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TEMAT: Pomiary radarowe. 
 

 

 

 

 
1. Cel ćwiczenia. 

 

 Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z rodzajami i obsługą znaczników pomiarowych 

stosowanych w morskich radarach nawigacyjnych oraz wykorzystaniem ich do określania parametrów 

nawigacyjnych obiektów.  

 

 

 

 

2. Zakres przygotowania teoretycznego. 

  

1. Oznakowanie graficzne, nazewnictwo polskie i angielskie znaczników pomiarowych oraz ich 

elementów regulacyjnych. 

2. Rodzaje zobrazowań i zorientowań stosowane w morskich radarach nawigacyjnych. 

3. Wpływ zmiany zorientowania na pomiar kątów kursowych i namiarów na echa. 

4. Rodzaje znaczników pomiarowych w radarach. 

5. Procedury regulacji oraz obsługi poszczególnych znaczników. 

6. Metodyka pomiarów radarowych. 

7. Dokładności kalibracyjne znaczników - założenia rezolucji IMO 1983. 

8. Definicje: kąt kursowy, namiar rzeczywisty. 

 

 

 

 

 

3.  Opis układów pomiarowych. 

 

Układami pomiarowymi wykorzystywanymi w ćwiczeniu są radary różnych typów. Szczegółowy 

opis stanowisk pomiarowych zamieszczony jest w instrukcji nr 00. 
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4.  Wykonanie ćwiczenia. 

 

 

Radar NUCLEUS 5000 

Badanie możliwości pomiaru odległości i kierunku przy użyciu markera, na przykładzie radaru 

Raster – Scan z możliwością decentrowania. 

 

 przeprowadzić regulację wstępną radaru na zakresie 6 Mm, przy pracy z impulsem długim; 

 zmierzyć za pomocą markera (zgodnie z metodyką pomiarów) odległość i kąt kursowy do Wyspy 

Bystrzańska Kępa (obiekt nr 11); 

 zmierzyć za pomocą markera (zgodnie z metodyką pomiarów) odległość i kąt kursowy do 

elewatora Ewa (szacunkowa pozycja na mapie elewatora zostaje wskazana przez prowadzącego); 

 dokonać wymaganych obliczeń i pomiarów na mapie; 

 wyniki zapisać w tabeli; 

 skręcić maksymalnie w lewo pokrętła regulacyjne; 

 przełączyć radar na pogotowie. 

 

 

Radar GEM 1804 R/6 

Badanie możliwości pomiarowych elektronicznej linii namiarowej. 

 

 przeprowadzić regulację wstępną radaru na zakresie 8 km, przy pracy z impulsem długim; 

 włączyć elektroniczną linię namiarową (EBL) i ruchomy krąg odległości (VRM); 

 w razie potrzeby zdecentrować obraz radarowy;  

 zmierzyć przy pomocy EBL i VRM odległość i kąt kursowy do Wyspy Kępa Jeżyka; 

 zmienić zakres pracy radaru na 4 km; 

 zmierzyć przy pomocy EBL i VRM odległość i kąt kursowy do Przesmyku Orlego; 

 obliczyć namiary rzeczywiste na Wyspę Kępa Jeżyka i Przesmyk Orli; 

 wyniki zapisać w tabeli; 

 skręcić maksymalnie w lewo pokrętła regulacyjne; 

 przełączyć radar na pogotowie. 

 

 

Radar SIMRAD 83/93.  

Badanie możliwości pomiaru kierunku przy użyciu elektronicznej linii namiarowej i odległości za 

pomocą ruchomego kręgu odległości. 

 

 przeprowadzić regulację wstępną radaru na zakresie 6 Mm, praca z impulsem długim, 

(najdłuższym z dostępnych); 

 przeprowadzić regulację dodatkową (ZRW, rozróżnialnik), jeśli jest konieczna; 

 zidentyfikować na ekranie Wyspę Bystrzańska Kępa na jeziorze Dąbie (obiekt nr 11); 

 zmienić zakres na 3 Mm; 

 zdecentrować obraz radarowy tak, aby widoczna była Wyspa Bystrzańska Kępa; 

 zmierzyć przy pomocy EBL i VRM odległość i kąt kursowy do Wyspy Bystrzańska Kępa; 

 obliczyć namiar rzeczywisty; 

 wyniki zapisać w tabeli; 

 wycentrować obraz radarowy; 

 skręcić maksymalnie w lewo pokrętła regulacyjne; 

 przełączyć radar na pogotowie. 
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Radar KODEN MDC 1860.  

Badanie możliwości pomiarowych odległości przy pomocy kręgów stałych. 

 

 przeprowadzić regulację wstępną radaru na zakresie 6 Mm, praca z impulsem długim; 

 przeprowadzić regulację dodatkową (ZRW, rozróżnialnik), jeśli jest konieczna; 

 włączyć kręgi stałe; 

 przełączyć na zakres pracy 12 Mm; 

 za pomocą kręgów stałych zmierzyć odległość do Wyspy Bystrzańska Kępa (obiekt 11); 

 przełączyć na zakres pracy 6 Mm; 

 ponownie zmierzyć z pomocą kręgów stałych odległość do Wyspy Bystrzańska Kępa; 

 zmienić zakres na 3 Mm i decentrować obraz tak, aby widoczna była Wyspa Bystrzańska Kępa; 

 zmierzyć za pomocą kręgów stałych i VRM odległość do Wyspy Bystrzańska Kępa; 

 wszystkie wyniki zanotować w karcie pomiarowej; 

 dokonać wymaganych obliczeń odpowiedzieć na zawarte w karcie pomiarowej pytania; 

 wycentrować obraz skręcić maksymalnie w lewo pokrętła regulacyjne; 

 przełączyć radar na pogotowie. 

 

 

Radar FURUNO FAR 2815 

Badanie możliwości pomiaru kierunku przy użyciu elektronicznej linii namiarowej (EBL) oraz 

odległości za pomocą ruchomego kręgu odległości (VRM). 

 

 przeprowadzić regulację wstępną radaru na zakresie 6Mm, przy pracy z impulsem długim; 

 przeprowadzić regulację dodatkową (ZRW, rozróżnialnik), jeżeli jest konieczna; 

 zmienić zakres na 3 Mm; 

 zmierzyć odległość i kąt kursowy do Wyspy Kępa Jeżyka (obiekt nr 14); 

 zmierzyć odległość i kąt kursowy do Sadlińskie Łąki (obiekt nr 9); 

 obliczyć namiary rzeczywiste; 

 wyniki zapisać w tabeli; 

 wycentrować obraz radarowy; 

 skręcić maksymalnie w lewo pokrętła regulacyjne; 

 przełączyć radar na pogotowie. 

 

 

Radar FURUNO FR 2115 

Badanie możliwości pomiaru kierunku przy użyciu elektronicznej linii namiarowej (EBL) oraz 

odległości za pomocą ruchomego kręgu odległości (VRM). 

 

 przeprowadzić regulację wstępną radaru na zakresie 6Mm; 

 przeprowadzić regulację dodatkową (ZRW, rozróżnialnik), jeżeli jest konieczna; 

 zmienić zakres na 3 Mm; 

 zdecentrować obraz radarowy tak, aby widoczna była Wyspa Bystrzańska Kępa (obiekt nr 11); 

 zmierzyć odległość i kąt kursowy do Wyspy Bystrzańska Kępa; 

 zmierzyć odległość i kąt kursowy do Sadlińskiego Przylądku (obiekt nr 10); 

 obliczyć namiary rzeczywiste do Wyspy Bystrzańska Kępa oraz  Sadlińskiego Przylądku; 

 wyniki zapisać w tabeli; 

 wycentrować obraz radarowy; 

 skręcić maksymalnie w lewo pokrętła regulacyjne; 

 przełączyć radar na pogotowie. 
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Radar SIMRAD R3016 

Badanie możliwości pomiarowych kierunku przy użyciu elektronicznej linii namiarowej (EBL) i 

odległości za pomocą ruchomego kręgu odległości (VRM). 

 

 przeprowadzić regulację wstępną radaru na zakresie 6 Mm; 

 przeprowadzić regulację dodatkową (ZRW, rozróżnialnik), jeśli jest niezbędna; 

 zmienić zakres na 3 Mm;  

 przeprowadzić korektę ustawienia ZRW i rozróżnialnika, jeśli jest konieczna; 

 przy pomocy VRM i EBL zmierzyć odległość i kąt kursowy do Wyspy Kępa Jeżyka (obiekt nr 

14), Wyspy Kopa (obiekt nr 8), Wyspy Sadlińskie Łąki (obiekt nr 9); 

 zmienić zakres na 1/4 Mm i zdecentrować obraz w kierunku ok. 180° na skali kątowej radaru; 

 przeprowadzić korektę ustawienia ZRW i rozróżnialnika, jeśli jest konieczna; 

 przy pomocy VRM i EBL zmierzyć odległość i kąt kursowy do Wyspy Bielawa (obiekt nr 2); 

 wycentrować obraz radarowy; 

 obliczyć namiar rzeczywisty z radaru na Wyspę Kępa Jeżyka (obiekt nr 14), Wyspę Kopa (obiekt 

nr 8), Wyspę Sadlińskie Łąki (obiekt nr 9) ; 

 obliczyć namiar rzeczywisty z radaru na Wyspę Bielawę (obiekt nr 2); 

 wyniki zapisać w tabeli; 

 skręcić maksymalnie w lewo pokrętła regulacyjne; 

 przełączyć radar na pogotowie. 

 

 

Radar KODEN MDC- 7906 

Badanie możliwości pomiarowych elektronicznej linii namiarowej. 

 

 przeprowadzić regulację wstępną radaru na zakresie 6Mm; 

 włączyć elektroniczną linię namiarową (EBL) i ruchomy krąg odległości (VRM); 

 zmienić zakres na 3 Mm; w razie potrzeby zdecentrować radar; 

 zmierzyć przy pomocy EBL i VRM odległość i kąt kursowy do Wyspy Bystrzańska Kępa (obiekt 

11), Sadliński Przylądek (obiekt 10) raz Wyspy Kopa (obiekt 8); 

 obliczyć namiary rzeczywiste na Wyspę Bystrzańska Kępa, Sadliński Przylądek oraz Wyspę 

Kopa; 

 wyniki zapisać w tabeli; 

 skręcić maksymalnie w lewo pokrętła regulacyjne; 

 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. 
 

 



Akademia Morska w Szczecinie.  Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Strona 8 
 

7. Warunki zaliczenia. 
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