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Wykorzystanie elektroniki jachtowej w nawigacji i ratownictwie 

morskim



• DSCDSCDSCDSC — DDDDigital SSSSelective CCCCalling - cyfrowe wywołanie selektywne

stały odbiornik do monitorowania kanału 70, przy wywołaniu radio zmienia na kanał 70 i w ułamku sekundy przesyła dane cyfrowe i 

automatycznie przechodzi na wybrany kanał umożliwiający komunikację głosową.

• DISTRESSDISTRESSDISTRESSDISTRESS — cyfrowe wzywanie pomocy wymagającej natychmiastowej reakcji

( komunikat zawiera: MMSI, pozycja GPS, UTC, rodzaj niebezpieczeństwa)

• Alerty pogodowe NOAA NOAA NOAA NOAA dostępne w USA  i Kanadzie

(NNNNational OOOOceanic and AAAAtmosferic AAAAdministration — Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Meteoroliczna)

• Żądanie pozycji jednostki pływającej — PositionPositionPositionPosition requestrequestrequestrequest

• Śledzenie pozycji — PositinPositinPositinPositin TrackingTrackingTrackingTracking — cykliczne wysyłanie position request (nie częściej niż 5 min.)

• ATIS ATIS ATIS ATIS — sutomatyczny system identyfikacyjny używany na określonych śródlądowych szlakach wodnych;

pozycja jest wyznaczana metodą triangulacji (po włączeniu ATIS wyłączone są funkcje DSC).

VHF110i VHF210\i AIS



AIS 300
odbiornik

AIS 600
odbiornik 

i nadajnik

• Wykorzystuje wspólną antentę z VHF

• AIS 600 ma osobną antenę GPS



RADAR GMR Fantom 18

• Moc 40W 

• Długość anteny 46 cm

• Technologia motion scope wykorzystująca efekt Dopplera

• Zasięg: od 6 metrów do 48 mil morskich

• Funkcja wykrywająca ptaki
• Śledzenie poruszających się

obiektów

• MARPA



Komunikator satelitarny  Garmin inReach Explorer

• Wysyłanie i odbieranie wiadomości 

tekstowych poza zasięgiem sieci 

komórkowej

• Nadawanie interaktywnych alertów SOS 

do GEOS — całodobowego centrum 

monitorującego i poszukiwawczo-

ratowniczego

• Rejestrowanie i udostępnianie swojej 
pozycji rodzinie i znajomym

• fabrycznie załadowane mapy DeLorme®TOPO z 

wyznaczaniem tras GPS

• cyfrowy kompas, wysokościomierz barometryczny 

i akcelerometr



Zegarek żeglarski z funkcją MOB

• Wbudowany GPS

(zapis śladu, nawigowanie po trasie);

• kompas elektroniczny

• Barometr (rejestruje trendy ciśnienia)

• Urządzenie połączone z ploterem lub wyświetlaczem GARMIN otrzymuje 

dane z czujników na łodzi: głębokość, siła i kierunek wiatru, 

• Funkcja MOB  - Jeżeli połączenie z ploterem zostanie utracone na 10 sekund, 

uruchamiany jest alarm człowiek za burtą


