Krzysztof Grubecki

VHF RADIO W SKRÓCIE:
CO WARTO O NIM WIEDZIE!
VHF (Very High Frequency) Radio (w terminologii polskiej: radio UKF, od „ultra krótkie
fale”) jest uniwersalnym urz!dzeniem s"u#!cym do komunikacji na morzu. W USA ka#dy jacht
musi mie$ VHF Radio w swoim wyposa#eniu, gdy# jest to te# podstawowy sprz%t bezpiecze&stwa: dostarczy wezwanie o pomoc do wszystkich okolicznych jachtów i statków, a tak#e do
morskich s"u#b ratowniczych.
Sklepy #eglarskie oferuj! ca"! gam% tych urz!dze&. Najbardziej rozbudowane, po naci'ni%ciu
guzika Distress wysy"aj! samodzielnie sygna" „Pomocy!”, podaj!c jednocze'nie swoj! pozycj%.
Mog! mie$ wbudowane automatyczne sygna"y d(wi%kowe: gdy
po"!czy$ je z zewn%trznym g"o'nikiem, uwalniaj! prowadz!cego
jednostk% od r%cznego nadawania

sygna"u

np.

mg"owego.

Nowsze modele maj! przycisk
WX, który w"!cza automatyczn!
prognoz%

pogody;

starsze

–

odbieraj! pogod% na kanale 1, 2
lub 3.
Nie ma jednak co ukrywa$, #e zazwyczaj podstawowym czynnikiem warunkuj!cym zakup
sprz%tu jest cena. Zwyk"e VHF Radio mo#na kupi$ ju# za ok. 100 dolarów. Za te wielofunkcyjne
trzeba zap"aci$ 450-500 dolarów i wi%cej. Do tego dochodzi antena, która mo#e kosztowa$ i 100
dolarów. Ró#nica jest wi%c zasadnicza, zw"aszcza #e #eglarz musi zakupi$ nie tylko sprz%t
radiowy. Wszystko jednak zale#y od rodzaju i cz%stotliwo'ci p"ywania oraz od akwenu, s! to wi%c
preferencje i wymogi indywidualne.
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Nadajnika UKF mo#na u#ywa$ tylko na morzu. U#ywanie go na l!dzie wymaga zezwolenia
FCC (Federal Communications Commission), bo jest wtedy traktowany jako l!dowa stacja
nadawcza (Coastal Station).
Niektórzy #eglarze u#ywaj! „ukaefki” jak telefonu i rozmawiaj! ze znajomymi o prywatnych
sprawach. I teraz, uwaga szcz%'liwi nowi posiadacze urz!dze& VHF! Zanim w podobny sposób
zaczniecie wykorzystywa$ swój nowonabyty sprz%t, miejcie na
uwadze, #e rozmowy za jego po'rednictwem nie s! prywatne
i ka#dy w zasi%gu waszego radia mo#e ich s"ucha$. Poza tym
przepisy stanowi!, #e transmisje radiowe maj! by$ krótkie
i konkretne. Wymiany uwag pogodowych, ostrze#enia przed
jak!' przeszkod! itp. s! mile widziane. Ale rozmowy o sporcie,
filmach, spotkaniach i ca"y ten zgie"k – ju# nie. Na ogó" nikt
z zewn!trz nie wtr!ca si% w taki chitchat, ale gdy kto' w ko&cu
nie wytrzyma i zwróci uwag% – ma racj%: radiowe konwersacje
blokuj! kana" w promieniu 25 Mm i gdy akurat ty go zajmujesz
opowiadaj!c o filmie, nikt inny nie mo#e go u#y$. A trzeba
pami%ta$, #e do u#ytku #eglarzy (boat to boat) przeznaczone jest tylko 5 kana"ów, wi%c w eterze
obowi!zuje zachowanie profesjonalne.
Gdy w"!czymy na jachcie VHF Radio, dobrym
zwyczajem jest ustawi$ je na kanale 16. Kana" ten zarezerwowany jest jako Distress i wywo"awczy, a monitoruje go
US Coast Guard.
Wiele osób próbuje wywo"ywa$ Coast Guard, by sprawdzi$, czy radio dzia"a. Ostrzegamy: jest to niezgodne z prawem. USCG nie odpowie, gdy poprosimy o sprawdzenie
"!czno'ci. Kto' mo#e wpa'$ na pomys", by zmusi$ Coast
Guard do nawi!zania "!czno'ci przez wypowiedzenie s"owa
„MAYDAY” (tacy s! i byli!) lub w jakikolwiek inny sposób
zasugerowa$, #e potrzebna jest pomoc. Nadaj!cy tak! wiadomo'$ pope"nia tym samym wykroczenie klasyfikowane
jako Class D felony under Title 14, Section 85 of the U.S. Code, za co kar! jest $5000 plus koszty
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akcji USCG, je#eli taka zostanie podj%ta. Pamietajmy, #e USCG w kooperacji z FCC posiada
sprz%t, który lokalizuje ka#dego nadaj!cego przez VHF radio.
U#ywaj!c kana"u 16 jako wywo"awczego, róbmy to szybko, krótko i sprawnie. Dzisiaj mo#na
to zrobi$ z "atwo'ci!, bo razem z konieczno'ci! licencji na VHF Radio wyeliminowana zosta"a
konieczno'$ wielokrotnego podawania w rozmowie znaku wywo"awczego (Call Sign).
[UWAGA: nie dotyczy to jachtów, które wybieraj! si% na zagraniczne wody]
Gdy po trzech razach wywo"ana osoba si% nie odezwie,
znaczy – nie s"yszy wo"ania. Trzeba wi%c da$ odpocz!$ monitoruj!cym kana" 16.
USCG okre'la wyra(nie: nie wolno wywo"ywa$ tego samego jachtu/"odzi (station) d"u#ej ni# 30 sekund. Gdy "!czno'$ nie
zostanie w tym czasie nawi!zana, trzeba poczeka$ 2 minuty nim
zacznie si% wo"a$ ponownie. Po trzech nieudanych próbach
trzeba odczeka$ 15 minut.
Gdy nawi!#emy "!czno'$, musimy natychmiast prze"!czy$
si% na jeden z pi%ciu kana"ów Non Commercial Working. S! to
kana"y: 68, 69, 71, 72 i 78A. Kiedy' w tej grupie by" tak#e kana" 9, ale obecnie jest on u#ywany
tylko jako wywo"awczy Coast Guard: nie wzywajmy wi%c na nim pomocy, ani nie wywo"ujmy
nawzajem, gdy# do tego s"u#y kanal 16.

Wiadomo'$ nadan! przez VHF Radio, nawet je'li jest to tylko jeden wyraz (pami%tamy
o skracaniu komunikatów do niezb%dnego minimum!), ko&czymy zawsze s"owem Over. Daje to
jasno'$ odbiorcy, #e ju# mo#e odpowiedzie$ i pozwala na unikni%cie niedopowiedze&. Gdy
ko&czymy nadawanie, mo#emy doda$, jaki kana" zostawiamy na nas"uchu i zamykamy rozmow%
s"owem Out. Przyk"adowo: I am in Mt. Sinai Bay, standing by chanel 16, out. Wiele osób na
zako&czenie konwersacji mówi: Over and out, ale tylko Out jest poprawne.
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Gdy wywo"amy kogo' na kanale 16, zapowiemy przej'cie np. na kana" 68, a oka#e si%, #e
jest on zaj%ty, mo#na:
!
!

!
!

w"!czy$ si% w trwaj!c! tam
rozmow%,
krótko poda$ jaki' wyraz
znany odbiorcy (np. nazw%
swojej "odzi lub swoje imi%)
i numer innego kana"u, np.
69 (six niner),
poczeka$ a# odbiorca
potwierdzi
i prze"!czy$ si% na 69.

Dlaczego liczb% 9 lepiej wymawia$ niner a nie nine? W eterze „dziewi!tka” (nine) cz%sto
myli si% z „pi!tk!” (five). Dlatego zawodowcy zawsze mówi! niner.

Radia VHF, które montuje si% na sta"e, maj! moc od
jednego do 25 watów. Radia r%czne maj! maksymaln! moc do
5 W i to jest jedna z zasadniczych ró#nic mi%dzy tymi dwoma
typami urz!dze& nadawczych. Nast%pn! ró#nic! jest „widzialno'$ anten” przez jedn! lub dwie stacje odbiorcze. Bardziej
„widzialne” s! z regu"y anteny nadajników montowanych na
sta"e, poniewa# na jachtach najcz%'ciej umieszcza si% je na
topie masztów, a na jednostkach motorowych – w ich najwy#szym punkcie.
Rodzaj radia nie ma natomiast znaczenia, gdy porozumiewamy si% z kim' w pobli#u. Wr%cz wskazane jest wtedy, by ustawi$ moc nadajnika na nisk!
(low), czyli 1 wat, a wi%c zredukowa$ zasi%g sygna"u. Nie ma bowiem potrzeby, aby s"ucha" tej
konwersacji kto' oddalony o 20 mil.

W rozmowie nie nale#y u#ywa$ s"ów powszechnie uznanych za wulgarne, nawet je'li dla
mówi!cego takimi nie s!. Nie trzeba psu$ nastroju innym, nie mówi!c ju# o tym, #e w zasi%gu
g"o'ników na okolicznych "odziach i jachtach bardzo cz%sto jest sporo dzieci i wra#liwych dam.
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Wzywanie pomocy musi odbywa$ si% na kanale 16. Profesjonalistów obowi!zuj! w tym
przypadku specjalne instrukcje i formu"y. )eglarze, je#eli chc! zachowa$ profesjonalne standardy,
powinni zastosowa$ procedur% nastepuj!c!:
!

Ustawi$ VHF Radio na kanale 16.

!

Powiedzie$:
1. MAYDAY – MAYDAY – MAYDAY (trzy razy)
2. This is (jeden raz)
3. Nazwa – nazwa – nazwa jachtu/"odzi (trzy razy)
4. Call sign lub numer rejestracyjny jachtu/"odzi (jeden raz – dane te powinny
znajdowa$ si% w nawigacyjnej w widocznym miejscu)
5. MAYDAY + nazwa jachtu/"odzi (jeden raz)
6. Poda$ pozycj% – latidude & longitude lub rzeczywisty k"t magnetyczny i dystans
do znanego powszechnie punktu (np. latarnia morska w rejonie ...)
7. Kurs, pr#dko$% i port docelowy
8. Rodzaj zagro&enia (po#ar, toniemy, itd.)
9. Jaka pomoc jest potrzebna (medyczna, opuszczenie jednostki)
10. Liczba osób na pok"adzie
11. Ile osób potrzebuje pomocy i jakiej (np. medycznej – z"amanie ko'ci)
12. D'ugo$% jachtu, tona&, kolor kad"uba, znaki szczególne (np. bia"y kad"ub, czerwona
nadbudówka)
13. Zako&czy$ nadawanie s"owem Over.

Ratownicy USCG s! przygotowani do odbioru informacji wed"ug powy#szego schematu.
W praktyce jednak, wystarczy pami%ta$, #eby na kanale 16, z moc! ustawion! na maksimum (high),
zawo"a$:
!

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY (trzy razy)

!

This is (tu: nazwa jednostki),

!

Our position is (tu: pozycja geograficzna wzi%ta z GPS-u),

!

a nast%pnie poda$ przyczyn# zagro#enia np. toniemy (We are sinking).

Nale#y zrobi$ wszystko, by – mimo emocji – mówi$ wyra(nie i wolno. Wa#ne jest, aby jedna
"!czno'$ wystarczy"a, a wzywaj!cy wróci" do obowi!zków, jakie ma w zwi!zku z niebezpiecze&stwem. Je#eli czas pozwala, nale#y doda$, ile osób jest na jednostce i w jakim s! stanie, a tak#e jak
najwi%cej danych charakterystycznych jednostki, co pozwoli szybciej j! odnale($.
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Je#eli wo"anie o pomoc na kanale 16 pozostaje bez natychmiastowej
odpowiedzi, nale#y prze"!czy$ si% na kana" 22A. Je#eli to te# nie jest
skuteczne, trzeba prze"!czy$ si% na dowolny kana", na którym s"yszymy
jak!kolwiek rozmow% i tam poprosi$ o pomoc i przekazanie wiadomo'ci do
Coast Guardu.

Czasem sytuacja awaryjna, która wymaga pomocy z zewn!trz,
nie stwarza bezpo'redniego zagro#enia #ycia (np. powolny
przeciek wody do 'rodka jachtu), ale istnieje obawa, #e jednostka
nie mo#e samodzielnie – lub nie zd!#y – dotrze$ do portu. Wtedy
na kanale 16 nale#y zawo"a$: Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan,
a potem poda$ dane, podobnie jak po s"owach Mayday.

Na zako&czenie kilka informacji o trzech innych radiowych kana"ach.
Kana" 13 jest zarezerwowany
dla jednostek komercyjnych, które
powiadamiaj! si% o swoich intencjach i manewrach, gdy s! blisko
siebie. Jest to tak#e „kana" mostów
i 'luz”: na nim prosi si% o podniesienie zwodzonego mostu lub
otwarcie 'luzy. Moc nadawania na
kanale 13 jest 'cisle okre'lona i
ograniczona do 1 W, a s"u#by mostowe bardzo tego przestrzegaj!.
Dlatego

u#ywaj!c

„trzynastki”

trzeba zawsze mie$ pewno'$, #e nadajnik jest prze"!czony na low.
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Kana" 6 jest zarezerwowany jako
komunikacyjny

kana"

bezpiecze&stwa.

G"ówne zastosowanie b%dzie mia" podczas
poszukiwania zaginionych ludzi i "odzi,
jako kana" komunikacyjny uczestnicz!cych
w akcji jednostek.

Kana" 22A jest zarezerwowany do komunikacji z
US Coast Guard. Gdy na kanale 16 wywo"amy USCG
(lub odwrotnie), chwil% po(niej zostaniemy poproszeni
o prze"!czenie si% na kana" 22A, aby kontynuowa$
rozmow% i zwolni$ kana" 16.

I wreszcie przypomnienie, kto wie, czy nie najwa#niejsze: pami%tajmy o tym, #e nie
jeste'my na wodzie sami.

Krzysztof Grubecki
2!czerwca!2010!
www.ZeglujmyRazem.com!
Artyku"!ten!nie!wyczerpuje!wiedzy!o!komunikacji!morskiej,!ani!te#!do!tego!nie!pretenduje.!!
Jest!to!jedynie!gar$%!skróconych!i!podstawowych!informacji.

