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Integracja urządzeń 

 GPS 

 Autopilot 

 Żyrokompas 

 Radar 

 ECDIS 

 AIS 
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Stosowane standardy 

 NMEA – The National Marine Electronics 

Association  

- standard przesyłu informacji pomiędzy urządzeniami 

nawigacyjnymi, komputerem i innymi urządzeniami 

elektronicznymi. 

 VDM – VHF Data link Message 

- standard kompresji informacji otrzymanych z 

systemu AIS 
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ASCII – kodowanie znaków 

 ASCII to 8-bitowy standard kodowania znaków 

 Pierwszy bit ma zawsze wartość równą „0” 

 Pozostałe 7 bitów pozwala na uzyskanie 128 

kombinacji i tym samym symboli 

 Część symboli definiuje znaki a reszta sygnały 

sterujące 
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ASCII - przykład 

 Cyfra „1” którą właśnie oglądacie to ciąg 8 bitów  

                              1 => 00110000 

 Litera „P” to 

       P => 01010000 

 Wyraz „przykład” to ciąg 8*8 = 64 bitów 

 

   

01110000011100100110101001001001001010010100100100000000

000011110001101010 
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Standard NMEA 

 Komunikat standardu NMEA składa się z 
następujących części: 

 Znak rozpoczynający „$” 

 Rodzaj komunikatu 

 Treść komunikatu (prędkość, pozycja, itp..) 

 Suma sprawdzająca 

 Znak zakończenia transmisji <CR><LF>  

 Znaki kodowane są w formacie ASCII 
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Przykłady NMEA 

GLL - Geographic Position - Latitude/Longitude 

 
 
Latitude 

             N or S (North or South) 

            Universal Time Coordinated (UTC) 

 

$--GLL,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,hhmmss.ss,A*hh<CR><LF> 

 
 
                      Longitude 

                                    E or W (East or West)                                               Checksum 

                                                        Status A - Data Valid, V - Data Invalid 
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Przykłady NMEA 

ROT - Rate Of Turn 

 

Rate Of Turn, degrees per minute, "-" means bow turns to port 

 

$--ROT,x.x,A*hh<CR><LF> 

                           

                                      Checksum   

        Status, A means data is valid 
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Przykłady NMEA 

DBK - Depth Below Keel 

DBS - Depth Below Surface 

DBT - Depth below transducer  

          Depth, feet 

                          f = feet       Depth, Fathoms 

                                                     F = Fathoms 

$--DBK,x.x,f,x.x,M,x.x,F*hh<CR><LF> 

                                     M = meters 

                              Depth, meters 

                                                          Checksum 
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 Radiowe wiadomości AIS mogą osiągać maksymalną 

długość 1008 bitów, co odpowiada 168 6-bitowych znaków. 

 

 Pojedyncza sekwencja znaków bitowych może zawierać do 

87 znaków, aby była prawidłowo przesłana w systemie 

zintegrowanym. 

 

 W celu kompresji radiowej wiadomości AIS do wielkości 

umożliwiającej jej transmisję w zintegrowanych systemach 

nawigacyjnych użyto standardu VDM. 

VDM – VHF Data link Message 
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VDM – VHF Data link Message 

 Procedura odbioru informacji przez urządzenie AIS: 

 odebranie wiadomości wysłanej drogą radiową 

 wydobycie istotnych informacji z otrzymanej wiadomości 

 podział szeregu binarnego na części 6-cio bitowe 

 konwersja 6-cio bitowe szeregi na odpowiednie znaki 

 składa sentencję z zakodowanych szeregów 

 przesyła sentencję przy użyciu formatu VDM 
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VDM - kodowanie 

 Przykład kodowania szeregów binarnych 

 Pierwsze 6 bitów to: 

 000001 co według tabeli odpowiada znakowi „1” 

 Kolejne 6 bitów to: 

 100000 co według tabeli odpowiada znakowi „P” 

 Więc 

 000001100000 = „1P” 
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VDM – VHF Data link Message 

Przykład rozkodowania  

sentencji VDM 
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VDM - rozkodowanie 

 Zakodowana sentencja 

 

     !AIVDM,1,1,,1,1P000Oh1IT1svTP2r:43grwb0Eq4,0*71<CR><LF> 

Znak 

rozpoczynający 

Odbiornik AIS 

Standard kodowania VDM 

Ile sekwencji 

Bez dodatkowych bitów 

Kanał AIS1 Skompresowana 

sekwencja danych 

Suma sprawdzająca 

Koniec sekwencji 
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VDM - Przykład 

 Rozkodowywanie wiadomości zachodzi w 

trzech krokach: 

 poszczególne symbole zamieniane są na ciąg binarny, 

który reprezentują 

 „1P…” => 0000110000…  

 ciąg binarny układany jest przy użyciu ustalonych 

zasad 

 kolejny krok to konwersja ciągów binarnych na 

odpowiednią informację 
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Radiowa wiadomość AIS 
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Dziękujemy Za 

Uwagę! 


