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 -1دانشجوی کارشناسی ارشد حمل ونقل دريايی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارک
 -2استاديار و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارک و خلیج فارس بوشهر
 -3استاديار و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارک و خلیج فارس بوشهر
چکیده
با توجه به اينکه بیش از  09درصد تجارت جهانی از طريق حمل و نقل دريايی صورت می پذيرد ،ايمنی اين شیوه از مباحث مهم آن به
حساب میآيد .عالئم کمک ناوبری جهت افزايش ايمنی آبراههای بنادر مورد استفاده قرار میگیرند .جهت نظارت بر عملکرد عالئم کمک
ناوبری دو سیستم سنتی و کنترل از راه دور مورد استفاده قرار میگیرد .اين تحقیق به بررسی مقايسه ای سیستم های سنتی و کنترل از
راه دور عالئم کمک ناوبری ،تاثیر سیستم کنترل از راه دور عالئم کمک ناوبری بر افزايش ايمنی آبراه های بنادر و همچنین انتخاب بهینه
ترين سیستم مانیتورينگ عالئم کمک ناوبری میپردازد .اين تحقیق از لحاظ روش ،از نوع توصیفی -پیمايشی و از لحظ هدف نیز کاربردی
میباشد .در جمعآوری اطالعات اين تحقیق از روشهای مشاهدات عینی ،مراجعه مستقیم و مصاحبه با متخصصین و صاحبنظران ،منابع
کتابخانهای ،مطالعات و تحقیقات انجام شده در اين زمینه و شبکه جهانی اينترنت استفاده شده است .بر اساس نتايج تحقیق بازگشت
سريع سرمايه ،افزايش کیفیت خدمات ارائه شده در ارتباط با عالئم کمک ناوبری ،افزايش قابلیت اطمینان و روايی دادهها ،کاهش هزينه-
های عملیاتی و افزايش ايمنی آبراهها از مزايای سیستم کنترل از راه دور میباشد.
واژگان کلیدی :ایمنی دریایی ،سوانح دریایی ،سیستم کنترل از راه دور ،عالئم کمک ناوبری
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با توجه به توضیحات فوقالذکر ،ايلن تحقیلق بله بررسلی
تاثیر سامانه های کنترل از راه دور عالئم کمک ناوبری بلر
ايمنی دريانوردی وارائه راهکار های مناسب جهت روزآمد
نمودن وضعیت موجود کنترل عالئم در آبلراه هلای بنلادر
کشور میپردازد

 -1مقدمه
نقش حملل و نقلل دريلايی در اقتصلاد جهلانی و توسلعه
تجارت بینالمللی به ويژه در نیم قلرن گذشلته از اهمیلت
روزافزونی برخوردار شده است .امروزه بیش از  09درصلد
تجارت جهانی از طريلق دريلا صلورت ملیپلذيرد .جهلت
تسهیل امور ناوبری و هدايت صلحی کشلتیهلا در دريلا،
آدمی از ديرباز از روشهای متفاوتی استفاده نموده اسلت.
قرار دادن اشیاء شناور در دريا و مهلار آنهلا بلا روشهلای
مختلف از صد سال پیش متلداول بلوده کله يونلانیهلا و
ايرانیها از طاليهداران اين امر بشمار میآمدند (صلفارزاده
و همکاران.)1311 ،
عالئم کمک ناوبری و چراغهای دريايی به معنای دسلتگاه
يا وسايل خارجی کمک کننده به دريلانوردان در تعیلین و
محاسللبه موقعیللت و يللا مسللیر دريللانوردی و همچنللین
خطرات و موانلع دريلايی ملیباشلند  .ايلن عالئلم شلامل
فانوس های دريايی ،بويهها ،ريکنها ،عالئم مخصوص مه و
بیکنها میباشند.
خللارا از سللروين شللدن عالئللم بللهطللور قطللع خطللوط
کشتیرانی را با چالش مواجه نملوده و گلاهی در برخلی از
کانال ها مخصوصاً در شب و تاريکی ،امور نلاوبری را بلرای
کشتی های بزرگ غیر ممکن می سازد .املروزه تکنوللو ی
تمامی ابعاد زندگی بشری را تغییر داده است .بديهی است
که صنعت دريانوردی نیز دستخوش اين تغییرات گرديده
اسللت .بنللادر کشللورهای توسللعه يافتلله در بخللش ايمنللی
دريانوردی ،از فناوری های پیشرفته جهلت کنتلرل از راه
دور عالئم کمک ناوبری استفاده میکنند .بلا اجلرای ايلن
امر ،عالوه بر بهبود ايمنی آبراه هلای بنلادر  ،هزينلههلای
سروين و نگهداری تجهیزات نیز کاهش میيابد.
امروزه نظارت بر عملکرد صحی عالئلم کملک نلاوبری در
کشور ما به صورت ترددهای متعدد با شناورهای خلدماتی
انجام می شود که مشکالت ذيل را به همراه دارد:


افزايش مصرف سوخت



استهالک ناشی از تردد بیش از حد شناورها



هزينه باالی ترددها و اتالف وقت



خارا از سرويسی اتفاقی و گاهی چند روزه



احتمال بروز حوادث و جرائم احتمالی



عدم آگاهی از وضعیت بهموقع بويهها



کاهش ضريب ايمنی آبراهها



 -2حمل و نقل و اهمیت اقتصادی آن
يکی از نیازهای اولیه انسلانی کله بلا توسلعه اقتصلادی و
اجتماعی دامنه گسترده تری پیدا کرده و امروزه جزء يکی
از مظاهر تمدن بشمار میرود ،مسئله حمل و نقلل اسلت.
عدهای بر اين عقیده اند کله جهلش اقتصلادی کشلورهای
توسعه يافته به دلیل اتخاذ روشهای صحی حمل و نقلی
بوده است .مطالعات انجام شده توسط بانک جهانی 1تأکید
بر آن دارد که بخش حملل و نقلل بلا هملوار کلردن املر
مبادله و تجارت ،موجبات رشد را هم در سط مللی وهلم
در سللط جهللانی فللراهم مللیآورد و زمینللههللای امکللان
دسترسی به رفاه و تسهیالت ملی را افلزايش ملیدهلد .از
ديرباز توسعه اقتصادی در گلرو توسلعه بازرگلانی بلوده و
توسعه بازرگانی نیز وابسته به پیشرفت تکنولو ی حملل و
نقل بوده است .فرآيند شلکل گیلری ارزشافلزوده تملامی
فعالیتهای اقتصادی به صورت مستقیم يا غیرمسلتقیم از
فعالیتهای بخش حمل و نقل متأثر میشود به طوری که
حتی يک فعالیت اقتصادی را هم نمیتلوان يافلت کله در
طول چرخه خود از خدمات عرضله شلده بخلش حملل و
نقل بهرهمند نشده باشد.
 -3حمل و نقل دریایی
امروزه حمل و نقل دريايی باصرفهترين روش انتقال کلاال
شناخته شده است .از آنجا کله وسلايل حملل و نقلل در
مسلیر هلای دريلايی از امکانلات و ظرفیلت بیشلتری
برخوردارند ،تسلط دولتها بر آبراهها نه تنها میتواند بله
عنوان اقتصادیترين راهکار حمل و نقلل کلاال محسلوب
گردد ،بلکه در تحکیم اصول و مبانی استقالل اقتصادی و
احیاناً سیادت و حفظ حقوق کشورها در دريا از موقعیلت
ويژهای برخوردار شده است.
حمل و نقلل دريلايی کاالهلا نقلش کلیلدی در تجلارت
خارجی بهويژه تجارت فرا قارهای جهان دارد .کشورهايی
که به آبراههای بینالمللی دسترسی دارند ،بالقوه از مزيت

کاهش حجم ترددها

World Bank
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نسبی برای تجارت و ترانزيت کاال برخوردار میباشند.املا
بهرهگیری از اين برتری ،نیازمند در اختیار داشتن ناوگان
دريلايی مناسلب ،مطملئن و ملنظم ،تجهیلزات بنلدری
پیشرفته و حمل و نقل زمینی (با جاده يا راهآهن) سريع
و منظم است (زارع و رحمانی مقدم.)1301 ،
عوامل اصلی برتری حمل و نقلل دريلايی بلر سلاير روش
های حمل و نقل عبارتند از (صفارزاده و ديگران:)1311 ،


هزينه پايین حمل و نقل کاال از طريق دريا



حجم انبوه کاال



وزن زياد کاال



انتقال سلريع و بلیخطلر و بله عبلارت ديگلر
سالمت حمل کاال

بر اين اساس عالئم کمک ناوبری به  7دسته تقسیمبندی
میشوند:



عالئم خطر مجزا



عالئم آبهای ايمن

عالئم کاردينال (جهات اصلی)
5
6



عالئم منطقه مخصوص



عالئم شناور مغروقی که بله تلازگی غلرق شلده
8
است

7

 -1-6سیستم سنتی کنترل عالئم کمک ناوبری
سیستم پايش سلنتی ملورد اسلتفاده ،جهلت نظلارت بلر
عملکرد عالئم کملک نلاوبری دارای مشلکالت عديلده ای
است که از مهمترين آنها میتلوان بله هزينله بلر بلودن،
طاقتفرسا بودن عملیلات کنتلرل  ،دسترسلی دشلوار بله
عالئم و تجهیلزات ،کلارايی پلايین آن سیسلتم و کلاهش
ايمنی دريانوردی اشاره نمود.

همانند ديگر صنايع ايمنی نیز از مهمتلرين ابعلاد صلنعت
حمل و نقل دريايی به حسلاب ملی آيلد .ايلن مسلاله در
صنعت حملل و نقلل دريلايی بله داليلل زيلر از اهمیلت
بیشتری برخوردار است:


ماهیت بین المللی صنعت حمل و نقل دريايی



ذينفع يا دخیل بودن بخلش هلای بیشلتری در
صنعت حمل و نقل دريايی

 -2-6سیستم کنترل از راه دور عالئم کمک ناویری
امروزه تکنولو ی هلای جديلد ،روش هلای ملرثر و قابلل
اطمینانی را برای نظارت و کنتلرل از راه دور عالئلم کلک
ناوبری دور دست ارائه مینمايد .در طول سالهلای اخیلر
سیسلتمهلای پلايش از راه دور ،جلايگزين سیسلتم هللای
سنتی شدهانلد .سیسلتمهلای پلايش از راه دور ،بازگشلت
سرمايه سريعی دارند .اين سیسلتمهلا همچنلین مزايلای
بسیار زياد ديگلری ماننلد افلزايش کلارايی و طلول عملر
تجهیللزات ،کللاهش حللوادث عملیللاتی ،بهبللود ايمنللی
دريللانوردی و کللاهش انتشللار گازهللای کربنللی (گازهللای
گلخانللهای) نیللز دارنللد (هانللگ و دانللگهللوی.)2912 ، 0
سیستم پايش از راه دور ،اندازهگیریهای میدانی را بهطور
خودکللار از کلیلله عالئللم جمللعآوری و در سللرور مرکللزی
ذخیره مینمايد .سیستم پايش از راه دور میتوانلد زملان

باال بودن حجلم ضلرر و زيلان در صلورت بلروز
سانحه

 -5عالئم کمک ناوبری
عالئم کمک ناوبری و چراغهای دريايی به معنای دسلتگاه
يا وسايل خارجی کمک کننده به دريانوردان در تعیلین و
محاسبه موقعیت و يا مسیر دريانوردی و همچنین آگلاهی
از خطرات و موانع دريايی ملیباشلند .ايلن عالئلم شلامل
فانوس های دريايی ،سفینه های دريايی ،بويهها ،ريکلنهلا،
عالئم مخصوص مه و بلیکنهلا ملیباشلند .کلیله قلوانین
مربوط به چراغ هلای دريلايی بلر گرفتله شلده از قلوانین
تصويب شده انجمن بینالمللی چراغهای دريايی 1بوده که
به تصويب سازمان جهانی دريانوردی 2نیز رسیده اسلت و
کشورهای الحاقی به اين کنوانسیونها موظف بله رعايلت
اين قوانین هستند.

IALA
IMO



4

 -6روش های کنترل عالئم کمک ناوبری

 -4ایمنی دریایی و سوانح دریایی



عالئم الترال ( 3جانبی)

3

Lateral Marks
Cardinal Marks
5
Isolated Danger Marks
6
Safe Water Marks
7
Special Marks
8
Emergency Wreck Marking
9
Hung and Donghui
4

1
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اندازهگیری را از يک يا دو ملاه بله چنلد دقیقله يلا چنلد
ساعت کاهش دهد وديگر نیازی بله پیملودن مسلیرهلای
طوالنی دريايی يا زمینی جهت بازرسی عالئم نملیباشلد.
اندازهگیریهای میدانی جمعآوری شده بهصورت خودکلار
آنالیز میشوند و اگر مقادير از حلدود معلین شلده تجلاوز
کرده باشند ،هشدارهای مربوطه صادر میگردد .هشلدارها
میتوانند ديده شوند و يا به صورت خودکار به ايمیلهلای
شخصی يا تلفنهای همراه ارسال شوند .خرابلیهلا (سلوء
عملها) در اسرع وقت شناسايی و قبل از اينکه منجلر بله
نقايص بحرانی شوند ،اقدامات اصالحی صورت میپلذيرد.
سیستم های پايش ملدرن ،اطالعلات جملع آوری شلده را
بهصورت گرافیکی و در قالب دادههای فهرست شده بلرای
هر مشترک مجاز به اشلتراک ملیگذارنلد .میلانجیهلای
گرافیکی میتوانند به وسیله مرورگر وب و از هر کلامییوتر
موجود در اينترانلت (شلبکهی داخللی شلرکت) مشلاهده
شللوند .کللاربران در دفللاتر و محلللهللای کللار مللیتواننللد
اندازهگیریهای میدانی و اطالعات جديلد و قبللی را روی
کامییوترهايشان جستجو نمايند .اطالعات حاصلله ،باعلث
افزايش اطالعات میدانی در شرکت يا سلازمان ملیشلود.
اين دادهها بهطور مثلال بلرای تجزيله و تحلیلل ،گلزارش
دهللی و نظللارت و بهللرهوری مللیتواننللد اسللتفاده شللوند.
بنابراين وجود يک سیستم مکانیزه پلايش در آبلراه هلای
بنادر جهت نظارت بر عملکلرد عالئلم ،کلاهش خطلرات و
هزينههای آنها ضروری میباشد .اين سیستم مکانیزه بله
مديران بنادر کمک خواهد کرد تا اقدامات الزم و بهموقلع
را در خصوص رفع نواقص احتملالی بله وجلود آملده ،بله
منظورافزايش ايمنی آبراه های بنادر و شلناورهای متلردد
انجام دهند.
متداولترين و ملرثرترين شلیوههلای مانیتورينلگ عالئلم
کمک ناوبری که تا کنون در جهان ابداع گرديده و توسلط
کشورهای پیشلرفته بکلار گرفتله شلدهانلد عبلارتانلد از
(قاسمی و باقرخانی:)1311 ،


سیستم مانیتورينگ GSM1



سیستم مانیتورينگ SCADA




 -1-2-6سیستم مانیتورینگGSM
 GSMيک اختصار پذيرفته شده برای استاندارد «سیستم
بین المللی ارتباطات همراه» محسوب می شلود و در واقلع
شبکه تلفن ثابتی است که بستر آن موبايل است .در ايلن
شیوه از ارسال اطالعات و کنترل نظارت بر عملکرد عالئلم
کمک نلاوبری ،از فلن آوری موبايلل اسلتفاده ملیگلردد و
عملکرد تجهیزات الکتريکلی بله مراکلز کنتلرل و نظلارت
ارسال میگردد .در هر بويه يک سیم کارت قرار داده ملی
شود .در اين صورت هر بويه دارای شماره تماس منحصلر
به فردی خواهد بود .کاربر يک پیام به ايستگاه بويه ملورد
نظر ارسال می کند و به صورت اتوماتیک يک پیام حلاوی
شرايط عملیاتی گوناگون بويه که از قبل پیش بینی شلده
است ،دريافت می کند .ارسال يا دريافت پیام می توانلد از
طريلق کللامییوتر يللا تلفللن هملراه انجللام پللذيرد .در ايللن
سیستم عالوه بر انتقال اطالعات ،در صورت بروز هر گونله
مشکل يک پیام هشلدار بله صلورت اتوماتیلک بله کلاربر
ارسال می شود .اين مشکالت می تواننلد شلامل وضلعیت
باطری ،جايجايی بويه به خارا از محدوده تعريلف شلده و
ساير مشکالت تجهیزات سیستم روشنايی باشند.
دراين سیستم قابلیت انتقال اطالعات و آالرم ها بله طلور
همزمان به چند تلفن همراه نیز ،میسر میباشد.
حتی می توان دفترچه تلفنی ايجاد نمود تا در صلورت در
دسترس نبودن تلفن همراه کاربر ،آالرم ها به صورت

شکل ( )1ساختار سیستم مونیتورینگ GSM

2

سیستم مانیتورينگ ماهوارهای
سیستم مانیتورينگ AIS

سیستم مانیتورينگ راديويی

3

1

Global system for Mobile communications
Supervisory Control And Data Acquisition
3
Automatic Identification System
2
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•

امنیللت ارسللال و دريافللت اس ام اس بلله دلیللل
ذخیره شدن پیامکهلا در کلامییوتر شخصلی و
عدم دسترسی افراد غیرمجاز.

معایب:
•
•
•
شکل ( )2جایگذاری سیم کارت در لنترن

•

اتوماتیک به شماره تلفن های همراه ديگری انتقال يابنلد.
اين سیستم برای فواصل بسیار دور مناسب نمیباشلد .در
اين سیستم به عللت علدم اسلتفاده از  GPSموقعیلت و
جابجايی عالئم (فرار بويله) مشلخص نملیگلردد .قابلیلت
اعتماد اين روش بسیار پلايین بلوده و چنانچله در شلبکه
خطوط تلفن همراه اشکاالتی به وجلود آيلد ،ايلن روش از
نظارت عمالً غیرفعال خواهد شد.

 -2-2-6سیستم مانیتورینگ اسکادا
امللروزه بلله سیسللتمهللای کنتللرل ديجیتللالی ،معمللوالً
 SCADA3گفته می شود .سیستمهای کنترل ديجیتالی
به منزله مغلز کنتلرل و پلايش سیسلتمهلای زيرسلاخت
حیاتی نظیر شبکههای انتقال و توزيع برق ،پااليشلگاههلا،
شبکههای آب ،کنترل ترافیک و  ...میباشند .سیستمهای
اسکادا با هدف کنتلرل نظلارتی ،ملديريت و مانیتورينلگ
فرآيندها طراحی شده اند .جهت نیل به اهلداف فلوق الزم
است دادههلا جملع آوری و آنلالیز گلردد RTU .مخفلف
( Remote Terminal Unitپايانه راه دور) ملی باشلد
که وسیله ای برای جمع آوری اطالعات و ارسال آن جهت
مرکز کنترل می باشلد RTU .هلا وظیفله ی جملعآوری
اطالعات از سنسورها را به عهده دارند و آن ها را به شکل
مناسبی برای اسلتفاده ی پروتکلل مخلابراتی درآورده (در
بعضی حالتها تبديل) و برای انتقال روی بستر مخلابراتی
آماده مینمايند .هر  RTUاطالعلات ملورد نیلاز را يلا از
طريق ارتباط با سیگنالهای الکتريکی و يا از درگلاههلای
سللريال تجهیللزات هوشللمند کسللب مللینمايللد.پروتکللل
مخللابراتی ،زبللان مللورد اسللتفاده بللرای دريافللت و انتقللال
اطالعات بر روی شبکه میباشد .پروتکل میتواند مشخص
کند که چله کسلی اطالعلات را ملیفرسلتد ،چله کسلی
دريافت میکند ،معنای دادهها در پیام چیسلت ،اطالعلات
را برای اطمینان از صلحت دريافلت ،بلازبینی نمايلد و در
صللورت رخللداد خطللا ،آن را تصللحی نمايللد .فرسللتنده و
گیرنده ی پیام بايد پروتکل مشلابهی را بلهکلار گیرنلد تلا
اطالعات پیام را درک نمايند.

مزایا و معایب سیستم مانیتورینگ GSM
اين سیستم دارای مزايلا و معلايبی اسلت کله در زيلر بله
اختصار بیان شده اند (بنگالی ،رامیلا و همکلاران)12912 ،

(شالیگرام)2 2913 ،
مزایا:
• عللدم وابسللتگی بلله مللاهواره و اطمینللان از
عملکرد بدون وقفه سیستم
• امکان ارسال اطالعات وضلعیت بويله بله تلفلن
همراه و کنترل از طريق تلفنهای همراه
• ذخیره اطالعلات شلناورهلای در حلال تلردد و
ارسال آن به مرکز کنترل
• فعال کلردن چلراغ يلا بلوق يلا ارسلال پیلام در
صورت نزديکی بیش از حد به بويه يا به منطقله
خطر
• عدم نیاز بله اخلذ مجلوز از سلازمان تخصلیص
فرکانسی
• کللاهش هزينلله ارسللال پیللام بللا اسللتفاده از
راهکارهايی مانند سیم کارت هلای پیلام رسلان و
طرحهای ارائله شلده توسلط اپراتورهلای تلفلن
همراه

Bangali and Ramya et al
Shaligram

نداشتن استانداردهای معتبر بینالمللی
نیاز به پرداخت آبونمان و هزينه
عدم امکان رؤيت بويه و بیکن توسط شناورها با
رادار خاموش از طريق اين سیستم
عدم امکان کنتلرل وضلعیت بويلههلا از طريلق
سیستم کنترل ترافیک دريايی ()VTS

1
2

Supervisory Control And Data Acquisition
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 -3-2-6سیستم مانیتورینگ رادیویی
در اين سیستم برای ارسال اطالعات عالئم کملک نلاوبری
به مراکز کنترل ساحلی از باند  VHFاستفاده می شلود .
بدين منظور ،بر روی هر يک از عالئم کمک نلاوبری يلک
دستگاه فرستنده راديلويی  VHFبلا تلوان حلدود  1وات
نصب می گردد .معموال چنانچه فاصله بويه هلا تلا سلاحل
زياد باشد ،توان راديويی مورد نیاز بويه های دورتر بیشلتر
خواهد بود .لذا جهت باال بردن ضريب اطمینان ،چند بويه
در میان راه وظیفه تقويت سیگنال و ارسال مجدد آن به
مرکز کنترل را ايفا ملی نمايلد .در سیسلتم مانیتورينلگ
راديويی بر روی هر يک از چراغهای دريلايی يلکRTU1
نصب میگردد که وظیفه آن دريافلت وضلعیت روشلنايی
چراغ و تبلديل آن بله سلیگنال راديلويی مناسلب جهلت
ارسال به مرکز کنترل میباشد .در مرحلله بعلد سلیگنال
تولید شده توسط يک دستگاه فرستنده به مرکلز کنتلرل
وضعیت ارسال میگردد .در مرکلز کنتلرل ،بلا اسلتفاده از
يک دستگاه دريافلت کننلده ،اطالعلات ارسلالی از عالئلم
کمک ناوبری دريافت و مجتمع گرديده و بله يلک سلرور
ارسال میشوند .سین اطالعلات دريلافتی در يلک بانلک
اطالعاتی ذخیره شلده و بله منظلور تولیلد گلزارشهلای
آماری و نیز ارائه نمايش گرافیکی آنالين (زنده) چراغهای
دريايی به کار گرفته میشوند .يک نمونه از سیسلتمهلای
2
راديويی ،سیستم مانیتورينگ و کنترل راديويی سیاليت
میباشد (هانگ و دانگهوی .)2912 ،

شکل ( )3ساختار سیستم مانیتورینگ اسکادا

شلللبکهی مخلللابراتی ،بسلللتر الزم را بلللرای انتقلللال
اطالعات(پیام) از  RTUبه سیستم اسکادا ،از  RTUبله
RTUديگر و بین سیستمهای اسکادا فلراهم ملیسلازد.
شبکه های مخابراتی متنوعی در سیسلتمهلای تللهمتلری
مورد استفاده قرار میگیرند کله انتخلاب آنهلا بسلته بله
محدوديتها و هزينلههلا ملیباشلد.گسلترش اسلتفاده از
سیستمهای اسکادا به اندازهای است که هم اينلک اغللب
زيرساختهای حیاتی و مهم يک کشور بله آنهلا وابسلته
شده اند .امروزه سیستمهای اسکادا دارای جايگاهی بسلیار
مهللم در بسللیاری از صللنايع از جمللله صللنايع آلومینیللوم
سازی ،خودروسازی ،پتروشیمی ،فوالد ،غذايی ،تأسیسلات
هستهای ،شبکههای توزيع نفت و گاز ،شبکههلای توزيلع
مخابراتی است (سخايی.)1310،
مزایا و معایب سیستم مانیتورینگ SCADA
اين سیستم همانند هر سیستم ديگر دارای مزايا و معايبی
میباشد.از جمله:

مزایا و معایب سیستم مانیتورینگ رادیویی
مزايای و معايب اين دستگاه عبارتاند از (شیفباور و
مورِی:)32912 ،

مزایا:


صرفهجويی زياد در هزينههای عملیاتی



بهبود قابلیت اطمینان تجهیزات



کاهش نیازمندیهای نگهداری



امکان کنترل وضعیت بويههلا از طريلق سیسلتم
کنترل ترافیک دريايی



عدم نیاز به پرداخت آبونمان و هزينه

معایب:
 نداشتن استانداردهای معتبر بینالمللی اين سیستم عدم امکان رؤيت بويه و بیکن توسط شلناورهلا بلا رادارخاموش از طريق اين سیستم

شکل( )4سیستم مانیتورینگ رادیویی

1

Remote Terminal Unit
Sealite
3
Schiffbauer and Mowrey
2
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•

مزایا
•
•
•
•



نسبت بله سلاير سیسلتمهلای مشلابه ارزانتلر
میباشد.
عللدم وابسللتگی بلله زيرسللاختهللای مللاهواره و
GSM
قابلیت ملی /بومی بودن شدن سیستم
برخالف سیسلتم ملاهوارهای نیلاز بله پرداخلت
هزينه آبونمان و شار ساالنه ندارد.

•
•

 -5-2-6سیستم مانیتورینگAIS 3
سیستم شناسايی خودکار ( )AISيلک سیسلتم پخلش و
انتشار خودکار است که در باند  VHF2دريايی کلار ملی-
کند .اين سیستم قابلیت ارسال اطالعات مربوط به عالئلم
کمک ناوبری و کشتی از قبیل شناسايی ،موقعیت ،مسلیر،
سرعت و  ...را به کشتیها و به ايستگاه های ثابت سلاحلی
دارد .براسللاس الزامللات سللازمان جهللانی دريللانوردی و
کنوانسللیون سللوالس ،3تمللامی شللناورهای کنوانسللیونی
موظف به نصب فرسلتنده هلای  AISبله منظلور ارسلال
اطالعات خود می باشلند ( .توصلیه نامله  A126انجملن
بین المللی چراغ های دريايی)

معایب
•
•
•

بلرخالف سیسلتم  ،AISديلد راداری بويلههلا
توسط کشتیها امکانپذير نیست.
نداشتن استانداردهای معتبر بینالمللی.
نیاز به اخذ مجوز از سازمان تخصیص فرکانن

 -4-2-6سیستم مانیتورینگ ماهوارهای
ارسللال و دريافللت از طريللق مللاهواره معمللوالً روی امللواا
مللايکرويو صللورت گرفتلله و ارسللال اطالعللات توسللط
فرستنده های زمینی به گیرنده /فرستنده فضايی با تلوانی
در حدود  499میلی وات صورت میگیرد.فرکانن دريافت
و ارسال اطالعات معموالً در حدود  1/4الی  1/7گیگاهرتز
بوده کله در ايلن روش از ارسلال منطقله وسلیعی تحلت
پوشش فرستنده قرار میگیرد .در اين روش اطالعات هلر
بويه (وضعیت باطری ،تعداد چراغهای سالم ،سط شلار )
از طريق يک آنتن و يک فرستنده کوچک که بر روی بويه
نصب میگردد به سوی گیرنده /فرسلتنده فضلايی ارسلال
شده و میتوان اطالعلات دريلافتی از ملاهواره را تلو.سلط

سیسللتم نمايشللگر  AISقابلیللت نمللايش عالئللم کمللک
ناوبری ،توابع اخطاردهی در زمینه عملکرد صلحی آنهلا و
ساير اطالعات ارسالی از فرسلتنده  AISنصلب شلده بلر
روی عالئم عالئم کمک ناوبری را دارا میباشد.
اطالعات مربوط به عالئم کمک ناوبری در قالب پیام
استاندارد  21به تمامی شناورها و مرکز مانیتورينگ عالئم
ارسال میگردد .اطالعات اين پیام شامل نوع عالمت ،نام،
موقعیت ،شاخص صحت موقعیت ،وسیله سنجش
موقعیت ،جابجايی و يا عدم جابجايی از موقعیت اصلی،
حقیقی و يا مجازی بودن عالمت ،اندازه و وضعیت
سیستم روشنايی میباشد .عالوه بر پیام ياد شده ،پیام
استاندارد  7نیز جهت مانیتورينگ و پايش از راه دور
عالئم کمک ناوبری به مراکز مانیتورينگ و مجامع متولی
ارسال می گردد .اطالعات اين پیام شامل موقعیت عالمت
و مشخصات فنی چراغ ،باطری و سوالر می باشد(.
راهنمای  1901انجمن بین المللی چراغ های دريايی)

شبکه کامییوتری (اينترنت) مشاهده نملود .ايلن سیسلتم
برای کشور هلايی مناسلب ملی باشلد کله خلود صلاحب
ماهواره باشند.


مزایای سیستم پایش ماهوارهای
•
•
•



توان مصرفی کم سیستم
استفاده از ماهواره پوشش نسبتاً خوبی را فراهم
می سازد
اشغال فضای کم
معایب

•

با توجه به وابستگی کامل سیستم به ملاهواره و
چنانچه ارتباط به دلیل مشکالت بین الملللی ،
قطع شود مانیتورينگ امکان پذير نخواهد بود.
آبونمان و هزينه زياد ماهواره
امکان تداخل فرکانن به دلیل نزديکی بلیش از
حد فرکانن ها نیاز به  UPGRADEنملودن
در مقاطع خاص

1

Automatic Identification System
Very-High Frequency
3
SOLAS
2

نداشتن استاندارد های معتبر بین المللی
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 تطللابق بللا اسللتانداردهای معتبللر مخللابراتی و
الکترونیکی
نتايج به دست آمده از مقايسه سیستمهای مانیتورينگ بر
اساس شاخصهای فوق الذکر به شرح ذيل می باشد:
سیستم  GSMاز متداول ترين اسلتانداردهای مخلابراتی
میباشد که جهت ارسال صوت يا ديتا اسلتفاده ملیشلود.
بنابراين سیستم مانیتورينگ  GSMبیشلترين تطلابق را
با استانداردهای مخابراتی دارد .سیستم  AISنیز از آنجلا
کلله فقللط بللا اسللتانداردهای  IMOو  ILAIتطللابق دارد
(اسللتانداردهای دريللايی) دارای کمتللرين تطللابق بللا ايللن
شاخص است.
سیستم مانیتورينگ  AISبر پايه کنوانسیونهای دريلايی
و اسللتانداردهای  IALAايجللاد شللده اسللت ،لللذا دارای
بیشللترين تطللابق بللا اسللتانداردهای دريللايی مللیباشللد و
سیستم مانیتورينگ  GSMبه اين دلیل کله کلاربری آن
در خصوص سیستم ارتباطات تلفن است (مختص خشکی
است) دارای کمترين تطابق با اين شاخص میباشد.
سیستم پايش  ،SCADAبه صورت ملا والر طراحلی و
ساخت میگردد (ما ول های ارتباطی  ،GSMراديويی و
 )...و مجموعه ای از اسلتانداردها را پوشلش ملی دهلد و
همچنین قابلیت ارتباط با انواع پروتکلهلای مخلابراتی را
نیز دارد  .بنابراين اين سیستم دارای بیشترين تطلابق بلا
استاندارد انتقال انواع پیلام اسلت .سیسلتم مانیتورينلگ
مللاهوارهای کمتللرين قابلیللت برقللراری ارتبللاط بللا انللواع
پروتکلهای الکترونیکی و مخابراتی را دارد .زيرا همانگونه
که از نام اين سیستم مانیتورينگ مشخص است ،تنها بلا
پروتکلهای ماهواره ای تطابق دارد  ،للذا دارای کمتلرين
تطابق با اين شاخص میباشد.
از آنجا که سیستم مانیتورينگ  ،AISکلاربرد فراوانلی در
ارگان های دريايی داشته و زير سلاختهلای آن در اکثلر
بنادر وجود دارد ،کارشناس های متخصص در ايلن حلوزه
نیز در اکثر بنادر وجود دارد ،للذا ايلن سیسلتم بیشلترين
تطللابق را بللا شللاخص نیللروی انسللانی مللورد نیللاز دارد.
همچنین با توجه به اينکه درحوزه تجهیلزات ملاهوارهای،
کمترين تعداد متخصص در بنادر وجود دارد ،اين سیستم
کمترين تطابق را با شاخص نیروی انسانی مورد نیاز دارد.
سیسللتم مانیتورينللگ راديللويی دارای کمتللرين قابلیللت
اطمینان می باشد؛ زيرا در ايلن سیسلتم از فرکلاننهلای
آماتور استفاده میگردد و امکان تداخل فرکانسی با ديگلر

مزایا و معایب ساامانه مانیتوریناگ ( AISهراتای
مختاری)1335 ،


مزایا
•
•
•
•

•
•

•


داشتن استانداردهای معتبر بینالمللی
عدم وابستگی به ماهواره و اطمینان از عملکرد
بدون وقفه سامانه
عدم نیاز به پرداخت آبونمان و هزينه ماهواره
امکان رؤيت بويه و بیکن توسط شناورها حتی
با رادار خاموش از طريلق سلامانه  AISنصلب
شده بر روی آنها
ذخیره اطالعات شلناورهلای در حلال تلردد و
ارسال آن به مرکز کنترل
فعال کردن چراغ يلا بلوق يلا ارسلال پیلام در
صورت نزديکی بلیش از حلد بله بويله يلا بله
منطقه خطر
کنترل وضعیت بويهها از طريق سیستم کنترل
ترافیک دريايی

معایب
•

اشغال فضا در اين سیستم به نسبت بیشلتر از
سیستم ماهوارهای میباشد.

 -7شاخص های انتخاب بهینه ترین سیستم
شاخص های مهمی کله در انتخلاب بهینله تلرين سلامانه
کنترل از راه دور عالئم کمک نلاوبری بلرای بنلادر کشلور
بايد در نظر گرفته شوند ،شامل موارد زير میباشد:


تطابق با کنوانسیون های دريايی



قابلیت اطمینان و پايداری



مشاهده لحظهای(آنالين) اطالعات



امکان توسعه آتی



انتقال انواع پیام



مشاهده اطالعات پايش از طريق ديگر سیسلتم
های کنترلی



نیروی ماهر و متخصص در استفاده از سیسلتم-
های پايش



وسعت محدوده پوشش



بازگشت سرمايه



تعمیر و نگهداری



سیاستهای بینالمللی
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تجهیزات متعارف راديويی زياد اسلت .درسیسلتم  AISاز
آنجا که طراحی بر اساس اسلتانداردهای دريلايی صلورت
میگیرد و از يک فرکانن خاص دريايی که مشلابه کانلال
های دريايی  ITUنمیباشلد اسلتفاده ملی شلود ،امکلان
تداخل وجود نخواهد داشت.
از آنجللا کلله در سیسللتم مانیتورينللگ مللاهوارهای ارسللال
اطالعللات از طريللق مللاهواره و فضللا صللورت مللی گیللرد،
محدوده وسیعی از زمین راتحت پوشش خلود قلرار ملی-
دهد ،لذا اين سیستم ،دارای بیشترين تطلابق بلا شلاخص
محدوده تحلت پوشلش ملیباشلد .سیسلتم مانیتورينلگ
 GSMکمترين وسلعت محلدوده تحلت پوشلش را دارد؛
زيرا اين سیستم مانیتورينگ ،فقط در محدوده آنتن دهی
دکلهای  BTSمخابراتی فعال میباشد.
در شاخص رؤيت آنالين اطالعلات ،سیسلتم مانیتورينلگ
 AISبیشترين امتیاز و سیستم مانیتورينلگ ملاهوارهای،
کمتللرين امتیللاز را کسللب نمودنللد .از آنجللا کلله سیسللتم
مانیتورينگ AISبر اساس امواا راديويی عمل ملی کنلد،
لذا قادر به ارسال اطالعات به صورت مداوم میباشلد و بلا
توجه به طراحی ساخت ايلن سیسلتم ( CPUبلا قلدرت
پردازش باال) میتواند اطالعات را به صورت آنالين ارسلال
نمايد .در سیستم مانیتورينگ ماهوارهای ،ارسال اطالعلات
با فواصل زمانی صورت میپذيرد  .با توجه به هزينه گلران
ارسال ديتا ،دارای کمترين مقلدار ارسلال در دقیقله ملی
باشد.
در خصوص شاخص مربوط به بازگشت سلرمايه ،سیسلتم
مانیتورينگ AISبیشترين مقدار را کسلب نملوده اسلت.
زيرا اين سیستم ،جهت سرويندهی به يگانهای دريلايی
می باشد و می توان بر اساس قوانین ملی از مجموعه های
بهره مند از اين سیستم ،هزينه دريافت نمود .بديهی است
اين امر باعلث بازگشلت سلريع تلر سلرمايه خواهلد شلد.
سیستم مانیتورينگ ماهوارهای بدلیل هزينه باالی آبونمان
و ارسال اطالعات ،در طوالنی مدت هزينه بااليی را طللب
می کند که باعلث ملی شلود کمتلرين تطلابق را بلا ايلن
شاخص داشته باشد.
در ارتباط با تعمیر و نگهداری ،با توجه به حضور گسلترده
متخصصان حوزه سیستمهای  GSMدر کشور ،تعمیلر و
نگهداری آن به سلهولت قابلل انجلام ملیباشلد .للذا ايلن
سیستم دارای بیشترين تطابق با شاخص يلاد شلده ملی-
باشد .سیستم پايش ماهوارهای نیز با توجه به عدم وجلود

تجهیزات و قطعات يدکی دارای کمتلرين احتملال ايجلاد
سروين ،تعمیرو نگهداری می باشد.
در ارتباط با قابلیت توسعه آتلی ملیتلوان چنلین نتیجله
گرفت ،با توجه به تکنولو ی ساخت و پردازنده ی مرکزی
و  RAMباالی سیسلتم پلايش  AISو اينکله اختصاصلاً
جهت مانیتورينگ بويههلا سلاخته ملی شلود ،ملی تلوان
تمهیدات الزم را جهت افزايش احتمالی بويه ها در آينده،
درسیسللتم لحللاظ نمللود .بللا توجلله بلله اينکلله سیسللتم
 SCADAبر اساس طرح اولیه و تعداد هلدف مشخصلی
ساخته می شود و هزينه زيادی نیز جهت اجرا در بر ملی
گیرد ،لذا دارای کمترين قابلیت توسعه آتی را دارد.
 -3نتیجه گیری
با توجه بله اينکله عالئلم کملک نلاوبری بله عنلوان يلک
سیستم هدايت دريلايی و جهلت افلزايش ضلريب ايمنلی
دريانوردی ملورد اسلتفاده قلرار ملی گیرنلد ،نظلارت بلر
عملکرد دائمی آنهلا و اطمینلان از صلحت کلارکرد ايلن
تجهیللزات ،از اهمیللت بللااليی برخللوردار اسللت .ايللن امللر
متعاقباً نیازمند مراقبت فیزيکلی وسلیع و نیلروی انسلانی
پشتیبان در سط آب هلای سلاحلی يلا آزاد و همچنلین
صرف هزينههای زياد خواهد بود .بر اسلاس بررسلی هلای
انجام گرفته مشخص گرديد ،املروزه نظلارت بلر عملکلرد
عالئم کمک نلاوبری در کشلور ملا ،بله صلورت ترددهلای
متعدد با شناورهای خدماتی انجام ملی پلذيرد .ايلن روش
های سنتی مشکالت ذيل را بدنبال دارد:


مصرف سوخت



استهالک ناشی از تردد بیش از حد شناورها



هزينه باالی ترددها و اتالف وقت



خارا از سرويسی اتفاقی و گاهاً چند روزه



عدم آگاهی از وضعیت بموقع بويهها



احتمال بروز حوادث و جرائم احتمالی



اعالن ناامن بودن کانال از طرفIMO

 کم شدن حق ترانزيت و تعرفه تردد کشتیها
بنابراين وجود يک سیستم مکانیزه کنترل عملکرد عالئلم
کمک ناوبری ،جهت افلزايش ايمنلی دريلانوردی در آبلراه
های بندر ،کاهش خطلرات و هزينلههلای آنهلا ضلروری
میباشد .نتايج به دست آمده از اين تحقیلق ،بله ملديران
بنادر کمک خواهد کرد ضمن آشلنايی بلا سیسلتم هلای
مانیتورينگ عالئم کملک نلاوبری و فاکتورهلای ملوثر در
13
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] [7سخايی ،م ،)1310( .امنیت سیستم هلای اسلکادا ،مرکلز
آموزش مخابرات ،1310،سمینار آموزشی مبلارزه بلا بلد افلزار
 ، Stuxnetشرکت مخابرات ايران ،تهران.
] [8صللفارزاده ،م .،عزيزآبللادی ،ا .،حمیللدی ،ح؛ شللهبا ،م.ع ،
حمل و نقل دريايی ،1311 ،انتشارات اسرار دانش،تهران.
قاسمی ،ع ،.و باقرخانی ،م ، .سیسلتم هلای مخلابراتی و کملک
ناوبری دريايی،1311،انتشارات اسرار .دانش .،تهران.
] [9هراتی مختلاری ،ع  ،تلاثیر سیسلتم شناسلايی اتوماتیلک
( )AISبر ايمنی دريانوردی ،پايان نامه دکترای دانشگاه ملورز
لیورپول ،لیورپول.1311،

انتخاب سیستمهلای مانیتورينلگ ،بلا توجله بله شلرايط
جغرافیايی محیطی ،نسبت به انتخاب سیستم مانیتورينگ
مناسب اقدام نمايند .با توجه بله ملوارد يلاد شلده فلوق،
نتايج اين تحقیق به شرح زير می باشد:
پللن از تجزيلله و تحلیللل اطالعللات دريللافتی ،سیسللتم
مانیتورينگ  AISبهینه ترين سیستم انتخاب می گلردد.
پللن از آن ،سیسللتم مانیتورينللگ راديللويی و سیسللتم
 ،SCADAدر اولويت های بعدی قرار می گیرند.
شايان ذکر است در حال حاضر جهلت سلروين،تعمیر و
نگهداری هريک از عالئم کمک ناوبری و سیستم روشنايی
آنها ،در سال مبالغ بسیار زيادی هزينه صرف ملی گلردد .
با عنايت به تعداد زيلاد عالئلم کملک نلاوبری درسلواحل
جنوبی کشور و همچنین دريای خلزر ،بلا نصلب سیسلتم
های مانیتورينگ تشلري شلده  ،ضلمن افلزايش ضلريب
ايمنی و کیفیت خدمات دريايی ،صرفه جويی چشلمگیری
نیز در بودجه های تعمیر و نگهداری سازمانهلای ذيلربط
بعمل خواهد آمد.
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