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TEMAT: Wpływ elementów regulacyjnych na obraz radarowy. 
 

 

1. Cel ćwiczenia: 
  

 Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z procedurą wstępnej regulacji radarów oraz 

wpływem na obraz radarowy następujących elementów regulacyjnych: ZRW, rozróżnialnika, 

przełącznika impuls długi/krótki, przełącznika zakresów. 

 

 

 

 

 

2. Zakres przygotowania teoretycznego. 

 
 Budowa konsolowa radaru, rozmieszczenie elementów regulacyjnych i układ międzyłączeniowy. 

 Procedura podstawowej regulacji oraz sposoby prezentacji ech radaru analogowego, cyfrowego typu 

radial-scan i cyfrowego typu raster-scan. 

 Oznakowanie graficzne, nazewnictwo polskie i angielskie przełączników stanu pracy radaru, 

podstawowych i dodatkowych elementów regulacyjnych i elementów wskaźnikowych (Instrukcja nr 

00: numery: 1 – 16, 48, 49, 59). 

 Rozróżnialność kątowa i promieniowa - definicje. 

 Parametry techniczne decydujące o rozróżnialności kątowej i promieniowej. 

 Działanie układów ZRW i rozróżnialnika. 

 Wpływ położeń pokręteł: jasności, wzmocnienia i strojenia na przebiegi elektryczne schematu 

blokowego radaru oraz na cechy obrazu radarowego. 

 Wpływ położeń przełącznika impuls długi/krótki i przełącznika zakresów na przebiegi elektryczne 

schematu blokowego radaru oraz na cechy obrazu radarowego. 

 Wpływ czasu trwania impulsu na wykrywalność. 

 

 

 

 

3. Opis układów pomiarowych. 

 
 Układami pomiarowymi wykorzystywanymi w ćwiczeniu są radary różnych typów. Szczegółowy 

opis stanowisk pomiarowych zamieszczony jest w instrukcji " Opis stanowisk". 
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4. Wykonanie ćwiczenia. 

 
Radar Nucleus 5000. 

Badanie zasięgu działania ZRW na tle szumów własnych radaru. 

 

- przeprowadzić regulację wstępną radaru na zakresie 12Mm z impulsem długim 

 (ustawić „CORR 0”,ustawić wzmocnienie na pozycji skali „9”, ustawić strojenie); 

- włączyć poświatę (TRAILS 3 min); 

- zwiększając powoli nastawę ZRW obserwować zmiany obrazu radarowego; 

-  oszacować zasięg działania ZRW; 

- wyłączyć poświatę TRAILS, wyłączyć IR; 

- skręcić maksymalnie w lewo pokrętła regulacyjne i przełączyć radar na pogotowie. 

 

 

Radar GEM LD-1804 R/6. 

Badanie działania rozróżnialnika na przykładzie ech od Wyspy Grodzkiej. 

 

- przeprowadzić regulację wstępną radaru na zakresie 8km; 

-  zaobserwować wpływ IR na obraz radarowy; 

- zmienić zakres na 2km, 

- zwiększając powoli nastawę rozróżnialnika (FTC) obserwować zmiany obrazu radarowego; 

- wyłączyć IR; 

- skręcić maksymalnie w lewo pokrętła regulacyjne i przełączyć radar na pogotowie. 

 

 

Radar SIMRAD 83/93 . 

Badanie wpływu przełącznika zakresów i możliwości decentrowania obrazu. 

 

- jeżeli obraz jest zdecentrowany wycentrować go (przycisk OFF CENTER); 

- przeprowadzić regulację wstępną na zakresie 6Mm; 

- jeżeli kręgi stałe są wyłączone włączyć je, w tym celu należy w MENU wybrać zakładkę DISP, 

następnie w polu MARK zmienić ustawienie RANGE RINGS na ON; 

- przy pomocy kręgów stałych określić odległość od środka do krawędzi ekranu; 

- zdecentrować obraz maksymalnie w kierunku 180°, aby zdecentrować obraz należy kursorem 

wskazać miejsce, w które ma być przeniesiony środek obrazu i wcisnąć przycisk OFF 

CENTER, ponowne wciśnięcie tego przycisku powoduje wycentrowanie obrazu; 

- przy pomocy kręgów stałych określić odległość do górnej oraz dolnej krawędzi ekranu; 

- wycentrować obraz, zmienić zakres na 12 Mm i powtórzyć trzy ostatnie kroki; 

- wyłączyć kręgi stałe; 

- wyłączyć IR; 

- skręcić w lewo wszystkie pokrętła i przełączyć radar na pogotowie. 
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Radar KODEN MDC 1860 

Badanie wpływu nastawy ZRW na obraz radarowy. 

 

- przeprowadzić regulację wstępną zakres 6 Mm, praca z impulsem długim; 

- przełączyć zakres pracy na 1.5 Mm; 

- zmienić sposób prezentacji ech na wielokolorowy 

(MENUDISPECHORADAR VIDEOMULTI); 

- odpowiedzieć na następujące pytania: 

o Przy jakiej nastawie ZRW obraz przedstawiający siatkę kanałów portowych jest optymalny? 

o Przy jakiej nastawie działanie ZRW jest tak znaczne, że uniemożliwia rozpoznanie siatki 

kanałów portowych? 

o Od czego zależy kolor prezentowanych ech, które kolory są wykorzystane? 

- zmienić sposób prezentacji ech na jednokolorowy  

(MENUDISPECHORADAR VIDEOMONO); 

- wyłączyć IR; 

- skręcić wszystkie pokrętła w lewo i przełączyć radar na pogotowie. 

 

 

Radar Furuno FAR 2815 

Badanie wpływu przełącznika zakresów oraz wpływu ZRW na obraz radarowy. 

 

- przeprowadzić ręczną regulację wstępną radaru na zakresie 6 Mm; 

- przełączyć zakres pracy na 1.5 Mm; 

- zaobserwować wygląd siatki kanałów portowych, zlokalizować Wyspę Grodzką wraz z  

przystanią jachtową; 

- zinterpretować wpływ ZRW na obraz radarowy; 

- przełączyć zakres pracy na 6 Mm; 

- wyłączyć IR; 

- skręcić maksymalnie w lewo pokrętła regulacyjne i przełączyć radar na pogotowie. 

 

 

Radar Furuno FR - 2115. 

Badanie wpływu ZRW na rozróżnialność. 

 

- przeprowadzić regulację wstępną radaru na zakresie 6 Mm; 

-  przełączyć zakres pracy na 1.5 Mm; 

- zlokalizować Wyspę Grodzką wraz z siatką kanałów portowych;  

- regulując powoli nastawę rozróżnialnika zaobserwować jego wpływ na wygląd Wyspy Grodzkiej 

wraz z  siatką kanałów portowych;  

- zmienić zakres pracy na 6 Mm; 

- wyłączyć IR; 

- skręcić maksymalnie w lewo pokrętła regulacyjne i przełączyć radar na pogotowie. 
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Radar SIMRAD R3016 

Badanie wpływu przełącznika zakresów i pomiar odległości za pomocą stałych kręgów odległości. 

 

- włączyć przycisk  STANDBY/ BRILL i ustawić jasność pokrętłem do obecnie panujących 

warunków w pomieszczeniu; 

- przejść w tryb pracy radaru przyciskając STANDBY/ BRILL; 

- wyłączyć IR ( MENU>ADVANCED>IR>OFF ); 

- przeprowadzić regulację wstępną radaru dla zakresu 6 Mm;  

- włączyć kręgi stałe (MENU> PPI SYMBOLS>RANGE RINGS); 

- zaobserwować ilość stałych kręgów odległości na zakresie 6 Mm i odległości między 

poszczególnymi kręgami; 

- zmień zakres na 24 Mm;  

- zaobserwować ilość stałych kręgów odległości i odległości między poszczególnymi kręgami; 

- wyłączyć kręgi stałe;  

- Przejść w tryb pracy radaru STANDBY. 

 

 

Radar Koden MDC- 7906 

Badanie wpływu przełącznika zakresów na obraz radarowy 

 

- przeprowadzić ręczną regulację wstępną radaru na zakresie 6 Mm; 

- przełączyć zakres pracy na 0.5 Mm; 

- zaobserwować wygląd Wyspy Grodzkiej, zlokalizować przystań jachtową; 

- przełączyć zakres pracy na 6 Mm; 

- wyłączyć IR; 

- skręcić maksymalnie w lewo pokrętła regulacyjne i przełączyć radar na pogotowie. 

 

 

 

***ĆWICZENIE ‘RADAR JMA - 3254’ DO WYKONANIA W PRZYPADKU AWARII 

JEDNEGO Z WYŻEJ WYMIENIONYCH RADARÓW*** 

 

***Radar JMA - 3254 

Badanie wpływu zmiany długości impulsu na obraz radarowy 

 

- przed włączeniem radaru do pracy wcisnąć przycisk MENU>RADAR SET-UP>ENTER; 

- dla zakresu 1.5 Mm wybrać czas trwania impulsu 0.08µs, zatwierdzić ENTER’em i ponownie 

wcisnąć przycisk MENU; 

- włączyć radar do pracy i dokonać wstępnej regulacji na zakresie 1.5 Mm; 

- zlokalizować Kanał Grodzki; 

- wcisnąć przycisk MENU> RADAR SET-UP >ENTER; 

- dla zakresu 1.5 Mm zmienić czas trwania impulsu z 0.08 µs na 0.35 µs, zatwierdzić ENTER> 

MENU; 

- zaobserwować jak zmienił się obraz radarowy; 

- skręcić w lewo wszystkie pokrętła i przełączyć radar na pogotowie. 

 

 

 

 

 

 

  



Akademia Morska w Szczecinie.  Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Strona 7 
 

5. Opracowanie sprawozdania. 
 

Sprawozdanie powinno być wykonane według załączonego szablonu i obligatoryjnie zawierać 

odpowiedzi na wszystkie zawarte w nim pytania.  

Sprawozdanie winno być wykonane samodzielnie, odręcznie oraz czytelnie oraz oddane na kolejnych 

zajęciach laboratoryjnych.  
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6. Efekty kształcenia. 
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7. Warunki zaliczenia. 
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