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WYKORZYSTANIE SYSTEMU AIS DO SELEKCJI  

I DOBORU JEDNOSTEK NIERATOWNICZYCH DO AKCJI SAR  

 

W artykule autorzy analizują możliwość wykorzystania coraz powszechniej dostępnych danych z systemu AIS do celów pla-

nowania, prowadzenia i koordynacji akcji poszukiwawczo ratowniczych na morzu. Właściwy dobór adekwatnej jednostki do 

specyfiki akcji poszukiwawczo-ratowniczej może w znaczący sposób wpłynąć na jej skuteczność. Opracowana metoda filtracji 

danych AIS jest pomocna w selekcji jednostek nieratowniczych, które pod względem techniczno-eksploatacyjnym różnią się mię-

dzy sobą i w różnym stopni mogą być przydatne do konkretnej akcji SAR. 

W artykule omówiono działanie sytemu AIS, format pozyskiwanych danych oraz metodę ich dekodowania. Ponadto scha-

rakteryzowano najważniejsze aspekty związane z selekcją i doborem jednostek nieratowniczych do celów akcji poszukiwawczo-

ratowniczych w oparciu o dane AIS.  

 

WSTĘP 

W początkach tworzenia systemu ratownictwa morskiego na 
świecie największymi problemami były: niewielka liczba dostępnych 
do akcji jednostek nawodnych, brak łączności radiowej oraz brak lot-
nictwa, co zdecydowanie wpływało na zasięg i rozmach prowadzo-
nych akcji. Nadany środkami wizualnymi lub akustycznymi sygnał 
wzywania pomocy odebrany mógł być jedynie przez przepływające 
w pobliżu statki lub w przypadku poważnej awarii przy brzegu przez 
pierwsze utworzone punkty obserwacyjne i powstające brzegowe 
stacje ratownicze lub przypadkowe osoby znajdujące się na brzegu. 
Wraz ze wzrostem natężenia ruchu jednostek – szczególnie w ob-
szarach o wysoko rozwiniętej gospodarce, gdzie prowadzony jest in-
tensywny obrót towarowy drogą morską, ale także w obszarach które 
są zwyczajowymi akwenami tranzytowymi na głównych szlakach 
morskich, pojawił się problem selekcji i doboru najodpowiedniejszych 
pod względem skuteczności i efektywności kosztowej jednostek. Po-

stęp techniczny skutkujący wprowadzeniem do żeglugi obowiązko-
wego wyposażenia do łączności radiowej i satelitarnej pozwolił zbu-
dować globalny system SAR [7] dający koordynatorowi akcji możli-
wość selekcji i doboru jednostek spośród wszystkich znajdujących się 
w pobliżu miejsca wypadku jednostek. Wprowadzenie przez Kon-
wencję SOLAS wymogu instalacji na statkach urządzeń systemu au-
tomatycznej identyfikacji (AIS - Automatic Identification System) 
znacznie rozszerzyło możliwości ich optymalnego doboru i wykorzy-
stania. Niewątpliwie przemyślany i potrzebny system, przy spadają-
cych cenach urządzeń szybko przyjął się także na małych "niekon-
wencyjnych" jednostkach komercyjnych, rekreacyjnych i statkach ry-
backich, dodatkowo zwiększając możliwości światowego systemu ra-
townictwa.  

W publikacji autorzy koncentrują się na analizie i wykorzystaniu 
do celów ratowniczych specyficznych danych transmitowanych przez 
statkowe urządzenia systemu AIS.   

 
Rys. 1. Graficzna prezentacja obiektów AIS w polskiej strefie odpowiedzialności za poszukiwanie i ratownictwo (SRR) i akwenach przyle-
głych źródło: [opracowanie własne na podstawie 17] 
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1. CHARAKTERYSTYKA I DANE SYSTEMU AIS  

1.1. Dane transmitowane w systemie AIS  

Opracowany w końcu XX w. i wprowadzony jako obowiązkowy 
dla statków w żegludze międzynarodowej postanowieniami Konwen-
cji SOLAS na początku XXI w. system automatycznej identyfikacji 
statków AIS wykorzystywany jest głównie zgodnie z przeznaczeniem 
do celów identyfikacyjnych i informacyjnych. Z czasem pojawiło się 
również wykorzystywanie systemu (z pewnymi ograniczeniami) do 
celów antykolizyjnych.  

Informacje przekazywane w statkowym raporcie identyfikacyj-
nym AIS można podzielić na kilka kategorii: 
a) dane statyczne (MMSI – Maritime Mobile Service Identity, sygnał 

wywoławczy, nazwa statku, numer IMO – International Maritime 
Organization, długość, szerokość, typ statku, umiejscowienie an-
teny systemu nawigacyjnego na jednostce);  

b) dane dynamiczne (pozycja ze wskazaniem dokładności i integral-
ności, czas UTC – Univerasal Time Coordinated, kąt drogi i pręd-
kość nad dnem, kurs, prędkość kątowa, status nawigacyjny 
statku np.: „statek o napędzie mechanicznym w drodze”, „na ko-
twicy”);   

c) dane związane z podróżą (zanurzenie, rodzaj ładunku niebez-
piecznego, port przeznaczenia i ETA – Estimated Time of Arrival 
– do decyzji kapitana);  

d) dane dotyczące bezpieczeństwa (w tym krótkie wiadomości tek-
stowe pomiędzy statkami i VTS – Vessel Traffic Service, ostrze-
żenia nawigacyjne, komunikacja SAR (Search and Rescue), de-
pesze różnicowe systemu GPS – Global Positioning System).    

1.2. Zasięg i możliwość pozyskiwania danych z AIS  

System AIS wykorzystuje do swojego działania radiowe pasmo 
VHF – Very High Frequency. Zasięg systemu pracującego w tym pa-
śmie dla urządzeń statkowych to w przybliżeniu od 20 do nawet 60 
Mm w zależności od wysokości anten oraz warunków propagacyj-
nych. Poza urządzeniami statkowymi w systemie AIS pracuje także 
część oznakowania nawigacyjnego rozmieszonego zarówno na lą-
dzie jak i na wybrzeżu.  

W skali globalnej możliwe jest monitorowanie obiektów AIS 
przez systemy satelitarne – dla celów komercyjnych (np. Exac-
tEarth.com), ochrony, militarnych i innych. W skali regionalnej – jed-
nego kraju system AIS wykorzystywany jest np. przez systemy kon-
troli ruchu VTS na monitorowanych przez nie akwenach wodnych. 
Ponadto administracje morskie państw nadbrzeżnych prowadzą re-
jestrację tych danych poprzez sieć odbiorników rozlokowanych 
wzdłuż wybrzeża i w portach.  

W Polsce sieć stacji lądowych (AIS-PL) i ich lokalizacja umożli-
wia monitorowanie praktycznie całego polskiej strefy odpowiedzial-
ności z poszukiwania i ratownictwo SRR (Search and Rescue Re-
gion. Oficjalne bazy prowadzą odpowiednie komórki w Urzędach 
Morskich. Koordynację prowadzi Urząd Morski w Gdyni. W rejonie 
Morza Bałtyckiego w ramach projektu HELCOM – Baltic Marine Envi-

ronment Protection Commission – z połączenia systemów narodo-
wych zbudowanych zgodnie z zaleceniami IMO, standardem ITU-R - 
International Telecommunication Union – Radiocommunication Sec-
tor – w zakresie techniki oraz rekomendacjami IALA - International 
Association of Lighthouse Authorities – i uzgodnieniami HELCOM 
AIS powstał system bałtycki AIS. Uzgodniono ogólną koncepcję bu-
dowy bałtyckiego systemu AIS oraz przyjęto zasady wymiany infor-
macji, w ramach systemów monitorowania ruchu statków opartych o 
technologię AIS. [2]   

1.3. Wykorzystanie danych z AIS  

Dane z systemu AIS może wykorzystać zarówno znajdujący się 
na statku koordynator na miejscu akcji jak i koordynator misji znajdu-
jący się w ośrodku lądowym.   

Dla obsady wachty nawigacyjnej statku dane z systemu AIS do-
stępne są poprzez standardowy odbiornik  AIS w postaci alfanume-
rycznej z ewentualną mini mapą oraz w nowoczesnych radarach i 
urządzeniach ARPA – Automatic Radar Platini Aid – jak również (je-
żeli wyposażony) w powszechnie stosowanym na statkach systemie 
ECDIS – Elektronice Chart Display and Information System.  

Dla operatora systemu ECDIS omawiane dane widoczne są:  
– w formie graficznej – zielone trójkąty (rys.3) wraz z możliwą pre-

zentacją wektorów ruchu (po aktywacji wektorów);  
– w formie alfanumerycznej w postaci okna szczegółowych danych 

o obiekcie (rys.3);  
– jako dane do celów antykolizyjnych w formie tabelarycznej 

(rys.4), tu do wykorzystania w trakcie prowadzenia akcji poszuki-
wawczo-ratowniczej, podczas której ciągle obowiązują przepisy 
o zapobieganiu zderzeniom na morzu.  

 
W przypadku załóg statków niedysponujących specjalistycznym 

oprogramowaniem do analizy sygnałów AIS konieczna będzie manu-
alna analiza danych kolejnych jednostek. W pewnych przypadkach 
już wstępna analiza pozwoli wykluczyć statek z dalszego planowania 
np. ze względy na jego zanurzenie w stosunku do dostępnego 
akwenu. Przedstawione na rys.2 rzeczywiste dane statku wykazują 
jego zanurzenie 14,3 m co znacząco ogranicza jego użycie w akcji 
SAR na obszarze południowego Bałtyku i w obszarach przybrzeż-
nych. Innym przykładem może być wykluczenie z planowanej akcji 
ze względu na status nawigacyjny – np. statek o ograniczonej zdol-
ności manewrowej np. ze względu na wykonywane prace sejsmogra-
ficzne (holowanie wyposażenia badawczego) lub holowanie innej 
jednostki.  

W przypadku ośrodków lądowych dysponujących specjalistycz-
nym oprogramowaniem oaz dostępem do danych AIS w skali regio-
nalnej lub globalnej możliwa jest kompleksowa analiza danych a na-
stępnie wstępna selekcja i wybór optymalnych jednostek.   

 Są to dane zapisane w standardowym protokole NMEA 0183, 
które należy rozkodować i poddać dalszej analizie wg wcześniej 
opracowanych algorytmów.  

 

 
Rys. 2. Dane identyfikacyjne i fragment szczegółowych informacji z AIS [16] 
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Rys.3. Dane z systemu AIS pojedynczej jednostki widoczne dla ope-
ratora systemu ECDIS  
źródło: Transas ECDIS NS 4000  

 

 
Rys.4. Dane z systemu AIS stosowane w systemie ECDIS do celów 
antykolizyjnych  
źródło: Transas ECDIS NS 4000  

 
Metodykę dekodowania i analizy oraz zasady wykorzystania da-

nych do akcji poszukiwawczo ratowniczych na morzu zapropono-
wano w kolejnych punktach.   

2. SELEKCJA I DOBÓR JEDNOSTEK DO AKCJI SAR 

Do jednostek ratowniczych (Search and Resuce Unit – SRU) za-
licza się profesjonalne jednostki ratownicze oraz inne jednostki, które, 
mogą być wykorzystane do prowadzenia lub wspierania operacji 
SAR. Profesjonale SRU są jednostkami posiadającymi przeszkolony 
personel oraz wyposażonymi w sprzęt odpowiedni do szybkiego i 
skutecznego prowadzenia działań poszukiwawczych i ratowniczych. 
Do grupy SRU można zaliczyć nieratownicze jednostki nawodne, lot-
nicze oraz lądowe, jeżeli posiadają one możliwość szybkiego dotar-
cia do miejsca zagrożenia, a w szczególności, jeśli są zdolne do wy-
konania co najmniej jednej z poniższych zadań:  
– realizacji poszukiwań;  
– ratowania rozbitków;  

– udzielenia wsparcia w celu zapobieżenia lub ograniczenia na-
stępstw wypadków (np. eskortowanie, pozostawanie w gotowości 
przy zagrożonej jednostce);  

–  dostarczenie zapasów pierwszej potrzeby dla rozbitków, jak je-
dzenie, woda, sprzęt medyczny;  

– transportu poszkodowanych do miejsca schronienia [5].  
 
Jednostki zaliczone do SRU powinny posiadać odpowiedni 

sprzęt oraz wykazywać się szczególnymi użytecznymi parametrami. 
Przydatność jednostki scharakteryzowana może być jako funkcja za-
leżności pomiędzy prognozowaną skuteczność wykonania zdania 
przy akceptowalnym ryzyku jej użycia. [1]  

Do najważniejszych cech nieratowniczych jednostek nawodnych 
zaliczyć należy:  
– dostępność i mobilność – skuteczność akcji SAR zależy m.in. od 

czasu dotarcia do miejsca zdarzenia i prędkości poszukiwaw-
czej;  

– gotowość do operowania na miejscu zdarzenia – konieczność 
posiadania m.in. map morskich i innych elementów umożliwiają-
cych bezpieczną nawigację, możliwość żeglugi w danym rejonie 
(wystarczający zapas wody pod stępką, możliwość podążania 
wyznaczonym wzorem poszukiwań, wystarczająca dzielność 
morska), niski stopień ryzyka wykorzystania jednostki;   

– wyposażenie w urządzenia komunikacyjne – niezbędne do pro-
wadzenia łączności głosowej lub tekstowej z koordynatorem misji 
(SMC), koordynatorem na miejscu akcji (OSC) oraz innymi jed-
nostkami;   

– wyposażenie w sprzęt ratowniczy - możliwość dostarczenia urzą-
dzeń i zapasów, wspierających rozbitków lub zagrożone jed-
nostki.  
 
Na akwenach takich jak południowy Bałtyk ogromną grupę stat-

ków stanowią statki handlowe oraz pasażerskie, ponadto także spo-
tykane są jednostki rybackie i prywatne jednostki rekreacyjne. Sto-
pień ich przydatności do ewentualnego udzielania pomocy jest zde-
cydowanie różny. Wynika to z ich parametrów techniczno-eksploata-
cyjnych, lokalizacji względem miejsca odniesienia i radzenia sobie z 
aktualnymi warunkami pogodowymi, które razem stanowią o stopniu 
skuteczności jednostki oraz stopniu ryzyka wykorzystania jednostki 
do działań SAR. Szczegóły dotyczące ww. aspektów były przedmio-
tem badań autorów omówionych w [1].  

Koordynator planujący akcje poszukiwawcze ma zwykle do dys-
pozycji profesjonale jednostki (SRU) oraz możliwość zarekwirowania 
dostępnych jednostek nieratowniczych. Koordynator staje przed ko-
nicznością dokonania adekwatnego wyboru najbardziej przydatnych 
jednostek nieratowniczych. Wstępna selekcja ma na celu wyodręb-
nienie grupy statków spełniających określone kryteria a następnie ich 
odpowiedniego doboru do realizacji części lub całego zadnia. Przez 
„selekcję” należy rozumieć dobór osób lub rzeczy przez eliminację 
tych, które nie spełniają określonych warunków. Natomiast przez „do-
bór” wybieranie najodpowiedniejszych do jakiegoś celu osób lub 
przedmiotów”. [13]  

 
Znaczącą pomocą dla prowadzącego akcję będzie możliwość 

wstępnej selekcji jednostek poprzez zdefiniowania kryteriów selekcji 
i nakładanie filtrów na dane z AIS takich jak np.:  
– maksymalne zanurzenie (w celu wyeliminowania statków, dla 

których obszar poszukiwań jest niedostępny ze względu na zbyt 
małą bezpieczną głębokość pod stępką;  

– prędkość (w przypadku poszukiwań ludzi w wodzie szybkość ich 
odnalezienia ma kluczowe znaczenie ze względu na możliwość 
wystąpienia hipotermii a w efekcie śmierci, rozbitków;  
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– wielkość (długość) (wpływająca m.in. a na manewrowość jed-
nostki)  

– status nawigacyjny (ograniczona zdolność manewrowa - statek 
holujący inną jednostkę zostanie wyeliminowany podczas wstęp-
nej selekcji).  

 
Ponadto, do ważnych zalet wykorzystania systemu AIS do za-

dań SAR zaliczyć można:  
– szybkie zobrazowanie sytuacji na mapie nawet przy dużej ilości 

obiektów dające natychmiastowy przegląd sytuacji;  
– ciągłą bieżącą aktualizację sytuacji (monitorowanie rozmieszcze-

nia jednostek):  
– automatycznie nanoszone na mapę pozycje – unikamy błędów w 

stresującej sytuacji.  

3. POZYSKIWANIE I ANALIZA DANYCH AIS  

Informacje o jednostkach przebywających w rejonie polskiej 
strefy odpowiedzialności są archiwizowane w postaci pakietów ASCII 
(American Standard Code for Information Interchange). Standard 
ASCII jest jedynie przyporządkowaniem odpowiednich znaków ko-
dom 7-bitowych, dlatego też w celu usystematyzowania pakietów 
ustalono format zapisu NMEA 0183. Format danych rejestrowanych 
w systemie AIS-PL przedstawiono na rys. 5. 

 
Pakiety w formacie NMEA dzielą się na AIVDM oraz AIVDO 

(symbol „!” oznacza początek pakietu):  
–  !AIVDM – pakiet zarezerwowany dla statków; 
–  !AIVDO – pakiet zarezerwowany dla stacji bazowych.  
 

Kolejnym polami pakietu są dwie komórki przeznaczone na 
ustalenie liczby fragmentów na jakie została podzielona informacja 
oraz numeru fragmentu. Zwykle pola te przyjmują wartość 1. Czwar-
tym polem jest typ pakietu. Jest to istotna komórka w aspekcie filtracji 
i analizy danych, gdyż oznacza ona jakie informacje zawarte są w 
pakiecie danych. 

Najczęściej występujące typy danych oznaczone są w porządku 
numerycznym:  
–  1-3 – raport o pozycji jednostki (MMSI, pozycja, kurs, prędkość i 

inne);  
–  4 – raport stacji bazowej (data, pozycja i inne);  
–  5 – raport jednostki związany z podróżą (ETA, port przeznacze-

nia i inne).  

Piąte pole reprezentuje kod kanału radiowego (A – 161,975 MHz 
lub B – 162,025 MHz). Pole szóste wskazuje ładunek danych (data 
payload), natomiast komórka siódma jest polem sprawdzającym po-
prawność całego pakietu.  

Przy dowolnej analizie wykorzystującej dane pochodzące z 
systemu AIS wymagana jest znajomość opisanych pół pakietu 
AIVDM/AIVDO. 

 

 
Rys.5. Dane z systemu AIS rejestrowane w polskim systemie AIS-PL  
źródło: Urząd Morski w Szczecinie 

 
Dostęp do informacji zawartych w pakiecie jest możliwy tylko i 

wyłącznie po zdekodowaniu pakietu. Manualne odtworzenie danych 
zgodne z dokumentacją formatu NMEA jest pracochłonne i nieefek-
tywne. Warto nadmienić iż, przy tworzeniu bazy danych informacji 
zarejestrowanych w ciągu jednego dnia w polskiej strefie odpowie-
dzialności liczba rekordów może być większa niż 2 mln. Potrzebna 
jest wówczas metoda automatycznego dekodowania i tworzenia 
bazy danych. Jednym z przykładów aplikacji dekodującej jest pro-
gram „AIS Decoder” (rys.7). 

Aplikacja dekodująca zmienia format bazy danych na plik „.csv”, 
w którym zawarte są wszystkie sygnały odnotowane w dekodowanym 
pliku. Mimo uzyskania całego przekroju danych napotkać można na 
różnego rodzaju problemy.  

W przypadku analizy danych archiwalnych (a w akcjach SAR 
może to być konieczne na odległych, rzadko uczęszczanych akwe-
nach) pojawia się problemem braku daty w pakietach pochodzących 
ze statków. Data zapisywana jest jedynie w pakietach typu piątego, 
które pochodzą ze stacji bazowych. Można zatem przybliżyć mo-
ment, w którym został zarejestrowany sygnał pochodzący ze statku 
datą zawartą w pakiecie typu piątego. Innym problemem jest mno-
gość typów danych obecnych w bazie. Na przykład czwartym polem 
rekordów pochodzących ze statków jest prędkość, podczas gdy 

 
Rys. 6. Graficzna prezentacja tras statków na podstawie danych AIS-PL zarejestrowanych w dniu 24.04.2016 r.  
źródło: [opracowanie własne na podstawie 15]   
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czwarte pole rekordu stacji bazowej zawiera dzień miesiąca. Zawar-
tość pól jest zatem zależna od typu wiadomości, co utrudnia korzy-
stanie z bazy danych. Poprawna analizę danych utrudniają również 
zduplikowane rejestry oraz przerwy w emisji danych wśród niektórych 
jednostek. 

Badanie, które zostało przeprowadzone ma na celu identyfikację 
strumieni ruchu statków oraz ich gęstości, niezbędnych do dalszych 
analiz dotyczących selekcji jednostek. Podstawą do przeprowadze-
nia badań są dane pochodzące z systemu AIS. Wykorzystując opro-
gramowanie „AIS Decoder” uzyskano bazę danych zawierającą 1,04 
mld rekordów. Do analizy włączone zostały przykładowe dane pocho-
dzące z 3 stycznia 2016 roku oraz 14 maja 2017 roku. Na podstawie 
pozycji statków stworzony został rozkład prawdopodobieństwa poja-
wienia się statku w danym punkcie obszaru (tu obszaru objętego za-
sięgiem AIS-PL). Rozkodowane dane przedstawiające ruch jedno-
stek w polskiej strefie naniesione na poglądową mapę przedstawiono 
na rys.6.  

Rozkład gęstości (reprezentujący ślady statków) statków przed-
stawiony na rysunku 6 jest podstawą do przeprowadzenia kolejnych 
analiz. W niektórych akcjach SAR koniecznym jest znalezienie jed-
nostki poszukiwawczo-ratowniczej o ściśle określonych parametrach. 
W tym celu na wyznaczony rozkład można nałożyć dowolny filtr, ade-
kwatny do potrzeb w prowadzeniu akcji ratowniczej. Na etapie wstęp-
nej selekcji można wyeliminować na przykład statki o zbyt dużym 
względem akwenu zanurzeniu. 

 

 
Rys.7. Okno aplikacji „AIS Decoder”  
źródło: zrzut ekranu 

PODSUMOWANIE 

Zaprezentowana metoda wykorzystania danych AIS do selekcji 
jednostek do działań SAR jest względne tania, gdyż korzysta z już 
istniejących systemów i zainstalowanych urządzeń. Analiza danych 
jest relatywnie szybka i kompleksowa. Dzięki filtracji danych możliwie 
jest natychmiastowe wyłączenie jednostek niespełniających podsta-
wowych kryteriów. System AIS jest także łatwo dostępny na akwe-
nach, gdzie istnieje dostęp do Internetu, bez konieczności posiadania 
własnego nadajnika. Do ograniczeń metody zaliczyć można brak wy-
pływu na jakość i ilość danych. Zdarzają się, jednak w małym od-
setku, błędy związane z zakodowaniem informacji, co może utrudniać 
szybką analizę danych.  

Autorzy proponują optymalizację planowania i koordynowania 
akcji SAR z wykorzystaniem danych zawartych w systemach typu 
AIS, poprzez zwiększenie skuteczności selekcji i doboru jednostek 
nieratowniczych mogących brać udział w akcjach poszukiwawczo-ra-
towniczych. W założeniu stanie się elementem systemów wspierania 
decyzji kapitana (koordynatora) w sytuacjach awaryjnych. 
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Using the AIS system to select non-professional rescue units 
for SAR operations  

In this article, the authors analyse the possibility of using 

AIS data, which are becoming more and more widely availa-

ble, for the purposes of planning, conducting and coordinating 

search and rescue operations at sea. The proper selection of 

an appropriate unit to suit the specifics of an search and res-

cue operation may significantly affect its effectiveness. Devel-

oped method of AIS data filtration is helpful in the selection of 

rescue units, which are technically and operationally different 

from each other and can be in different degrees useful for a 

specific SAR action. 

The article discusses the operation of the AIS system, the 

format of the collected data and the method of their decoding. 

In addition, the most important aspects related to the selection 

of non-professional rescue units for Search and Rescue oper-

ations based on AIS data have been characterized. 
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