
(Send International Code of Signal With Light)

دعتگاُ ارعـال ػالئن ٍ هخاتزُ عیگٌال وذّای تیي الوللی 

(SOS & CUS) تا چزاؽ



پیش گفتار

اس عزیك  "ایي ػالئن ػوَها. ػالئن لزاردادی اهذاد ٍ ًدات هفَْهی تیي الوللی در تؾخیـ آًْا تزای دریافت ووه دارًذ 

  ػالئن اهذاد ٍ. اس هغافتی دٍر لاتل تؾخیـ ّغتٌذ تَلیذ ًَر یا رٍؽٌائیتی عین ، ًؾاًِ ّای دیذاری ، ؽٌیذاری ٍ 

، َّاپیوا یا عایز ٍعایل ًملیِ در هؼزك خغز لزیة  وؾتییه فزد یا یه گزٍُ اس هزدم ،   ًدات ًؾاى هی دٌّذ وِ

.لزار دارًذ ٍ تماضای ووه فَری دارًذ  الَلَع

:دتِ هٌظَر هَثزتز تَدى رد ٍ تذل وزدى ایي ػالئن دٍ فاوتَر ػوذُ در ارتثاعات تایذ رػایت ؽَ

.هذاٍم ٍ حتی رٍ تِ افشایؼ تاؽذ، اخغار یا ّؾذار ػالئن ووه  -الف         

.ٍلَع خغز ؽٌاعایی واهل ؽَد( هىاى ٍ هحل)َلؼیت یا ٍضؼیت ه -ب          

:تقسین بٌذی اٍلیِ قزار گیزًذ ابشارّبی اًتقبل عالئن اهذاد رسبًی هی تَاًٌذ در سِ  

ٌالْای پیَعتِ یا عَالًی دعتگاّْای الىتزًٍیىی ، هخاتزُ رادیَیی تؼییي هَلؼیت ، ًَرافىي ّای چزخاى عیگ -1         

، رادارّای اًؼىاط دٌّذُ ًَر ٍ عیگٌالْای ثاتت سهیٌی             

یگٌالْای دعت عاس وِ تَعظ فزد تاسهاًذُ تَلیذ هی ؽًَذ ٍلی ػولىزد هفیذ ٍ پایذاری دارًذ، الثتِ عزػت ع -2        

ایي عیگٌالْا تاتذاٍم تاسدّی خَتی تزای خلة تَخِ دارًذ، عیگٌالْای اًؼىاط ًَر آیٌِ، . ػول آًْا تاال ًیغت            

عَت ، پزچن دٍد ٍ ػالهت تا آتؼ در ایي دعتِ تٌذی  ، هٌَرّای رًگی ؽثاًِ ، چزاغْای چؾوه سى ، ًَرلیشر            

 .لزار دارًذ            

ؽلیه   چٌذ ثاًیِ تیؾتز عَل ًوی وؾٌذ هثل تزلِ ، "عیگٌالْای وَتاُ هذت ػوز وَتاّی ًیش دارًذ ٍ ػوَها -3       

تاسهاًذگاًی وِ ًدات پیذا هی  . ٍ خْت هؾخقی آًْا را تؾخیـ دٌّذ  خغتدَگزاى تایذ در هَلغ... َّائی ٍ            

وٌٌذ هؼتمذًذ وِ تالػ در اػالم ایٌگًَِ ػالئن حافل چٌذاًی درتز ًذاؽتِ تٌاتزایي ػلیزغن هحثَتیت سیادی وِ            

 .دارًذ اًتخاب تزتز ًوی تاؽٌذ           



:درخَاست کوک ضٌبٍر ، لٌح ٍ کطتی در دریب

اعتفادُ اس ایي پزچن ّا ایي هشیت را دارد وِ وؾتی : وارتزد پزچن ّا ٍ ػالئن تیي الوللی در فٌؼت دریاًَردی -1       

دیذًؾاى تذٍى تزلزاری ّیچ گًَِ ارتثاط رادیَیی تتَاًٌذ اس ٍضؼیت ولی وؾتی هماتل تا خثز ؽذُ   ّای دیگز تا           

.هتٌاعة تا آى رفتار ًوایٌذ ٍ           

  تزلزاری ارتثاط در دریا ٍ هخاتزُ پیام در دریا دیگز یىی اس رٍػ ّای هزعَم:رسبل عالئن ٍ هخببزُ بب چزاغا -2      

یا تِ افغالح هخاتزُ تا   (International Code of Signal)اعتفادُ اس ًَر تا اعتفادُ اس وذّای تیي الوللی          

اس . تا رٍػ فَق هی تاؽذ S.O.Sعالهت ًدبتًوًَِ ػیٌی اعتفادُ اس ایي رٍػ هخاتزُ ارعال . چزاؽ هی تاؽذ          

ٍ فزاخَاًذى ؽٌاٍر ًاؽٌاط تِ   عالهت تَخِدیگز وارتزدّای هؾَْد وًٌَی اعتفادُ اس چزاؽ تزای ارعال           

تَعظ ٍاحذّای ؽٌاٍر فیادی تِ هٌظَر ارعال ّؾذار تِ دیگز ؽٌاٍرّای ػثَری  AAتزلزاری تواط تا وذ          

.توٌظَر خلَگیزی اس تزخَرد تا تَر فیادی اعت          

تبهیي رٍضٌبیی -3

  یافتي ، ؽٌاٍر اعزاف اّذاف ؽٌاعایی دن عغح رٍؽٌایی هاًٌذ هختلف همافذ تزای دریا در رٍؽٌایی تاهیي     

  تَدُ دریا در ؽٌاٍرّا ٍ دریاًَرداى ًیاس ٍ تَخِ هَرد دیزتاس اس دادى ػالهت یا ٍ فیادی تَر فلَتز دریایی ػالئن     

  تا ًَر تَلیذ هٌاتغ اس اعتفادُ ؽٌاٍرّا اًَاع در الىتزیىی اًزصی تَلیذ هحذٍدیت تِ تَخِ تا دیگز عَی اس .اعت     

.اعت تَدُ تماضا هَرد ًیش ًَر تَلیذ حذاوثز ٍ هقزف حذالل     

ًَرافکي  حبل ایي هدوَعِ بب تَخِ بِ هَارد هطزٍحِ فَق اقذام بِ سبخت پکیدی هتطکل اس ًَع خبصی اس 

بَسیلِ چزاغ ًوَدُ است کِ در اداهِ بِ هعزفی   SOS ٍAAدستگبُ ارسبل سیگٌبلٍ  دٍربزد ٍ کن هصزف

.آى خَاّین پزداخت



:ارسبل عالئن ٍ هخببزُ بب چزاغ

یاس اعت تا در هَالغ خافی تزخی اس ػالین ًاهزٍسُ اعتفادُ اس چزاؽ تزای هخاتزُ پیام هٌغَخ گزدیذُ اعت ٍلی ّوچٌاى 

:ٍ عیگٌال ّا ّوچٌاى تَعظ چزاؽ هخاتزُ گزدد ّواًٌذ هَارد هؾزٍحِ در سیز

ّواى عَر وِ هی داًین خغزات هتؼذدی ؽٌاٍرّا را در دریا تْذیذ هی ًوایذ وِ هوىي : عالهت ًدبتارسبل  -1    

.خغزات تاػث تزٍس حَادثی گزدد وِ هٌدز تِ تْذیذ خاى خذهِ ٍ غزق ؽٌاٍر خَاّذ ؽذاعت ایي          

:ذّای اضغزاری تِ ایي ؽزح هی تاؽٍضؼیت          

یآتؼ عَس -1             

َفاى سدگیع -2             

تقادم -3             

حولِ دسداى دریایی -4             

غزق ؽذى وؾتی -5             

آدم تِ دریا -6             

...ٍ  تِ گل سدى -7             

 ؽٌاٍر در سهاى تزٍس ٍضؼیت ّای اضغزاری ، ضزٍری اعت تا پیام ًدات هَثز دلیك ٍ گَیا تزاتز رٍػ ّای هؾخـ تِ

.ّای حاضز در هٌغمِ ٍ ایغتگاُ ّای عاحلی هخاتزُ گزدد

 در اػالمدر هیاى رٍػ ّای گًَاگَى اػالم ٍضؼیت اضغزاری ، یىی اس اتتذایی تزیي ٍ ّوچٌیي هَثزتزیي رٍػ ّای 

تا اعتفادُ اس چزاؽ تِ  S.O.Sاعالع تِ ؽٌاٍرّای ًشدیه تِ ؽٌاٍر حادثِ دیذُ تغیار هَثز ، رٍػ ارعال هَرطخقَؿ 

.ؽٌاٍرّای هداٍر اعت

SOS َری آلواى در آئیي ًاهِ  عایي پیام اٍلیي تار تَعظ اهپزا. اعت( · · ·–––· · · )یه وذ هَرط پیام اضغزاری

گزافی خْاًی ؽذ ٍ در عال  لدر لزارداد دٍم تیي الوللی رادیَت 19۰6پذیزفتِ ؽذ ٍ در عال  19۰5رادیَیی در یه آٍریل 

.لاتل اخزا ؽذ 19۰8

تیاى گزدیذُ   International Code of Signalsتقَرت اعتاًذارد در SOSدر حال حاضز رٍػ هخاتزُ وذ هَرط

.اعت ٍ تِ دریاًَرداى آهَختِ هی ؽَد

در سهاى اضغزار ٍ درخَاعت ووه ػلی الخقَؿ در ؽة ارعال هَرط ًدات تَعظ چزاؽ تِ وؾتی ّای هداٍر یىی اس 

افزاد لادر ، ، ووثَد داًؼ ٍ یا اضغزاب  ًثَد سهاىهَثزتزیي راُ ّای هخاتزُ پیام ووه هی تاؽذ ٍلی هتاعفاًِ تِ دلیل 

.  تِ ارعال ایي ػالهت ًوی تاؽٌذ



:فزاخَاًذى ضٌبٍر ًبضٌبس -2

حزوت ؽٌاٍرّای  اغلة در هغیز ( اًَاع لایك–لٌح )ّواى گًَِ وِ هغتحضزیذ ٍاحذ ّای ؽٌاٍر فیادی  :هسئلِ     

وؾتی ّای هؾىل تزخَرد تداری ٍ لیي ّای تزافیىی الذام تِ تَر ریشی ٍ فیذ هاّی هی ًوایٌذ ٍ ّویؾِ تا تشري      

تز ایزاد فذهات فزاٍاى تِ ایؾاى ػالٍُ تا تَرّای فیادی هَاخِ هی تاؽٌذ ٍ در اثز تزخَرد ؽٌاٍر تا تَرّای تداری      

ّز دٍی ایي دٍ ػاهل تاػث تحویل  ؽذُ وِ تذٍر ؽافت ٍ پزٍاًِ ٍاحذ ؽٌاٍر تَر فیادی تاػث پیچیذى تَرّای      

هؼوَل ٍاحذّای فیادی تغَر  VHFوزدى ّوچٌیي رٍؽي ٍ خاهَػ گزدد ٍ ّای هالی فزاٍاى تِ عزفیي هی ّشیٌِ      

هتاعفاًِ  . عؼی در ارعال ػالهت تِ یگاى ّای ؽٌاٍر تداری دارًذتیغین ٍ چزاؽ تا اعتفادُ اس لٌح ّا ٍ وَچه      

ؽٌاٍر تداری اػتٌایی تِ ایؾاى ، ٍاحذّای اعتاًذارد هخاتزُ پیام در دریا اس چْارچَب پیزٍی ایؾاى تذلیل ػذم      

.تزخَرد وؾتی تا تَرّای فیادی ٍ یا تؼضاً ؽٌاٍرّای فیادی هحلی هی گزدداغلة هَارد هَخة ٍ در ًذاؽتِ      

تِ ٍاحذ خَد را تا تَخِ تِ تؼذد ٍاحذّای فیادی ٍ تداری در یه هٌغمِ ، ٍاحذ فیادی ًوی تَاًذ دلیماً : بزرسی علل

ًوایذ حال آى وِ  را هؼزفی عؼی هی وٌذ خَد  "درحال چزاؽ سدى تِ تَ ّغتن"ؽٌاعاًذُ ٍ هؼوَال تا ػثارت تداری     

تِ ػلت خْت دار ثبًیبً ًوی ًوایذ ، چزاؽ فیادی را تؼلت لذرت ون تؾخیـ ًذادُ ٍ دریافت ، ًَر ٍاحذ تداری  اٍالً    

ًویتَاًذ وؾتی تداری هَرد ٍاحذ فیادی ًَر فلؼ ٍاحذ فیادی در سهاى حضَر چٌذ وؾتی در یه هٌغمِ ًثَدى     

ٍاحذ ّای فیادی تذٍى تثؼیت اس ّیچ لالة خافی تٌْا تِ رٍؽي ٍ خاهَػ ثبلثبً . خَد را درعت هؾخـ ًوایذًظز     

ًیش تَخْی ّا لٌح ػاهل عثة هی گزدد تا ؽٌاٍرّای تداری درفَرت تؾخیـ ًَر پزداختِ ٍّویي چزاؽ خَد وزدى     

.ًذاؽتِ تاؽٌذآًْا تِ     

السم تا در سهاى در فَرت پیزٍی ٍاحذ ّای فیادی اس رٍػ اعتاًذارد هخاتزُ پیام در دریا خَاٌّذ تَاًغت : راُ حل

.هغلغ ًوایٌذتداری ارتثاط تزلزار وزدُ ٍ آًْا را اس ٍخَد تَر فیادی ٍ یا ّز هَرد دیگز ؽٌاٍرّای     

:ایي راعتا الذاهات سیز فَرت پذیزفتِ اعتدر     

ؽزح دادُ اعتفادُ اسًَرافىي دٍرتزد تدای ًَع هؼوَلی ، تَضیحات واهل ایي ًَرافىي تغَر واهل در اداهِ ( الف                   

:هشیت خاؿ ًَرافىي در ایي هثحث خاؿ ػثارتغت اس. ؽذُ اعت          

       Z    تزاتز تؾخیـ آى دُ لاتلیت(X10 ) اعتّای هؼوَل ًَرافىي.

       Z    رٍی یه ؽٌاٍر ٍ یا ّذف  را تز اعتفادُ اس لٌش ًَر تقَرت ّذفوٌذ تاتیذُ هی گزدد ٍ هیتَاى ًَر تا

.خاؿ هتوزوش وزد                      

       Z    ًَر خارج اس ؽؼاع تاتؼ هؼٌی وِ تذیي تَدُ تِ افغالح هؼوَل یخی ٍ ستز ًَرافىي ایي ًَع ًَر

ّوچٌاى تاریه تالی هاًذُ ٍ عایِ رٍؽي ًخَاّذ تَد ایي ػاهل ًیش عثة هی گزدد تا هثذاء تاتؼ ٍ                        

.تاؽذًَر اس دیذ ًاظز تیزًٍی واهالً ٍاضح همقذ                       

       Z    ًَرافىي ایي ًَع خاؿ . هتزی خَد را رٍؽي هیٌوایٌذ  5۰الی  4۰وِ تا فافلِ ّای رایح ًَرافىي تزخالف

.هتز را رٍؽي ًوایذ 5۰ٍ تا ػزك هتز  5۰۰اعت تا فافلِ لادر                  



: SOSکذ دستَری هَرس ( ة

ی تا خغ ّوزاُ آىًَؽتي  رعوی ؽىل ٍ اعت ػالهت یا پیؼ هَرط لزاردادی ًؾاى یه SOS ٍاصگاى ؽٌاعیدر 

یا خاى ها  ( Save our ship) دّیذ ًدات را وؾتی ها هتزادف ػثارت SOSدر وارتزد ػام .اعت حزٍف درتاالی

.ی تاؽذه( Save our souls) را ًدات دّیذ

 اًتخابخَد ًذارًذ ٍ عَری  تِ خَدی خافی هفَْم "حزٍف آى اعاعا ػالهت اعت ، یه پیؼSOSوِاسآًدا 

.ؽًَذ ؽذُ اًذ تا تزاحتی تخاعز عپزدُ

واًال  ؽٌاٍر فیادی هی تَاًذ در ٌّگام فزاخَاًذى ؽٌاٍر تداری تز رٍی یگاى :  AAهَرس کذ دستَری ( ج

VHF 16  ٍاحذ ؽٌاٍر  اعتفادُ ًوایذ ٍ تا ایي رٍػ خَد را تِ  "در حال هخاتزُ هَرط آلفا آلفا ّغتن"اس ػثارت

 AA AA AAهَرط پیام تیي الوللی تزای فزاخَاًذى ایغتگاُ ؽٌاٍر تِ آغاس هىالوِ اس وذ تزاتز . تداری تؾٌاعاًذ

هیاى دریاًَرداى دریاًَردی در ٍخَد تدْیشات ارعال هَرط ٍ ًیش ووثَد داًؼ تِ ػذم تا تَخِ . اعتفادُ هی گزدد

دووِ تقَرت خَدوار ٍ  فؾار یه تِ عاخت دعتگاّی ًوَدُ اعت تا تٌْا تا الذام ٍاحذّای فیادی ، ایي هدوَػِ 

فلذا  . ٍاحذ تداری ّذف هی ًوایذتِ عوت خَد الذام تِ هخاتزُ هَرط فَق تزد اتَهاتیه تا اعتفادُ اس ًَرافىي دٍر 

تَاًذ تقَرت اعتاًذارد عیگٌال هَرط تِ خافی هی ٍ یا داًؼ تدْیشات اپزاتَر تذٍى سحوت ٍ یا داؽتي ّیچ 

.ًوایذتزلزار ٍاحذ دیگز ارعال ًوَدُ ٍ هىالوِ خَد را 



در سهاى تزٍس ٍضؼیت اضغزاری در دریا  السم اعت تا پیاهی هثتٌی تِ ووه تِ عایز ؽٌاٍرّای آى هحذٍدُ ٍ ّوچٌیي در 

حالت ػادی تزای اعالع عایز ؽٌـاٍرّا اس حضَر ؽوا در آى هحذٍدُ تایذ پیاهی تِ اًْا ارعال ؽَد وِ رٍػ ّای هختلفی 

.  تزای ایي وار ٍخَد دارد وِ یىی اس اًْا اعتفادُ اس پالغْای ًَری هیثاؽذ

ٍ بذٍى داضتي   چزخبًذى یک کلیذلذا ایي هدوَعِ اقذام بِ طزاحی دستگبّی ًوَد تب در ٌّگبم ًیبس صزفب بب 

ي دٍربزد خَد اقذام بِ ارسبل هَرس  ـَدکبر بزابز رٍش استبًذارد تَسط ًَرافکـّیچ داًص خبصی بصَرت خ

.ًدبت بِ ضٌبٍرّبی اطزاف ًوبیذ

تزای ایداد ایي پالغْای ًَری اس یه پزصوتـَر تا تزد سیاد ٍ دعتگاُ عاخت ٍ تَلیذ پالظ هَرد ًیاس تا یه ولیـذ علىتَری 

تزًـاهِ ًَیغی عَری اًدام ؽذُ اعت وِ ولیـذ علىتَر دارای چْـار . تزای ًؾاى دادى ٍضؼیت هذوـَر اعتفادُ هی ؽـَد

:حالت هی تاؽذ 

 offحالت  -الف                       

LIGHTحالت  -ب                       

 SOSحالت  -ج                         

(اػالم حضَر در هحذٍدُ -AA -ارعال ػالهت تَخِ ) CUSحالت    -د                         

ّوچٌیي هذار دعتگاُ فَق عَری عزاحی گزدیذُ اعت وِ  لاتلیت گغتزػ ٍ در تزگزفتي حالت ّا ٍ وذّای تیؾتزی اس 

.  را دارا هی تاؽذ (INTERNATIONAL CODE OF SIGNAL)هدوَػِ وذّای تیي الوللی 

    Z   در حالتی وِ ًؾاًگز ولیذ علىتَر تز رٍی ًؾاىOff تاؽذ ، عیغتن خاهَػ هی تاؽذ.

    Z   در حالتی وِ ًؾاًگز ولیذ علىتَر تز رٍی ًؾاىLIGHT  ِلزار گیزد پزٍصوتَر هتقل تِ دعتگاُ رٍؽي گؾت

.ٍ ًَر پیَعتِ ایداد وزدُ ٍ تِ ػٌَاى ًَرافىي هیتَاًذ هَرد اعتفادُ لزار داد             

    Z   در حالتی وِ ًؾاًگز ولیذ علىتَر تز رٍی ًؾاىSOS  لزار گیزد دعتگاُ پالظsos  تَلیذ ؽذُ را تِ پزٍصوتَر

.هتقل تِ دعتگاُ ارعال هیىٌذ             

    Z   در حالتی وِ ًؾاًگز ولیذ علىتَر تزرٍی ًؾاىCUS  لزار گیزد دعتگاُ پالظAA  تَلیذ ؽذُ را تِ پزٍصوتَر

.هتقل تِ دعتگاُ ارعال هیىٌذ             

:توجه

ًیش هی ببضذ   v24DCیب   V12DCدارای ٍرٍدی سَکت    v220ACایي دستگبُ عالٍُ بز ٍرٍدی سَکت بزق  

.ٍ بب ّز دٍ ًَع خزیبى بزق راُ اًذاسی هیگزدد



:خصَصیبت ٍیژُ دستگبُ

حدنعثه ٍ ون عاختار   .           

ؽٌاٍر 22۰اعتفادُ اس تزق اهىاى   .           

(ٍلت 24یا  12) اعتفادُ اس تزق اضغزاری ؽٌاٍر در سهاى لغغ تزق صًزاتَر اهىاى   .           

(اضغزاری -افلی )اس هٌثغ تزق ووىی خَد دعتگاُ در سهاى لغغ تواهی خغَط ًیزٍ اعتفادُ   .           

هَرطداًؼ در سهیٌِ دریاًَردی یا ارعال ػالئن ّیچگًَِ عادُ ٍ تذٍى ًیاس تِ وارتزی   .           

هؼوَلاعتفادُ اس ًَرافىي ٍیضُ ، اهىاى دیذُ ؽذى ػالهت هَرط دعتگاُ دُ تزاتز حالت تذلیل   .           

رٍساعتفادُ اس ًَرافىي ٍیضُ ، اهىاى دیذُ ؽذى وذ هَرط ارعالی حتی در تذلیل   .           
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