คําศัพท์และความหมาย

APRS 145.525MHz ความถี่เดียวทั ่วประเทศ

Automatic Packet Reporting System (APRS)
By HS5TQA

AFSK(Audio Frequency-Shift Keying) มีรากฐานเดิมมาจาก FSK คือการมอดูเลตทางความถี่
จะแทนด้วย ข้อมูลดิจติ อลบิท “0” แทนด้วยความถี่ 1200Hz และข้อมูลดิจติ อลบิท “1” แทนด้วย
ความถี่ 2200Hz จะเห็นว่าความถี่จะมีเพียงสองความถี่คอื 1200Hz และ 2200Hz เท่านัน้ ซึง่ จัดอยู่
ในย่านความถี่เสียง จึงได้เติม Audio(A) เข้าไปใน FSK จึงได้ AFSK ซึง่ จะหมายถึง การม๊อดดูเลต
ข้อมูลเชิงความถีท่ อ่ี ยูใ่ นย่านความถีเ่ สียง
TNC (Terminal Node Controler) คืออุปกรณ์แปลงข้อมูลสัญญาณเสียงให้เป็ นข้อมูลดิจติ อล ดังนัน้
ในระบบ APRS เราจะใช้แปลงสัญญาณเสียง AFSK ให้เป็ นข้อมูลดิจติ อล ซึ่งจะส่งออกมาใน
รูปแบบไบนารี(่ KISS MODE) หรือข้อความ(TNC2) เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กบั อุปกรณ์อ่นื ทํางานต่อไป
เช่น คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต สมาร์ทโฟน เร้าเตอร์ เป็ นต้น
Digital Repeater หรือมักเรียกย่อ ๆ ว่า ดิจ(ิ digi) หรือ ดิจพิ ที เตอร์(DigiPeater) หรือจะเป็ น Digi
Repeater จะสื่อความหมายเดียวกันคือ เป็ นอุปกรณ์ทวนสัญญาณดิจติ อล หมายถึง เมื่อรับข้อมูลเข้า
มาแล้วจะทําการคัดกรองข้อมูลแพ็คเก็จนัน้ ๆ แล้วส่งต่อออกไป จะต่างจากรีพที เตอร์ธรรมดาตรงที่
รีพที เตอร์ธรรมดาเมือ่ รับได้จะส่งต่อทันทีไม่มกี ารคัดกรองข้อมูล ดังนัน้ ดิจติ อลรีพที เตอร์ จะช่วยลด
การใช้งานความถีล่ งได้เป็ นอย่างมาก
Internet Gateway หรือมักเรียกย่อ ๆ ว่า ไอเกต(IGate) เป็ นอุปกรณ์หรือส่วนทีจ่ ะนํ าข้อมูลจาก
TNC ส่งผ่านเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือนํ าข้อมูลอินเทอร์เน็ตส่งกลับไปให้ TNC เพื่อส่งออก
อากาศต่อไป
GPS Tracker หรือมักเรียกกันย่อ ๆ ว่าแทร็กเกอร์(Tracker) เป็ นอุปกรณ์สําหรับรับข้อมูลจากตัว
GPS Receiver(ตัวรับสัญญาณจีพเี อส) เข้ามาประมวลผล แล้วส่งแพ็คเก็จตําแหน่ งจีพเี อสออกไปใน
รูปโปรโตคอล APRS จะทําให้เราสามารถส่งตําแหน่ งของตนเองออกไปอย่างอัตโนมัตเิ มื่อเคลื่อนที่
เพื่อแจ้งให้ผอู้ ่นื ทราบว่าเราอยู่ตําแหน่ งใด และเมื่นส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็จะถูกเก็บข้อมูลไว้
ในฐานข้อมูล อีกทัง้ แชร์ขอ้ มูลตําแหน่ งของเราออกไปทัวโลกอี
่
กด้วย
Weather Station หรือมักเรียกย่อ ๆ ว่า WX ทีม่ าจากสัญลักษณ์ไอคอน
เป็ นอุปกรณ์ตรวจวัด
สภาพอากาศ เมื่อ ทําการตรวจวัดจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ แล้ว จะนํ ามาประมวลผลให้อ ยู่ในรูปแบบ
โปรโตคอล APRS แล้วส่งออกไป จะทําให้ผอู้ ่นื ได้รบั ข้อมูลแบบทันท่วงทีหรือเรียลไทม์ เพื่อใช้ตรวจ
อากาศสําหรับงานในสาขาต่าง ๆ อาทิเช่น ระบบเตือนภัยพิบตั ิ การเกษตรกรรม การท่องเทีย่ ว การ
พยากรณ์อากาศ ตลอดจนงานวิจยั สาขาต่าง ๆ เป็ นต้น
Telemetry เป็ นการใช้งานในลักษณะประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ เช่น นํ าไปตรวจวัดระดับนํ้ า
นําไปตรวจวัดแรงดันแบตเตอร์ร่ี ตรวจจับการบุกรุกจากเซ็นเซอร์ตรวจวัดความเคลื่อนไหวหรือประตู
แม่เหล็ก หรือนําไปตรวจวัดในงานต่าง ๆ ทีน่ อกเหนือจากข้อกําหนดของโปรโตคอล APRS
APRS-IS (Automatic Packet Reporting System-InternetService) คือเครือข่ายเซิรฟ์ เวอร์
กลาง หรือแกนหลักของระบบ APRS ที่ใช้แพ็กเก็ตทัง้ หมดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต TCP/UDP
Socket ให้เซิรฟ์ เวอร์จากแหล่งอื่นมาเชื่อมต่อกระจายพ่วงออกไปทัวโลก
่
เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนา
ซอฟร์แวร์จงึ ใช้รปู แบบ TNC2 Monitor รับส่งผ่านข้อมูลเป็ นหลัก
TNC2 Monitor คือรูปแบบแพ็คเก็จข้อความทีเ่ ข้าใจได้งา่ ย และจัดการกับข้อมูลได้งา่ ยโดยมีรปู แบบ
คือ SOURC>DEST,DIGI1,DIGI2,…,DIGI8:TEXT ซึง่ TEXT คือข้อมูลโปรโตคอล APRS
ตัวอย่างเช่น HS5TQA>APRSTH,WIDE1-1,WIDE2-2:!1343.65NI10026.08E&PHG2390

ตารางข้อกําหนดใช้งาน SSID ของระบบ APRS
SSID
-0

STATUS (ตัวอย่าง: HS5TQA-9)
สถานีหลักหรือสถานีประจําที่ และใช้งานโหมดรับส่งข้อความ

-1
สถานีใช้งานทัวไป
่ เช่น WX, DigiPeater, Relay, IGate,Mobile ฯลฯ
-2
สถานีใช้งานทัวไป
่ เช่น WX, DigiPeater, Relay, IGate,Mobile ฯลฯ
-3
สถานีใช้งานทัวไป
่ เช่น WX, DigiPeater, Relay, IGate,Mobile ฯลฯ
-4
สถานีใช้งานทัวไป
่ เช่น WX, DigiPeater, Relay, IGate,Mobile ฯลฯ
-5
เครือข่ายอื่น ๆ เช่น DStar, Iphones,Blackberry,Android ฯลฯ
-6
สถานีดาวเทียม
-7
วิทยุสอ่ื สารทีม่ ี APRS ในตัว หรืออุปกรณ์วทิ ยุพกพา
-8
สถานีเรือชนิดต่าง ๆ หรือสํารองสถานีรถ
-9
สถานีรถชนิดต่าง ๆ เช่นในรถยนต์ รถจักรยานยนต์
-10 ใช้กบั เครือข่ายอินเตอร์เน็ต Igate, Echolink, Winlink, AVRS, APRN ฯลฯ
-11 สถานีอากาศยานเช่น บอลลูน เครือ่ งบิน กระสวยอวกาศ ฯลฯ
-12 ใช้กบั APRStt, DTMF, RFID, Devices ฯลฯ
-13 สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ WX
-14 สถานีรถบรรทุก รถทัวร์ รถขนาดใหญ่ เครือ่ งจักร ฯลฯ
-15 สถานีใช้งานทัวไป
่ เช่น WX, DigiPeater, Relay, IGate,Mobile ฯลฯ
*การใช้ SSID ทีต่ รงกับสถานะการใช้งานจริง จะช่วยให้สถานีดจิ พิ ที เตอร์กลันกรองตรวจสอบ
่
ได้อย่างถูกต้อง ซึง่ ช่วยลดปริมาณความหนาแน่นการใช้ความถีล่ งเป็ นอย่างมาก
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เกริ่ นนํา
ระบบ APRS ถูกออกแบบไว้สําหรับกลุ่มนักวิท ยุสมัครเล่นโดยอาศัยวัสดุ อุปกรณ์ ใ น
โครงสร้างพืน้ ฐานเดิมนํ ามากลับใช้ใหม่ได้ จึงเป็ นที่นิยมอย่างแพร่หลายแม้ว่าจะเป็ นเทคโนโลยี
เก่าก็ตาม ด้วยระบบสื่อสารที่ร องรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบอาทิเช่น ระบบติดตาม
ยานพาหนะ รายงานสภาพอากาศ การแจ้งเตือนภัยพิบตั ิ การแจ้งตําแหน่งพิกดั จีพเี อส เป็ นต้น

คําจํากัดความและความหมาย
APRS ย่อมาจาก Automatic Packet Report System แปลตามตัวคือ ระบบรายงานข้อมูล
อัตโนมัติ โดยมีความหมายว่า เป็ นระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติในโหมดดิจติ อล ที่มรี ูปแบบการ
สื่อสาร คือ (โปรโตคอล)“APRS Protocol” เปรียบเทียบได้กบั ภาษาพูด เมื่อใช้ภาษาเดียวกันก็จะ
สื่อสารกันรูเ้ รื่อง โปรโตคอล APRS ก็คอื ภาษาหนึ่งในการจัดวางรูปแบบข้อความทีจ่ ะทําให้ระบบ
ต่าง ๆ สื่อได้ตรงกัน และสามารถสื่อสารกันได้หลายทางไม่ได้จํากัดเฉพาะทางใดทางหนึ่งเช่น
ทางอินเทอร์เน็ต ทางคลื่นวิทยุ ทางเสียง สื่อบันทึก โทรศัพท์ ฯลฯ โปรโตคอล APRS จะมีหลาย
รูปแบบหรือหลายชนิ ดในการรับส่งข้อมูลเช่น รูปแบบแจ้งตําแหน่ งพิกดั จีพเี อส รูปแบบข้อมูล
ตรวจวัดอากาศ รูปแบบข้อความ รูปแบบเดต้าล๊อกเกอร์ รูปแบบข้อความสถานะ เป็ นต้น

ประโยชน์ ที่ได้รบั
ช่วยเสริมสร้างการพัฒนาของนักวิทยุสมัครเล่นสู่ยุคดิจติ อล และด้วยคุณลักษณะการใช้งาน
ที่ได้หลากหลายจึงได้ประโยชน์ จากการใช้งานตามรูปแบบนัน้ ๆ ยกตัวอย่างเช่น ใช้ในรูปแบบ
แจ้งตําแหน่ งพิกดั จีพเี อสจีพเี อส )แทร็กเกอร์( จะได้ประโยชน์ ทางด้านประสิทธิภาพการเดินทาง
การระบุตําแหน่ งปจั จุบนั ทันด่วน ติดตามการเคลื่อนที่ ตลอดจนถึงการทดสอบประสิทธภาพการ
รับส่งของสถานีเคลื่อนที่ เป็ นต้น ในรูปแบบข้อมูลตรวจวัดอากาศ จะช่วยให้การเผยแพร่ขอ้ มูล
ตรวจอากาศไปยังสมาชิกอื่น ๆ โดยง่ายอย่างอัตโนมัตไิ ด้รบั ข้อมูลทันด่วน ใช้ในการเตือนภัยพิบตั ิ
การเกษตรกรรม การท่อ งเที่ย ว การพยากรณ์ อ ากาศ เป็ น ต้น อนึ่ ง การเชื่อ มโยงข้อ มู ล ผ่า น
เครือข่ายในกิจการวิทยุสมัครเล่นที่มไิ ด้มุ่งหวังหาผลประโยชน์ ทางการค้าในด้านการให้บริการ
เครือข่ายหรือรับบริการเครือข่าย จึงมีตน้ ทุนในการสื่อสารทีต่ ่าํ หรือฟรีนั ่นเอง

หลักการทํางานของเครือข่าย APRS เบือ้ งต้ น
ในระบบ APRS นัน้ มีการเชือ่ มโยงได้หลากหลายรูปแบบ ขึน้ อยู่กบั ระบบสือ่ สาร
และอุ ป กรณ์ ท่ีนํ า มาใช้ใ นระบบ แต่ โ ดยส่ว นใหญ่ แ ล้ว จะสื่อ สารผ่า นคลื่น วิท ยุ และ
อินเทอร์เน็ตเป็ นหลัก สามารถยกตัวอย่างการสือ่ สารได้ดงั ต่อไปนี้
การรับส่งข้อมูลผ่านคลืน่ วิ ทยุ จะดําเนินการได้โดยสร้างข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
ให้อยูใ่ นรูปโปรโตคอล APRS แล้วส่งข้อมูลนัน้ ให้ TNC ทําหน้าทีแ่ ปลงข้อมูลดิจตอลให้
เป็ น สัญ ญาณเสีย ง จึง ส่ง เข้า วิท ยุร ับ ส่ง เพื่อ ส่ง สัญ ญา ณ (แพ็ค เก็จ เรดิโ อ ) คลื่น วิท ยุ
ั ่ ่ งได้รบั คลื่น สัญญาณจะส่งสัญ ญาณเสียง (แพ็คเก็จเรดิโอ )
ออกอากาศ เมื่ออีกฝงหนึ
ให้กบั TNC เพื่อถอดสัญญาณเสียงเป็ นข้อมูลดิจติ อลกลับไปยังผู้รบั ในรูปแบบ
โปรโตคอล APRS แต่เนื่อ งด้วยการรับส่งสัญญาณผ่านคลื่นวิทยุจะมีขอ้ จํา กัดใน
ระยะทาง ดังนัน้ จึงมีสถานีทวนสัญญาณเพิม่ ขึน้ ระหว่างทางเพื่อให้ทวนสัญญาณได้ไกล
ขึน้ เมือ่ ใช้ในระบบรับส่งแพ็คเก็จข้อมูลแล้วเราสามารถกลันกรองข้
่
อมูลนัน้ ได้ จึงได้เพิม่
คําว่า “ดิจติ อล” เข้าไปนํ าหน้า จึงได้เป็ น Digital Repeater หรือเรียกกันสัน้ ๆ ว่า
(ดิจ)ิ Digi, (ดิจพิ ที เตอร์)DigiPeater แสดงได้ดงั ผังประกอบคําอธิบาย
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รู้จกั กับโปรโตคอล APRS เบือ้ งต้น
การรับส่งข้อมูลแบบผสมผสาน ระหว่างเครือข่ายวิทยุไปยังอินเทอร์เน็ตหรือในทาง
กลับกัน จากผังแสดงระบบ เมือ่ รับสัญญาณจากคลื่นวิทยุดว้ ยวิทยุรบั ส่งแล้วส่งให้ TNC ทํา
การแปลงสัญญาณข้อมูล ให้เป็ นข้อมูลโปรโตคอล (แพ็คเก็จเรดิโอ )APRS ส่งให้ Internet
Gateway(IGate) ที่ทําหน้ า ที่เป็ นตัวกลางส่งผ่านข้อมูลไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้า สู่
เครือข่ายเซิรฟ์ เวอร์ APRS-IS ต่อไป เส้นทางนี้เราเรียกว่า “RF TO INET” ในทางกลับกัน
ข้อมูลจากเครือข่ายกลาง APRS-IS ก็จะส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมายัง IGate แล้วถูกคัด
กรองส่งไปยัง TNC แปลงข้อมูลโปรโตคอล APRS ให้เป็ นสัญญาณเสียงส่งให้วทิ ยุรบั ส่งทํา
หน้าทีส่ ง่ สัญญาณออกอากาศไปยังผูร้ บั ต่อไป เส้นทางนี้เราเรียกว่า “INET TO RF“
วิทยุรบั ส่ง

APRS-IS CORE SERVER

ข้อมูลส่ง
(APRS)

อินเทอร์ เน็ต

อินเทอร์เน็ต

APRS-IS CORE
SERVER

การใช้งานสถานี แทร็กเกอร์ จากตัว GPS Receiver ทําหน้าทีร่ บั สัญญาณ GPS จาก
ดาวเทียมส่งข้อมูล GPS ในรูปแบบโปรโตคอล NMEA ไปให้ตวั TRACKER ซึง่ อุปกรณ์ตวั นี้
จะมีสองส่วนอยู่ในตัวเดียวกันคือ ส่วนทีท่ ําหน้าที่ Tracking จะนํ าข้อมูลโปรโตคอล NMEA
ของ GPS มาประมวลผลแล้วจัดให้อยู่ในรูปของโปรโตคอล APRS จากนัน้ ก็จะทําการแปลง
ข้อมูล APRS เป็ นสัญญาณเสียงในส่วนของ TNC แล้วส่งเข้าวิทยุรบั ส่งเพื่อส่งสัญญาณ
ออกอากาศต่อไป
TRACKER

การรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอิ นเทอร์เน็ต จะดําเนินการได้โดยสร้างข้อมูลจาก
แหล่งต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปโปรโตคอล APRS แล้วส่งข้อมูลนัน้ ไปยังเซิรฟ์ เวอร์บริการ
เครือข่าย APRS-IS ส่วนสถานีอ่นื ๆ ทีเ่ ชือ่ มต่อกับแกนเซิรฟ์ เวอร์หลักก็จะได้รบั ข้อมูล
กลับมาด้วยเช่นกัน ซึง่ จะอยูใ่ นรูปแบบของ TNC2 Monitor โดยแม่ขา่ ยเซิรฟ์ เวอร์หลัก
จะมีหลายตัวเพือ่ สํารองระบบและกระจายข้อมูลสูผ่ ใู้ ช้งานทัวโลก
่

SECOND

IGate

การสือ่ สารแบบผสมระหว่างคลืน่ วิ ทยุส่อู ิ นเทอร์เน็ต

การสือ่ สารผ่านคลืน่ วิ ทยุ

FIRST

TNC

THIRD

อินเทอร์ เน็ต

GPS
Receiver

Tracking

วิทยุร ับส่ง

TNC

การใช้งานแบบผสมในลักษณะเป็ นแทร็กเกอร์

สถานี ตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ (WX) จากตัวสถานีตรวจวัดอากาศทีม่ เี ซ็นเซอร์คอย
ตรวจวัดสภาพอากาศโดยมีดาต้าล๊อกเกอร์ทาํ หน้าทีแ่ ปลงข้อมูลให้อยูใ่ นรูปมาตรวัด แล้วส่งไป
ให้ WX-Gateway จะทําหน้าทีจ่ ดั เรียงข้อมูลให้อยูใ่ นรูปโปรโตคอล APRS จากนัน้ ก็จะทําการ
แปลงข้อมูลเป็ นสัญญาณเสียงที่ TNC แล้วส่งเข้าวิทยุรบั ส่งเพือ่ ส่งสัญญาณออกอากาศต่อไป

ข้อ มู ล ทัง้ หมดนั ้น เราจะเรีย กว่ า แพ็ ค เก็ จ เรดิ โ อ ในหนึ่ ง เฟรมข้อ มู ล นั ้น จะ
ประกอบด้วยโปรโตคอล APRS, AX.25, HDLC และเข้ารหัสสัญญาณด้วย NRZI ถึงจะ
นําบิทข้อมูลไปสร้างความถีเ่ สียง AFSK หรือในทางกลับกัน ตามลําดับ เพื่อให้งา่ ยต่อ
ความเข้าใจโปรโตคอลจึงใช้รปู แบบ TNC2 Monitor เป็ นหลัก และให้มองมันเป็ นเพียง
รูปแบบข้อความ จะทําให้เข้าใจได้งา่ ยขึน้ ซึง่ จะถูกจัดอยูใ่ นรูป
SOURC>DEST,PATH1, PATH 2,…,PATH 8 : APRS DATA
ตัวอย่างเช่น HS5TQA>APRSTH,WIDE1-1,WIDE2-1:>TEST STATUS
จากรูปแบบข้างต้นจะเห็นว่า เราจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนง่าย ๆ คือส่วนหัวจากโปรโตคอล
AX.25 และส่วนของข้อมูลโปรโตคอล APRS ทีจ่ ะถูกคันด้
่ วยตัวอักษร “:” ในส่วนหัว
สถานีตน้ ทางกับปลายทางจะถูกคันด้
่ วยเครือ่ งหมาย “>” และตามด้วยเครือ่ งหมาย “,”
เพือ่ ระบุเส้นทางหรือข้อกําหนดแพ็คเก็จ ในส่วนข้อมูลโปรโตคอล APRS ตัวอักษรแรกจะ
ใช้ระบุชนิดรูปแบบของข้อมูล ต่อจากนัน้ จะเป็ นข้อมูลตามรูปแบบโปรโตคอล APRS ที่
กําหนดไว้ โดยแต่ละส่วนอธิบายโดยได้ดงั นี้
SOURCE คือ นามเรียกขานต้นทาง มีได้ไม่เกิน 6ตัวอักษร อาจตามด้วย SSID ได้ 0-15
เพือ่ ระบุสถานะการใช้งานของสถานี (ให้ดจู ากตารางข้อกําหนดใช้งาน SSID ประกอบ)
DEST คือ นามเรียกขานปลายทาง มีได้ไม่เกิน 6ตัวอักษร อาจตามด้วย SSID ได้ 0-15
ส่วนใหญ่จะไม่ถูกใช้ แต่คงมีการใช้งานจาก MIC-E ทีจ่ ะใช้สว่ นนี้เป็ นส่วนหนึ่งการบีบอัด
ข้อมูล และในส่วน SSID ของปลายทางนี้ จะมีไว้สาํ หรับระบุเส้นทาง เช่น
HS5TQA>APRSTH-1 จะใช้เส้นทางเป็น WIDE1-1 (ไม่ตอ้ งกําหนด WIDE1-1 ใน PATH)
PATH คือ เส้นทางทีข่ อ้ มูลจะถูกส่งออกไป หรือเป็ นข้อกําหนดการส่งข้อมูล มีได้ไม่เกิน
8 ชือ่ ขนาดไม่เกิน 6 ตัวอักษร เช่น RELAY, TCPIP, IGATE, RFONLY, WIDE,
TRACE, qAx เป็ นต้น
APRS DATA คือส่วนของข้อมูลโปรโตคอล APRS ซึง่ จะมีการจัดรูปแบบตามการใช้งาน
ในด้านต่าง ๆ โดยให้อา่ นจากคูม่ อื APRS เป็ นตัวอ้างอิงประกอบ ยกตัวอย่างได้ดงั นี้
ตัวอย่าง:ส่งข้อความสถานะ โดยสถานี HS5TQA ไปยังสถานีใด ๆ WIDE1-1 โดยใช้อกั ษร >
ระบุชนิดข้อมูลเป็ นข้อความสถานะ และตามด้วยข้อความ
HS5TQA> APNN01,WIDE1-1:>TEST STATUS

ข้อมูลร ับ
(APRS)

การสือ่ สารผ่านเครือข่ายอิ นเทอร์เน็ต

ในการใช้ง านจริง นัน้ อุ ป กรณ์ ห ลายตัวสามารถทํา หน้ า ที่ได้ห ลายหน้ า ที่ใ นตัว
เดียวกัน อีกทัง้ อาจทํางานอยูใ่ นรูปฮาร์ดแวร์หรือซอฟร์แวร์กไ็ ด้เช่น TNC อาจเป็ นไอซี
ตัวหนึ่ง หรือใช้ซาวน์การ์ดคอมพิวเตอร์แล้วใช้ซพี ยี ปู ระมวลผลด้วยซอฟร์แวร์ ก็ได้

Weather Station

WX GATEWAY

SENSOR

WX REPORT

DATA
LOGER

ตัวอย่าง:แทร็กเกอร์ โดย HS5TQA-9 เป็ นสถานะรถยนต์ โดยใช้อกั ษร ! กําหนดรูปแบบ พิกดั
วิทยุร ับส่ง

TNC

การใช้งานเป็ นสถานี ตรวจวัดอากาศ

จีพเี อส โดยมีไอคอนภาพ “/” ชีต้ ารางสัญลักษณ์ “>” เป็ นอักษรชีใ้ นตาราง
HS5TQA-9>APNN01,WIDE1-1: 1351!.37N / 10024.34E >100/000/A=000066
ตัวอย่าง:สถานี ตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ กําหนดพิกดั จีพเี อสแล้วตามด้วยข้อมูลตรวจวัดอากาศ
HS5TQA-3>APNW10,WIDE1-1:1342!.24N/10020.77E_022/000g000t080p246h87b10110

