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TEMAT: Identyfikacja ech 
 

 

 

 

 
1. Cel ćwiczenia 

 

 

 Celem ćwiczenia jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie z problemami identyfikacji ech, w tym 

z pasywnymi i aktywnymi metodami zwiększania sygnału echa. 

 

 

 

2. Zakres przygotowania teoretycznego 

 

 

Wszystkie symbole występujące w radarach wraz z nazewnictwem polskim i angielskim zamieszczone 

w instrukcji nr 00. 

 

Problematyka identyfikacji ech od obiektów w tym: 

 

1. odbijanie mikrofal od obiektów; 

2. pasywne i aktywne metody zwiększania sygnału echa:  

a. reflektor radarowy,  

b. racon,  

c. ramark; 

d. rakieta sygnalizacyjna,  

e. SART; 

3. tłumienie fali elektromagnetycznej; 

4. właściwości obrazu echa na ekranie wskaźnika radarowego. 

 

 

 

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 

Identyfikacja ech od obiektów bliskich na przykładzie południowego krańca Wyspy Grodzkiej 

oraz wysp Mały Róg i Kopa. 

 

 włączyć radar i przeprowadzić regulację radaru na zakresie 3 Mm, praca z impulsem krótkim; 

 przełączyć zakres pracy na 0.5 Mm; 

 wykorzystując pokrętło ZRW tak regulować obraz, aby zidentyfikować południowy kraniec 

Wyspy Grodzkiej – Wyspę Bielawę (obiekt nr 2); 

 przełączyć zakres pracy radaru na 3 Mm, praca z impulsem długim; 

 zidentyfikować wyspę Mały Róg (obiekt nr 7); 

 używając pokręteł ZRW i/lub rozróżnialnika dokonać identyfikacji wyspy Kopa (obiekt nr 8), 

leżącej na południe od wyspy Mały Róg;  

 zaobserwować zmiany; 

 przełączyć radar do pracy z impulsem krótkim; 

 zaobserwować zmiany; 

 zweryfikować nastawy ZRW, rozróżnialnika; 

 zaobserwować mechanizm identyfikacji obiektów leżących blisko siebie; 

 skręcić maksymalnie w lewo pokrętła regulacyjne; 

 przełączyć radar na pogotowie. 

 

 

Radar GEM LD 1804/R6 

Identyfikacja siatki kanałów na tle ech od lądu na przykładzie Wyspy Gryfia. 

 

 wyregulować radar na zakresie 8 km, praca z impulsem długim, 

 przełączyć radar na zakres pracy 4 km, 

 używając pokręteł ZRW i/lub rozróżnialnika dokonać identyfikacji wyspy Gryfia i 

przylegających kanałów (obiekt nr 5), 

  przełączyć na pracę z impulsem krótkim, 

  w razie potrzeby skorygować ustawienia pokręteł regulacyjnych (ZRW, rozróżnialnik), 

  zaobserwować zmiany, 

 skręcić maksymalnie w lewo pokrętła regulacyjne, 

 przełączyć radar na pogotowie. 

 

 

Radar SIMRAD 83/93 

Wpływ przesłonięć na identyfikację i wykrywanie na przykładzie Przesmyku Orlego. 

 

 włączyć radar i przeprowadzić regulację radaru na zakresie 6 Mm, praca z impulsem długim; 

 przełączyć radar na zakres pracy 3 Mm; 

 na podstawie położenia znanych obiektów (Wyspa Grodzka, Elewator Ewa) dokonać 

identyfikacji Przesmyku Orlego (obiekt nr 6) *; 

 zaobserwować wpływ przesłonięć (sektorów cienia od obiektów) na identyfikację obiektów i 

wykrywalność radaru; 

 skręcić maksymalnie w lewo pokrętła regulacyjne; 

 przełączyć radar na pogotowie. 
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(*) Przesmyk Orli znajduje się na przedłużeniu linii biegnącej wzdłuż zachodniego brzegu Wyspy 

Grodzkiej oraz północnego krańca nabrzeża EWA. Przecięcie tej linii ze wschodnim brzegiem Przekopu 

Mieleńskiego wyznacza lokalizację Przesmyku Orlego. Należy zwrócić uwagę, iż za elewatorem EWA 

występuje sektor cienia poziomego, w którym leży północny brzeg wyspy Wielka Kępa. Przesmyk Orli 

zlokalizowany jest na północ od tego sektora cienia. 

 

 

Radar KODEN MDC 1860 

Identyfikacja ech od obiektów o słabej powierzchni odbicia na przykładzie Wyspy Bystrzańska 

Kępa na J. Dąbie. 

 

 włączyć radar i przeprowadzić regulację radaru na zakresie 6 Mm, praca z impulsem długim; 

 zidentyfikować Wyspę Bystrzańska Kępa (obiekt nr 11); 

 przełączyć radar na pracę z impulsem krótkim; 

 zaobserwować zmiany obrazu radarowego; 

 zmienić zakres pracy radaru na 3 Mm i przełączyć radar na pracę z impulsem długim; 

 zdecentrować obraz tak, aby uzyskać obraz Wyspy Bystrzańska Kępa; 

 przełączyć na pracę z impulsem krótkim; 

 zaobserwować wpływ długości impulsu sondującego na wymiary echa od wyspy; 

 zcentrować obraz, skręcić maksymalnie w lewo pokrętła regulacyjne; 

 przełączyć radar na pogotowie. 

 

 

Radar FURUNO FAR 2815 

Identyfikacja ech charakterystycznych na przykładzie wyspy Kępa Jeżyka. 

 

 włączyć radar i przeprowadzić regulację radaru na zakresie 6 Mm, praca z impulsem długim; 

 zmień zakres na 3 Mm; 

 zidentyfikować Wyspę Kępa Jeżyka (obiekt nr 14); 

 przełączyć na pracę z impulsem krótkim;  

 zaobserwować zmiany; 

 zcentrować obraz, skręcić maksymalnie w lewo pokrętła regulacyjne; 

 przełączyć radar na pogotowie. 

 

 

Radar FURUNO FR 2115 

Identyfikacja ech charakterystycznych na przykładzie Sadlińskiego Przylądku. 

 

 włączyć radar i przeprowadzić regulację radaru na zakresie 6 Mm, praca z impulsem długim 

(Radar Menu> Functions1> 6. Pulse Length> wybrać odpowiednio 1 lub 2> Radar Menu);  

 zidentyfikować Sadliński Przylądek (obiekt nr 10); 

 przełączyć na pracę z impulsem krótkim;  

 zaobserwować zmiany; 

 skręcić maksymalnie w lewo pokrętła regulacyjne; 

 przełączyć radar na pogotowie. 

 

 

 

 

 

 



Akademia Morska w Szczecinie.  Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Strona 6 
 

Radar SIMRAD R3016 

Identyfikacja siatki kanałów na tle ech od lądu na przykładzie Wyspy Gryfia. 

 

 włączyć radar i przeprowadzić regulację radaru na zakresie 6 Mm; 

 dokonać identyfikacji wyspy Gryfia (obiekt 4);  

 zmienić zakres pracy radaru na 1.5 Mm;  

 używając pokręteł ZRW  i/lub rozróżnialnika dokonać identyfikacji wyspy Gryfia przy 

zdecentralizowanym obrazie radarowym ( Menu> View> Offset> Set offset to coursor); 

 przełączyć zakres pracy na 6 Mm , zcentrować obraz ( Menu> View> Reset offset); 

 wyzerować pokrętła regulacyjne; 

 przełączyć radar na pogotowie. 

 

 

Radar KODEN MDC- 7906 

Identyfikacja ech na przykładzie Wyspy Kopa, Sadlińskiego Przylądku oraz Wyspy Bystrzańska 

Kępa. 

 

 włączyć radar i przeprowadzić regulację radaru na zakresie 6 Mm; 

 przełączyć radar na zakres pracy 3 Mm; 

 zidentyfikować kolejno: Wyspa Kopa  (obiekt nr 8), Sadliński Przylądek (obiekt nr 10) oraz 

Wyspa Bystrzańska Kępa (obiekt nr 11); w celu zdecentralizowania obrazu użyj przycisk OFF  

CENT; 

 zcentrować oraz radarowy, wyzerować pokrętła regulacyjne; 

 przełączyć radar na pogotowie. 

 

. 

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

JEDNEGO Z WYŻEJ WYMIENIONYCH RADARÓW*** 

 

***Radar JMA-3254 

Identyfikacja ech od obiektów na tle lądu, na przykładzie nabrzeża i elewatora EWA. 

 

- włączyć radar i przeprowadzić regulację wstępną na zakresie 3 Mm; 

- przełączyć radar na zakres pracy 0,75 Mm; 

- zidentyfikować położenie nabrzeża przy Elewatorze Ewa (obiekt nr 3); 

- używając pokrętła ZRW zlokalizować budynek Elewatora znajdującego się na tym nabrzeżu; 

- wyjaśnić w formie notatki mechanizm identyfikacji obiektów na tle lądu; 

- wyzerować pokrętła regulacyjne oraz przełączyć radar na pogotowie. 

 

 

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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