz.
Tehlike alarmı için, VHF EPIRB veya uydu EPIRB'leri de kullanılabilir.

5.1.3. A2 Deniz Bölgesi için Telsiz Donanımı ve Duplikasyonu
A1 deniz bölgesindeki cihaz zorunluluklarına ilave olarak;



Biri DSC ve NBDP (NarrowBand Direct Printing) özellikli iki adet MF telsiz
telefon,
406 MHz LEO (Low Earth Orbits) veya GEO (Geostationary Earth Orbits)
uydu EPIRB'i, HF-DSC, ilave bir INMARSAT-B, C veya F77 terminalinden
biri vasıtasıyla gemiden kıyıya yönünde tehlike alarmını baĢlatan bir telsiz
tesisatı gereklidir.

5.1.4. A3 Deniz Bölgesi için INMARSAT Seçeneği
INMARSAT seçeneği tercih edildiğinde;
A1 ve A2 deniz bölgelerindeki cihaz zorunluluklarına ek olarak aĢağıdaki donanımlar
da temin edilmelidir.





Bir INMARSAT-C terminali (EGC alabilen) ya da müstakil bir EGC alıcısı ile
birlikte bir INMARSAT-B, C veya F77 terminali. Ayrıca,
2187.5 kHz'de DSC ve 2182 kHz'de radyotelefon olarak tehlike ve emniyet
amaçlarıyla alma gönderme yapabilecek bir MF telsiz donanımı ve,
2187.5 kHz frekansında sürekli bir DSC dinleme nöbeti sürdürebilen (DSC
2187.5 kHz watchreceiver) bir telsiz tesisatı ve,
406 MHz COSPAS/SARSAT LEO veya GEO uydu EPIRB'i, HF-DSC, ilave
bir INMARSAT-B, C veya F77 terminalinden biri vasıtasıyla gemiden-kıyıya
yönünde tehlike alarmını baĢlatan bir telsiz tesisatı.
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5.1.5. A3 Deniz Bölgesi için HF Seçeneği
HF seçeneği tercih edildiğinde;
A1 ve A2 deniz bölgelerindeki cihaz zorunluluklarına ek olarak aĢağıdaki donanımlar
da temin edilmelidir.




1605 - 27500 kHz frekans bandlarında; DSC, telsiz telefon ve NBDP olarak
tehlike ve emniyet amaçlarıyla bütün tehlike-emniyet frekanslarında alma ve
gönderme yapabilen bir MF/HF telsiz tesisatı ve,
2187.5 kHz ve 8414.5 kHz frekanslarında ve ayrıca, 4207.5 kHz, 6312 kHz,
12577 kHz, 16804.5 kHz DSC tehlike ve emniyet çağrı frekanslarından en az
birinde taramalı DSC dinleme nöbetini sürdüren bir telsiz donanımına ek olarak,
406 MHz LEO veya GEO uydu EPIRB'i, ya da INMARSAT-B, C veya F77
terminalinden biri vasıtasıyla otomatik olarak gemiden-kıyıya yönünde tehlike
alarmı baĢlatan bir telsiz donanımı.

5.1.6. A4 Deniz Bölgesi için Telsiz Donanımları
A4 deniz bölgesinde seyir yapan gemiler, A1-A2-A3 deniz bölgeleri donanımlarına
ilave olarak;



1605-27500 kHz bandında, DSC, telsiz telefon ve NBDP olarak tehlike ve
emniyet amaçlarıyla bütün tehlike-emniyet frekanslarında alma ve gönderme
yapabilen bir MF/HF telsiz donanımına sahip olmaları gerekir.
A4 deniz bölgesinde INMARSAT sistemi geçerli değildir. Bu nedenle, A4
deniz bölgesinde uzun erimli iletiĢim için HF (telsiz telefon, NBDP, taramalı
DSC) donanımı bulundurulması zorunlu olan tek seçenektir. Ayrıca, otomatik
olarak gemiden-kıyıya yönünde otomatik tehlike alarmını baĢlatan; 406 MHz
COSPAS/SARSAT LEO uydu EPIRB'in özellikle bu deniz bölgesinde
bulundurulması zorunludur.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını açıklayarak, deniz mobil uydu servisi cihazlarını
kullanma alanlarını açıklayınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 A1, A2, A3 ve A4 deniz bölgelerinde
bulundurulması gerekli donanımları
belirtiniz ve farklarını tanımlayınız.
 MF ve HF radyo iletiĢimi cihazlarının
farklarını belirtiniz.

 Seyir halinde olan gemilerin gittikleri
bölgelere göre yedeklemek zorunda
oldukları cihazları belirtiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

80o kuzey enleminde seyir halinde olan bir geminin aĢağıdaki donanımlardan hangisini
bulundurmasına gerek yoktur?
A) MF radyotelefon
B) HF radyotelefon
C) VHF radyotelefon
D) INMARSAT terminali
E) COSPASS-SARSAT

2.

Dublikasyon bakım seçeneğine göre NBDP'li ve DSC özellikli MF/HF telsiz telefon
çiftlemesinin zorunlu olduğu deniz bölgesi hangisidir?
A) A4
B) A3
C) A2
D) A1
E) A5

3.

AĢağıda grostonları verilen gemilerin hangisinin cansalı personel istasyonunda 2 adet
VHF el telsizi bulundurulması yeterlidir?
A) 1200 gt
B) 800 gt
C) 400 gt
D) 1500 gt
E) 550 gt

4.

Deniz bölgesine bakmaksızın tüm gemilerde bulundurulması gereken donanım
aĢağıdakilerden hangisidir?
A) DSC'li MF telsiz telefon
B) 518 kHz NAVTEX
C) DSC'li HF telsiz telefon
D) INMARSAT SES
E) 406 MhzEpirb

5.

A3 deniz bölgesinde seyreden bir gemi hangi bakım seçeneğini seçmek zorundadır?
A) Kıyıda bakım
B) Denizde bakım
C) Duplikasyon
D) Herhangi bir zorunluluk yoktur
E) Kıyıda bakım, Duplikasyon
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
UYGULAMALI TEST
Bu kısımda tüm öğrenme faaliyetleri baĢlığı altında verilen konularla ilgili
performansınız ölçülecektir.

Değerlendirme Ölçütleri
1

Deniz haberleĢmesi frekanslarını tanımlayabildiniz mi?

2

Gemilerde kullanılan anten tiplerini tanımlayabildiniz mi?
Tüm gemilerde bulundurulması zorunlu donanımları
tanımlayabildiniz
Deniz bölgelerine mi?
göre bulundurulması zorunlu donanımları

3
4
5
6
7
8
9
10

GPS özellikli donanımları kullanabildiniz mi?
Gemilerde bulundurulması gerekli yayınları tanımlayabildiniz
mi?
Gemilerde çalıĢan personelin sahip olması gerekli belge

12
13

INMARSAT terminallerini tanımlayabildiniz mi?

14

INMARSAT-B ile distressalert iletiĢimi yapabildiniz mi?
Uydu sistemleri içinde deniz haberleĢmesiyle ilgili olanları
tanımlayabildiniz mi?

15
16

Gemilerde kullanılan enerji kaynaklarını tanımlayabildiniz mi?

17

Deniz istasyonları türlerini tanımlayabildiniz mi?

18

Telsiz teleks donanımını kullanabildiniz mi?

19

EGC alıcılı INMARSAT ile EGC iletiĢimi yapabildiniz mi?
Yayın bandları ve anten fiziki özellikleri arasındaki iliĢkiyi
tanımlayabildiniz mi?

20

Hayır

tanımlayabildiniz mi?
MF/HF ve VHF bandlarında DSC iletiĢimi yapabildiniz mi?
VHF radyo telefon cihazıyla distressalert sonrası telefon
haberleĢmesi yapabildiniz mi?
SART ve EPIRB cihazlarının kullanımını tanımlayabildiniz mi?

yeterliklerini tanımlayabildiniz mi?
Denizde can güvenliği ve hayatta kalma ilkeleriyle ilgili
uluslararası sözleĢmeleri tanımlayabildiniz mi?
Kullanmamanız gerekli RF frekanslarını tanımlayabildiniz mi?

11

Evet

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
B
2
A
3
C
4
A
5
D
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
A
2
B
3
A
4
B
5
C
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
B
2
A
3
B
4
D
5
C
6
C
7
B
8
A
9
D
10
A
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4'ÜN CEVAP ANAHTARI
1
B
2
D
3
C
4
A
5
C
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5'ĠN CEVAP ANAHTARI
1
D
2
A
3
C
4
B
5
D
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