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Od kiedy góry zimą stały się 
terenem eksploracji człowieka, za-
częły się zdarzać pierwsze wypadki 
lawinowe. Pojawiły się też pierwsze 
pomysły, jak się ratować z lawiny. Za-
pewne każdemu, kto choć odrobinę 
interesuje się historią tego tematu, 
przychodzi na myśl słynna anegdota, 
jak to Gustaw Kaleński „Tate” (jeden 
z zakopiańskich narciarzy z począt-
ku XX w.) proponował wychodzić  
na narciarską wyrypę w Tatry  
z kanarkiem pod czapką. Ten żółty 
ptaszek miał w razie zejścia lawiny 
wznieść się w powietrze i wskazywać 
miejsce zasypania ofiary. Na szczę-
ście wymyślono skuteczniejsze spo-
soby poszukiwania porwanych przez 
śnieg. Dziś nikt, wybierając się zimą 
w góry, zwłaszcza z nartami, nie po-
winien ruszać się ze schroniska bez  
lawinowego ABC – detektora, son-
dy i łopaty. Oto krótka historia, jak 
doszło do tego, że możemy się posłu-
giwać tymi ratującymi życie cudami 
techniki.

Rozwój techniki w połowie XX 
wieku dał zimowym turystom nową  
broń w tej nierównej walce – fale  
radiowe.

 Pionierem była firma BÄCHLER 
ze Szwajcarii, która w 1940 roku za-
projektowała nadajnik pracujący na 
częstotliwości 150 kHz. Współdziałał 
on z osobnym odbiornikiem mogą-
cym wykryć go z odległości do 10 m.

Na następną odsłonę zmagań elek-
troników z lawinami trzeba było czekać 
aż do 1964 roku, kiedy to inna grupa 
szwajcarskich naukowców opracowała 
system magnetyczny doczepiany do 
butów (system VARIAN i FÖRSTER), 
który mógł być wykryty specjalną  

sondą – niestety, jej zasięg nie prze-
kraczał 2,5 metra. Równocześnie 
ze Szwajcarami w Anglii stworzo-
no nadajnik pracujący na 9 kHz,  
tzw. SKILOK. Jednak i ten nie dawał 
zadowalających osiągów, „słysząc” 
ofiarę tylko z odległości 7 metrów.

Od  kanarka dO 
kOmputera  

w walce  
z białym 

smOkiem

Sebastian Fijak

Lawiny zawsze zajmowały istotne miejsce w panteonie górskich 
niebezpieczeństw. Człowiek, chcąc nieco ograniczyć ich wpływ na siebie – 

zwłaszcza w rejonach alpejskich – szukał sposobów, by im zapobiec  
lub zminimalizować zagrożenie ze strony  spadającej, jak grom  

z jasnego nieba, lawiny.

HistOria 
detektOrów 
lawinowych

Widok na Świnicką Przełęcz 
w Tatrach Wysokich,
fot. Natalia Figiel

Współczesne detektory 
Mammut Barryvox Pulse 
oraz Ortovox Patroller
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Przełomem w dalszym rozwoju 
detektorów lawinowych był wynalazek 
amerykańskiej firmy LAWTRONICS, 
która stworzyła pierwsze urządzenie 
nadawczo-odbiorcze z zasilaniem 
akumulatorowym. Dzięki oscylato-
rom kwarcowym o częstotliwości 
2,275 kHz jego zakres wykrywania 
został przedłużony do 20 m. Urzą-
dzenie nazwano SKADI. Jednocześnie  
w 1969 roku Federalny Instytut Bada-
nia Śniegu i Lawin w Davos w Szwaj-
carii (IFENA) przeprowadził pierwsze 
porównawcze testy istniejących sys-
temów (BÄCHLER, SKILOK SKADI  
i FÖRSTER). Po tych badaniach wzro-
sło zainteresowanie różnych firm budo-
wą urządzeń łączących w jedno nadaj-
nik i odbiornik. W USA był to Ramer 
z ECHO I i II, w Niemczech – RUF  
i REDAR. Te ostatnie oparto o często-
tliwość 2,275 kHz, w przeciwieństwie 
do amerykańskiego pierwowzoru. Za-
silane były z baterii jednorazowych.

W tym samym okresie armia 
szwajcarska, szczególnie zaintereso-
wana bezpieczeństwem lawinowym 
swych żołnierzy, ogłosiła przetarg na 
zaprojektowanie i dostarczenie nadaj-
niko-odbiornika lawinowego. Kon-
kurs ten wygrała firma  AUTOPHON, 
która wykorzystała specyficzną często-
tliwość 457 kHz, dzięki której jej urzą-
dzenie uzyskało ponad 40-metrowy 
zasięg. Był to pierwszy BARRYVOX 
model VS.

Zasięg ten już niebawem został 
podwojony przez jego następcę, słyn-
nego VS68, przez długi czas uważa-
nego za Mercedesa wśród detekto-
rów lawinowych. Produkowany był 
nieprzerwanie w okresie 1968–1994 
(w latach 1988–1994 jako VS 68–2,  
w pomarańczowej obudowie). Sprze-
dany w stu tysiącach egzemplarzy, 
nadal jest uważany za bardzo dobry 
detektor, mimo dominacji technologii 
cyfrowej. Niestety, biorąc pod uwagę, 
że częstotliwość 457 kHz była zastrze-
żona w USA dla Marynarki Wojen-
nej, tamtejsi producenci zmuszeni 
byli pozostać przy starej częstotliwo-
ści i nadal produkować detektory na 
2,275 kHz.

W 1971 roku światło dzienne uj-
rzał pierwszy austriacki PIEPS (te-
stowany przez IFENA w tym samym 
czasie, co AUTOPHON VS68) oraz 
szwajcarski detektor Zellweger, któ-
ry próbował konkurować z VS68 na 
polu zamówień dla wojska. Już w dwa 
lata później pojawił się niemiecki  

nadajnik o częstotliwości 108 kHz, tzw. 
LAWINENSPECHT. Niestety, prze-
szedł bez większego echa. W 1975 
roku na konferencji w Solda, porusza-
jącej problematykę systemów poszuki-
wawczych ofiar lawin, AUTOPHON 
zaprezentował swojego nowego Barry-
voxa VS75 przeznaczonego dla wojska. 
W tyle nie pozostawała włoska armia, 
wyposażona już wtedy w urządzenie 
identyczne z Barryvoxem – SNOW-
BIP produkowany przez firmę FITRE 
z Mediolanu.

Ze względu na niekompatybil-
ność częstotliwości, amerykańskiej 
i europejskiej firmy produkujące 
sprzęt lawinowy wprowadziły aparaty  
o podwójnej częstotliwości – 457 kHz  
i 2 275 kHz – w celu zachowania zgod-
ności z wszystkimi istniejącymi urzą-
dzeniami.

Prekursorami tych rozwiązań 
byli dr Hartwig Ströbl (z austriackim 
PIEPS DF) oraz dr Gerald Kampl  
(z niemieckim ORTOVOX F2). Po-
jawiły się także nowe detektory RUF. 
Nieco później, w 1984 roku we Fran-
cji, grupa robocza ANENA (Krajowe 
Stowarzyszenie Badań Śniegu i Lawin) 
opracowała harmonogram i warunki 
współpracy z firmą OPTION, prezen-
tując swój pierwszy dwufrekwencyjny 
detektor, który nazwano Arva 4000. 

Nazwa nawiązywała do francuskiego 
akronimu wyrażenia Appareils de Re-
cherche de Victimes d’Avalanches, czyli 
aparaty do odnajdywania ofiar lawin.

W latach 80. U.S. NAVY przeniosła 
swoją częstotliwość na 5 kHz. Dzięki 
temu w czasie spotkania IKAR-CISA 
(Międzynarodowy Komitet Ratow-
nictwa Górskiego) stanowczo zaleco-
no międzynarodową standaryzację, 
przyjmując częstotliwość 457 kHz 
i ostatecznie wycofując urządzenia 
działające na 2 275 kHz. Zalecenia te 
spotkały się z bardzo dużym oporem 
amerykańskich producentów, którzy 
chcieli, by częstotliwość 457 kHz po-
została standardem tylko w Europie. 
Jednak dzięki zdecydowanej postawie 
producentów takich jak ORTVOX  
i ARVA udało się  tę  normę wpro-
wadzić. Cały czas pojawiali się jed-
nak odstępcy od tych ustaleń – nawet  
w Austrii, gdzie Mailinger nadal sprze-
dawał swoje MIPI2 z częstotliwością 
2 275 kHz (pod postacią osobnego 
nadajnika i odbiornika) czy MOTRO-
NICS i jego PIEPS III. Ciekawostką 
jest, że armia austriacka przystosowa-
ła się do nowych standardów dopiero  
w 1990 roku, zakupując dwuzakresowe 
PIEPS DF. Nie na długo, bowiem już 
między 1992 a 1993 rokiem, za sprawą 
konferencji w Innsbrucku, Europejski 

Współczesne detektory 
Mammut Barryvox Pulse 
oraz Ortovox Patroller

Ortovox F2 wraz z nakładką 
Visovox mającą ułatwić  
określenie odległości  
poszukującego do zasypanego

Barryvox VS68
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Komitet Normalizacyjny zwrócił się 
do producentów z zaleceniem całko-
witego wycofania detektorów pracu-
jących na starej częstotliwości oraz 
dwuzakresowych. Ustala też normę 
tak zwanego dryfu częstotliwości na 
457 kHz ± 100 Hz.

Po ostatecznym ustaleniu kwe-
stii kompatybilności większość firm 
ukierunkowała swoje badania na 
ergonomię i łatwość wyszukiwania – 
pierwszą firmą był ORTOVOX, który 
przedstawił VISOVOX – galwanometr 
(czuły miernik magnetoelektrycz-
ny, służący do mierzenia niewielkich 
wartości natężenia prądu elektryczne-
go) podłączany zamiast słuchawki do 
detektora i wskazujący maksymalną 
moc sygnału, a tym samym kierunek, 
w którym należy podążać. Razem  
z tym udogodnieniem rzeczone zakła-
dy skonstruowały „mysz” przydatną do 
wyszukiwania zasypanego ekwipunku, 
jednak miała ona znacznie gorsze pa-
rametry niż normalny detektor.

Prawdziwym prekursorem użycia 
wizualnych pomocy w wyszukiwa-
niu była francuska ARVA, która już  
w 1989 roku wprowadziła pierw-
sze diody LED jako przystawkę do 
swoich detektorów – później mon-
towaną już domyślnie w tego typu 
urządzeniach. Od 1994 roku nastą-
pił szybki rozwój tego typu udogod-
nień – PIEPS 457, najpierw jedynie 
z sygnalizacją dźwiękową, później, 
dzięki wymiennemu modułowi –  
z głośnikiem/LED i dwoma diodami 
(OPTIFINDER) lub czterema (1998 
rok i model OPTI 4). ORTOVOX  
rozwinął w tym czasie swojego F1 do 
wersji FOCUS z diodami.

W tym samym roku IKAR/CISA 
przeprowadził kolejne testy porównaw-
cze – najgorzej wypadły czechosłowac-
kie TESLA BERDIN (produkowane  

w Liptowskim Mikulaszu, nie bez po-
wodu nazywane „Zemstą Słowaków” 

– były one niezbyt udaną kopią Barry-
voxa VS68) i japońskie AB–15.

Przyjęto kolejne normy – określo-
no maksymalny i minimalny zasięg 
urządzeń: 60–80 m i 30–35 m. Był to 
jednak dopiero początek rewolucji, 
jaka miała nastąpić już pod koniec 
lat 90. Użycie mikroprocesorów nie 
tylko całkowicie wstrząsnęło rynkiem, 
ale też ułatwiło korzystanie z detek-
torów. Pierwszymi, w których użyto 
nowych rozwiązań, były ARVA 9000  
i ORTOVOX M1 oraz późniejszy M2. 
Obie serie były detektorami cyfrowo-
analogowymi, ARVA posiadała mocno 
zautomatyzowany system, natomiast  
M1/M2 przy wykorzystaniu pane-
lu LCD instruował poszukującego,  
co ma robić.

Prawdziwy przełom nastąpił jed-
nak dopiero w 1997 roku, w jednym  
z garaży w Boulder w Kolorado – 
mowa o urządzeniu TRACKER DTS, 
początkowo produkowanym przez fir-
mę RESCUE TECHNOLOGY, później 
BackCountryAccess. Było to pierwsze 
w pełni cyfrowe urządzenie wyposa-
żone w dwie anteny mające wspomóc 
proces poszukiwania – m.in. poprzez 
po raz pierwszy wykorzystane strzałki 
kierunkowe.

W 2002 roku nastąpiła kolejna zmia-
na w normie określającej zasady działa-
nia detektorów, w ramach której m. in. 
zmniejszono dopuszczalny odchył czę-
stotliwości o 20 Hz (457 kHz ± 80 Hz). 

Na następny wielki krok naprzód 
trzeba było czekać aż 6 lat, do 2003 
roku, gdy PIEPS zaprezentował swoje-
go DSP. Był to pierwszy w historii de-
tektor trzyantenowy (a właściwe czte-
roantenowy, gdyż posiadał on czwartą 
antenę samodzielnej diagnostyki). 
Dzięki zaawansowanej technologii, 
bez żadnych komplikacji mógł radzić 

sobie z problemem tzw. fałszywych 
maksimów.

Dodatkowo, dzięki zastosowaniu 
systemu operacyjnego stało się moż-
liwe rozszerzanie funkcji i możliwości 
tych detektorów. By móc poszukiwać 
użytkowników starszych urządzeń 
posiadających duży dryf częstotliwo-
ści, wprowadzono tam także OLD 
BEACON MODE, pozwalający de-
tektorowi na przeszukiwanie oto-
czenia w bardzo szerokim zakresie  
częstotliwości.

Następnym mocnym uderzeniem 
było pojawienie się w 2006 roku kolej-
nego Barryvoxa „PULSE” –  już po raz 
drugi pod sztandarem MAMMUTA 
po pierwszym cyfrowym Barryvox-ie 
OPTO 3000. Dzięki dodatkowej, spe-
cjalnej częstotliwości 868 MHz pozwa-
la on na sprawdzenie tzw. mikroruchów 
zasypanej osoby, które mają sygnali-
zować zachowanie funkcji życiowych.  
Rzecz o tyle ciekawa, co niesamowicie 
kontrowersyjna ze względów etycz-
nych. Jednak system ten jest dalej wdra-
żany – nie tylko przez BARRYVOXA, 
ale również przez firmę ARVA, która  
w swoim niedawnym ARVA LINK 
wprowadziła wspomniany system.

Ma on w tym przypadku, nie tyl-
ko umożliwiać sprawdzenie funkcji 
życiowych, ale również móc stworzyć 
poszukującym „inteligentną sieć” de-
tektorów i tym samym przyspieszyć 
poszukiwanie prowadzone przez wielu 
ratowników.

Ostatnie lata to kolejne udo-
skonalenia detektorów – pojawił się 
nowy ORTOVOX S1, ARVA EVO3  
i w końcu TRACKER 2, który wymu-
sił zmianę kierunku rozwoju i zapo-
czątkował nową kategorię detektorów. 
Dotychczasowy rozwój powodował 
wzrost cen urządzeń wprost propor-
cjonalnie do ich możliwości. Koniecz-
ność zmiany była kwestią czasu. Inne 
firmy także zaczęły wprowadzać  

Pieps 457 Opti Finder z 1994 roku z dwoma diodami  
ułatwiającymi, które w połączeniu z wyskalowanym  
pokrętłem głośności, pomogają określić odległość od ofiary 

Arva 9000 Evolution z 1998 roku,  
z cyfrowym przetwarzaniem sygnału 
i wyświetlaczem LCD wskazującym 
odległość od zasypanego.
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nieco mniej rozbudowane detektory –  
o mniejszej ilości opcji, ale bardziej 
przystępne pod względem ceny – jak 
choćby ORTOVOX 3+, PIEPS DSP 
TOUR lub BARRYVOX ELEMENT. 
Ciekawostką jest wprowadzenie  
w 2009 roku przez firmę PIEPS mo-
delu FREERIDE – jednoantenowego, 
cyfrowego detektora dla mniej wy-
magających, okazjonalnych użytkow-
ników. Najnowszym wynalazkiem na 
rynku jest PIEPS VECTOR – czte-
roantenowy, ze wspomaganiem GPS  
i litowym akumulatorem. 

Warto również zwrócić uwagę 
na nieco już zapomniane rozwią-
zania, jakimi były same urządzenia 
nadawcze – Pieps Powder BEEP czy 
ARVA LIFE BIP, które zostały wypar-
te przez równie efektywny, pasywny 
system RECCO, czy też detektory  
nadawczo-odbiorcze.

Na sam koniec ciekawostka – po-
jawiły się na rynku sondy lawinowe  
z wbudowanymi miniaturowymi 
odbiornikami lawinowymi przyspie-
szającymi szukanie. Pierwsza była 
firma ORTOVOX ze swoją IPT (Intel-
ligent Probe Tip) – specjalnie dokrę-
caną końcówką sondy z detektorem 

– pomysł tak szybko wprowadzony, jak  
i zarzucony. Jedynym na rynku tego 
typu systemem jest PIEPS IPROBE, 
który nie tylko sygnalizuje znale-
zienie osoby z detektorem, ale rów-
nież pozwala na chwilową dezak-
tywację (kompatybilnego z sondą) 
detektora w razie poszukiwań wielu  
zasypanych.

Jak widać czasy się zmieniają,  
a z nimi poziom techniki. Kiedyś 
chodzono ze sznurem lawinowym,  
a dzisiaj już z komputerem na pier-
si, który zapewne ma większą moc 
obliczeniową niż nasze pierw-
sze, leciwe PC. Mimo, że detektory 
ocaliły ponad 40 procent wyposa-
żonych w nie podczas wypadków 
lawinowych osób, zasada pozostała 
ta sama – lepiej unikać ,niż walczyć  

„z białym smokiem”.

1. BCA Tracker 2 – trzyantenowy,  
ascetyczny, acz bardzo skuteczny  
detektor z ciekawym podejściem do 
problemu wielokrotnych zasypań –  
w odróżnieniu od swojej konkurencji, 
działający na zasadzie zawężenia pola 
odbioru sygnału

2. BCA Tracker DTS – pierwszy na rynku 
cyfrowy detektor dwuantenowy  
ze wskazaniem kierunku – produkowany 
nieprzerwanie od 1997 roku.

Pod Walentkowym Wierchem
w Tatrach Wysokich,

fot. Natalia Figiel

Przy przygotowaniu tekstu wykorzystano  
tekst Bernarda Giraudon z 1998 roku  

„Appareils de recherche de victimes 
d’avalanches -40 % des survivants sont 
localises grace aux emetteurs-recepteurs”  
oraz materiały IKAR-CISA i firmy  
Girsberger-elektronik, Mammut, BCA, Pieps, 
Arva i Ortovox.

Zdjęcia detektorów lawinowych 
ze zbiorów autora tekstu


