Kommunikationsverket
INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV DSC GRUPPANROP
Huvudsyftet med DSC- gruppanrop är att med ett anrop kan kontakta flera önskade stationer samtidigt.
För att utföra gruppanrop behöver man ett MMSI-gruppanropsnummer (MMSI Group Call).
Kommunikationsverket beviljar på begäran ett MMSI-gruppanropsnummer till finländska grupper och upprätthåller
en nummerkatalogen som dock inte publiceras. Alla grupperingar som verkar med anknytning till sjöfarten kan vid
behov få ett eller flera MMSI-gruppanropsnummer, förutsatt att radiotillstånden är sin I ordning.
En grupp som efterfrågar gruppanropsnummer behöver inte vara en registrerad förening.
Finska MMSI-gruppanropsnummer har följande form:
023099230 (VMK)
• Där första siffran är alltid noll
• Följande tre siffror visar nationalitet (230=Finland)
• Resterande tecken är också siffror som bildar ett individuellt id
➢

För att ta gruppanropsnummer i bruk behöver man bara programmera in numret i radioenheten. Användaren kan själv
mata in gruppanropsnumret i de flesta radioenheter med hjälp av radions manual. Det är också möjligt själv tömma
gruppnummer ur radion (Den inprogrammerade radioapparatens id nummer kan man inte tömma bort själv).
➢ Förutsättning för att programmera gruppanropsnummer är att till en VHF radiotelefon med DSC funktionalitet har
man tidigare inprogrammerarat det egna MMSI id-nummer (som finns uppskriven I båtens radiotillstånd eller i radions
meny eller inställningar, vissa radioenheter visar id-numret vid uppstart). När man har programmerat in
gruppanropsnumret så finns två olika MMSI-nummer I radions minne.
➢ Alla radiotrafik som utförs med gruppanropsnummer är automatisk rutintrafik, som inte hör till säkerhetstrafik, vilket
innebär att med gruppanropsnummer kan man i lugn och ro öva användning av DSC.
 Några exemplar på hur man använder gruppanropsnummer:
Regatta; någon av deltagarna vill meddela någonting till alla, och ärendet gäller alla medföljande deltagare,
tex. regattans destination har ändrats. Hen skickar då ett DSC- gruppanrop med regattans MMSIgruppanropsnummer (VMK) 023099230 var anges vilken vhf arbetskanal (simplex), där informationen sänds i
talspråk. Bara de radioenheter som har VHF/DSC-funktion och inprogrammerat gruppanropsnummer får
gruppanropet till DSC- skärmen. På detta sätt får man kännedom om gruppanropet och på vilken kanal man
bör lyssna. Fastän det finns andra båtar som är utrustade med VHF/DSC apparater inom hörbarhetsområdet,
så kan de inte motta anropet då de inte har inprogrammera gällande gruppanropsnummer.
Alla som mottar gruppanropet ser också sändares individuella MMSI-nummer.
 Trollingteam; under trollingtävling kan teamets medlemmar sända gruppanrop och kommunicera utan, att
övriga tävlande vet om detta. (Syftet med gruppanropet är ändå inte att dölja saker….)
 Båtklubb/segelsällskap; Båtklubb/segelsällskap kan vid klubblokalen ha en VHF radiotelefon med DSC
funktionalitet (radiotillstånd krävs). Gruppanropet kan användas tex. I klubbens interna verksamhet, såsom
tävlingar.
 Navigationsinstitut som ger radioutbildning; med deras radiostationer, som I Finland är basstationer, kan man
simulera fartygstationer som sänder gruppanrop tillvarandra i övningssyfte.
OBS! Ett mottaget DSC-gruppanrop kvitteras inte, utan man flyttar över direkt till den KANAL som anges i anropet för
att lyssna.
Kommunikationsverket följer inte upp sådant som gäller medlemskap eller vem som använder numret. Detta och
ansvar för att informera om gruppanropsnumret vilar på den som efterfrågat gruppanropsnumret.
Tilläggsinfo ger vid behov:

Ari Caselius
ari.caselius@viestintavirasto.fi
0295 390 437 / 040 5100 374

