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u"ywaj#c radaru
Wspó!czesne urz"dzenia radarowe staj" si# coraz bardziej skomplikowane,  
i$by% mo&e dlatego ro'nie ryzyko „zderzenia radarowego”. St"d te& umiej#tno'% 
jak najlepszego wykorzystania tych urz"dze( jest niezb#dna.

$ wi!tej pami!ci Aleksander Fi-
"atow, instruktor w Moskiew-
skiej Szkole #eglarskiej, jednej 

z pierwszych placówek szkolenia $e-
glarskiego w Rosji, napisa" do mnie 
kiedy% e-mail, w którym wyrazi" nie-
pokój, $e wi!kszo%& instrukcji obs"ugi 
radarów dla $eglarzy turystycznych 
koncentruje si! na zorientowaniu 
obrazu na ekranie radaru „wzgl!dem 
dziobu”, cz!sto ignoruj'c inne, do-
st!pne obecnie mo$liwo%ci.

Przytoczy" dobrze udokumentowa-
ny incydent z maja 2003 roku, kiedy to 
jacht „Wakhuna” typu Moody 47, w dro-
dze z( Francji na po"udniowe wybrze$e 
Wielkiej Brytanii, zosta" rozbity we mgle 
i zatopiony w Kanale Angielskim przez 
66000-tonowy kontenerowiec „P&O Ned- 
lloyd”. W(konkluzji raportu z wypadku 
napisano, $e by" to typowy przypadek 
„zderzenia radarowego”.

Oprócz radaru na „Wakhunie” by" tak$e 
system MARPA22, co, gwoli przypomnie-
nia, oznacza „ma"y automatyczny ploter 
nakresów radarowych”.

Wbudowany w wiele zestawów ploter-
-radar, MARPA powinien by& naprawd! 
u$ytecznym narz!dziem, ale nie wszyscy 
uwa$aj', $e jest tak przydatny, jak si! mó-
wi. Mam na swoim jachcie wszystkie te 
urz'dzenia, ale MARPA zawsze dawa" 
wyniki tak niejasne, $e nie by"bym gotów 
powierzy& mu $ycia. Zastanawia"em si!, 
czy problem tkwi we mnie, czy sprz!t nie 
dzia"a tak, jak napisano w instrukcji.

Po raz pierwszy zetkn'"em si! z rada-
rem w latach siedemdziesi'tych XX wieku 
na mostku kabota$owca. Urz'dzenie by"o 
wielko%ci jednor!kiego bandyty z(kasyna 
w Las Vegas. Trzeba by"o przy"o$y& twarz 
do wielkiej gumowej os"ony, by zobaczy& 
wewn'trz migocz'cy na zielono wy-
%wietlacz oferuj'cy obraz „zorientowany 
wzgl!dem dziobu albo nic”. Dzisiejsze 
urz'dzenia z widocznymi w %wietle dzien-
nym ekranami s' znacznie bardziej wy-
ra)nowane, ale pod przyciskiem „opcje 
wy%wietlania” kryje si! puszka Pandory. 

Zorientowanie „wzgl!dem dziobu”, 
„wzgl!dem kursu” czy „wzgl!dem pó"-
nocy” – oto jest pytanie, jak móg"by za-

uwa$y& Hamlet. Pan Fi"atow mia" na ten 
temat zdecydowany pogl'd. Je%li o mnie 
chodzi, nie by"em ju$ taki pewien. Cho-
cia$ bez w'tpienia mia"em do%wiadczenie 
w pos"ugiwaniu si! tradycyjnym radarem, 
stawa"o si! jasne, $e mam powa$ne luki 
w wiedzy na temat pos"ugiwania si! po-
siadanym przeze mnie nowoczesnym 
sprz!tem. Próbowa"em czyta& instrukcje 
obs"ugi, ale napisa" je na obcej planecie 
jaki% podgatunek homo sapiens, „cz"owiek 
elektroniczny”. Potrzebowa"em pomocy, 
dlatego zadzwoni"em do mojego przyja-
ciela, Alana Watsona.

Je%li kiedykolwiek istnia" na %wiecie 
elektroniczny guru, to na pewno jest nim 
Alan. Zaczyna" jako m"ody „iskierka”23 
we *ocie handlowej. Przep"yn'wszy pod 
brytyjsk' bander' niezliczon' liczb! mil, 
zszed" na l'd i zacz'" prac! w bran$y ra-
darów i "'czno%ci. Dzi% jest jednym z naj-
wi!kszych autorytetów w Wielkiej Bry-
tanii. Spotkali%my si! na pok"adzie jego 
pe"nomorskiej motorówki typu Nelson 
Launch.

22 MARPA = Mini Automatic Radar Plotting Aid
23 !argonowe okre"lenie radiotelegra#sty. 
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Anatomia zderzenia

W maju 2003 roku kontenerowiec „P&O 
Nedlloyd” p!yn"! z pr#dko$ci" 25 w#z!ów 
w%g#stej mgle, gdy radar wykry! w odleg!o$ci 
5-6 mil na lewo od dziobu jacht „Wahkuna”. 
Kapitan statku oszacowa!, &e jacht powinien 
przej$' mu przed dziobem w odleg!o$ci oko!o 
o$miu kabli. Niespodziewanie, w%odleg!o$ci 
1,5-2 mil „Wahkuna” gwa!townie zwolni!.
 Komisja Badania Wypadków Morskich 
(MAIB24) wskaza!a dwa dzia!ania po stronie 
jachtu i trzy po stronie statku, które 
przyczyni!y si# do kolizji. Wynika!y one 
z%niezrozumienia prawide! MPZZM. Kapitan 
„Wahkuna” my$la!, &e jest w sytuacji statku 
maj"cego pierwsze(stwo drogi. Tymczasem 
taki status nie istnieje podczas ograniczonej 
widzialno$ci. We mgle na obu statkach 
spoczywa obowi"zek „podj#cia dzia!a( 
zapobiegawczych wystarczaj"co wcze$nie”.
 W raporcie komisji wskazano tak&e 
nieumiej#tno$' efektywnego pos!ugiwania  

si# radarem przez za!og# „Wahkuny”. Jacht mia! 
dwa ekrany radaru. W czasie poprzedzaj"cym 
kolizj# u&ywany by! wy$wietlacz w kokpicie, 
jednak wiele z dost#pnych funkcji urz"dzenia 
($ledzenie 10 obiektów, wybieralne wektory 
echa, sygnalizacja alarmem zagro&enia ze 
strony obiektu, historia nakresów, pr#dko$' 
i kurs obserwowanego obiektu, najwi#ksze 
zbli&enie CPA, czas najwi#kszego zbli&enia 
TCPA) nie by!o u&ywanych. 
 Du&a pr#dko$' statku we mgle, zbyt ma!e 
zbli&enie i zbyt ma!a obsada na mostku tak&e 
przyczyni!y si# do kolizji.
 )eglarze powinni wyci"gn"' wnioski 
z alarmuj"cego faktu ujawnionego przez 
Komisj# Badania Wypadków Morskich (MAIB), 
mianowicie, &e tylko jeden z 19 statków 
zarejestrowanych w okolicach tego wypadku 
zmniejszy! pr#dko$' z powodu mg!y. Wynika 
to z obserwacji prowadzonych przez radarow" 
stacj# brzegow" w Jobourg25.

24 Marine Accident Investigation Board.
25 Jobourg Vessel Tra!c Service.
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Zorientowanie 
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O papierowej mapie le!"cej na stole 
z pó#noc" na górze mówimy, !e jest 
zorientowana wzgl$dem pó#nocy. %eby 
pokaza& na ekranie obraz zorientowany 
wzgl$dem pó#nocy, radar pobiera dane 
z'kompasu elektromagnetycznego, 
najcz$(ciej z autopilota. Obraz na ekranie 
radaru jest stabilny, z pó#noc" na górze, 
a'znacznik kursu wskazuje twój kurs. Je(li 
sterujesz kursem 090, znacznik kursu 
wskazuje godzin$ trzeci".
Zalety

 i Porównanie obrazu na ekranie z map" 
jest #atwe i intuicyjne. Obraz na ekranie 
radaru pozostaje nieruchomy, wi$c je(li 
zmienisz kurs, po#o!enie ech (ledzonych 
na ekranie nie zmieni si$. 

 i Poniewa! obraz jest skorelowany 
z'kompasem, a nie z dziobem statku, 
mówi si$, !e jest stabilizowany. Oznacza 
to, !e wszystkie ma#e odchylenia kursu 
i'ruchy myszkowania jachtu na fali, które 
tak zak#ócaj" obraz „z dziobu”, prawie nie 
pojawiaj" si$ na ekranie.
Wady
Obraz zorientowany wzgl$dem pó#nocy 
czasem trudno jest szybko porówna& 
z'obrazem rzeczywistym. Gdy sterujesz 
na po#udnie, góra obrazu radarowego 
pokazuje, co dzieje si$ za ruf". Mo!e to by& 
k#opotliwe. 

Na pierwszy rzut oka wygl"da tak samo, 
jak obraz zorientowany wzgl$dem 
dziobu, ale dane z kompasu stabilizuj" 
obraz. Drobne zboczenia z kursu 
s" usuwane, tak jak w przypadku 
zorientowania wzgl$dem pó#nocy. 
W'zorientowaniu wzgl$dem kursu góra 
ekranu pokazuje twój kurs.
 Zwykle znacznik kursu oscyluje 
w lewo i w prawo, wskazuj"c twoje 
chwilowe odchylenie. Co dok#adnie 
rozumie si$ przez „kurs”, zale!y od 
producenta urz"dzenia. Na przyk#ad 
Raymarine ma zadan" hierarchi$ 
kursów, które ma utrzymywa&:

 i Namiar z punktu pocz"tkowego na 
punkt docelowy (na przyk#ad mi$dzy 
waypointami)

 i kurs zadany autopilota
 i namiar na waypoint
 i kurs chwilowy (to jest kurs 

utrzymywany przez sternika)
Zalety i wady
S" identyczne, jak dla zorientowania 
wzgl$dem dziobu, z jedn" wa!n" 
ró!nic", !e dzi$ki pobieraniu danych 
z'kompasu obraz jest bardziej stabilny, 
a pewno(& unikania kolizji jest znacznie 
wi$ksza.

Obraz radarowy na 
ploterze. Ilustracje 
poni#ej, pokazuj$ce 
zorientowanie 
wzgl!dem dziobu, 
kursu i pó"nocy, 
zosta"y zapisane mniej 
wi!cej na pokazanej 
obok pozycji. 
Górne kó"ko: 
Wej%cie do mariny. 
Dolne kó"ko: 
Pirs Hythe

Wady i zalety ró!nych opcji wy"wietlania
Alan zacz!" od upewnienia si#, $e pod-
stawowe wiadomo%ci nie s! mi obce. 
Wcale nie by"em zaskoczony, $e zacz!" 
od omówienia opcji wy%wietlania na 
swoim radarze Raymarine E-series. 
Tak samo dzia"a to na moim C-series 
i& na ró$nych urz!dzeniach innych 
producentów. Oto skrócona analiza 
poszczególnych wariantów.

Znacznik kursu zaczyna si$ w (rodku ekranu 
i jest skierowany pionowo do góry. 
%adne dane zewn$trzne nie s" dodawane. 
Przyjmuje si$, !e znacznik nie zmienia 
swego po#o!enia, a wszystkie echa 
poruszaj" si$ wokó#. Punktem odniesienia 
jest dziób statku.
Zalety
Obraz na ekranie odpowiada temu, co 
widzisz, patrz"c z kokpitu prosto przed 
dziób. Obiekt znajduj"cy si$ wzgl$dem 
ciebie z lewego baksztagu b$dzie na 
ekranie pokazywany w lewym dolnym 
kwadrancie, i tak dalej. Na pierwszy rzut 
oka daje to intuicyjn" orientacj$ w (wiecie 
zewn$trznym – s" jednak rzeczy, których 
oczy nie dostrzeg".
Wady
Gdy twój kurs si$ zmienia, obraz na ekranie 
zdaje si$ obraca&. Mo!e to prowadzi& 
do znacz"cych pomy#ek. W rezultacie, 
stwierdzenie na pierwszy rzut oka, jak 
inny statek jest do nas zwrócony, bywa 
trudne lub wr$cz niemo!liwe. Wszystko, 
czego mo!esz by& pewien, to gdzie 
jest obcy statek, i po chwili, dok"d si$ 
porusza – ale tylko w stosunku do ciebie. 
Jacht myszkuje i ko#ysze si$, dlatego ten 
sposób zorientowania nie jest najlepszy do 
zapobiegania kolizjom, gdy! echo obcego 
statku pozornie porusza si$ zygzakiem. 

Widok ekranu radarowego zorientowa-
nego wzgl!dem kursu: podobny do 
obrazu zorientowanego wzgl!dem 
pó"nocy, ale obraz jest stabilizowany 
i&koryguje efekt myszkowania.

Widok ekranu radarowego zorientowa-
nego wzgl!dem pó"nocy. Zauwa# 
bezpo%rednie podobie'stwo obrazu 
radarowego do mapy pokazanej powy#ej.

Widok ekranu radarowego zorientowa-
nego wzgl!dem dziobu z widoczn$ 
"odzi$ p"yn$c$ w dó" rzeki. Zwró( uwag! 
na znaki na wej%ciu do mariny.

ZJE.indb   90 08.02.2016   00:41



N
aw

igacja

91

Zorientowanie 
wzgl!dem dziobu

Zorientowanie 
wzgl!dem pó"nocy

Zorientowanie 
wzgl!dem pó"nocy  
czy wzgl!dem kursu?

Zorientowanie 
wzgl!dem kursu

Jak pozosta! bezpiecznym
 

u"yw
aj#c radaru

Mój rosyjski korespondent by! zdania, 
"e gdyby radar na „Wahkunie” by! 
zorientowany wzgl#dem pó!nocy, za!oga 
natychmiast spostrzeg!aby, co si# dzieje, 
i$mog!aby podj%& dzia!ania zapobiegawcze.
 Oczywi'cie, w trybie „wzgl#dem 
pó!nocy” namiar na echo nie zdawa!by 
si# zmienia&, gdy „Wahkuna” zacz%! 
skr#ca&. Echo zbli"a!oby si# po linii 
prostej i$w$pewnym momencie ryzyko 
kolizji sta!oby si# oczywiste – nawet 
bez elektronicznej kreski namiarowej. 
Stabilizuj%cy wp!yw danych kompasowych 
równie" przyczyni!by si# do tego, "e 
sytuacja by!aby klarowniejsza, ni" w$trybie 
„wzgl#dem dziobu”. Alan si# z tym zgodzi!, 
ale poszed! jeszcze dalej w$analizie 
wypadku.

Bez w%tpienia, w zaistnia!ej sytuacji, ka"dy 
tryb by!by bezpieczniejszy, ni" niestabilny 
„wzgl#dem dziobu”. Kiedy spyta!em Alana 
o$uzasadnienie, zauwa"y!, "e przewaga  
trybu „wzgl#dem kursu” nad „wzgl#dem 
pó!nocy” polega na tym, "e obraz jest 
rozpoznawalny prawie natychmiast, je'li  
jacht trzyma kurs. Mo"na, oczywi'cie, 
dyskutowa&, "e gdy jacht zbacza, dryfuje 
i powraca na ostatni sta!y kierunek, 
obraz w trybie „wzgl#dem kursu” mo"e 
zdezorientowa& mniej do'wiadczonego 
operatora.
 Odpowied( jest taka, "e ka"dy u"ytkownik 
radaru powinien si# orientowa&, czym si# 
charakteryzuje ka"dy z trybów, rozumie&, do 
czego s!u"y i pami#ta&, który zosta! w!%czony. 
Nade wszystko za' on lub ona musi wiedzie& 
o istnieniu funkcji EBL i VRM (ruchomego 
znacznika odleg!o'ci27) – i ich u"ywa&.

Gdyby radar „Wahkuny” przestawiono w$tryb 
„wzgl#dem kursu”, obraz na ekranie radaru 
prawdopodobnie zachowa!by orientacj#, 
gdy jacht zboczy!. Na pewno dzia!oby 
si# tak równie", gdyby jacht p!yn%! pod 
autopilotem albo nawigowa! do waypointu. 
Mnie dr#czy!o jednak jedno pytanie: czy 
ekran zachowa!by orientacj# w ka"dej 
sytuacji, np. gdyby jacht zgubi! „kurs”?

Wady i zalety ró!nych opcji wy"wietlania

„Wahkuna” zosta!a rozjechana przez 
statek w g#stej mgle. Ton%cy jacht zosta! 
opuszczony w zorganizowany sposób i nikt 
nie zgin%!. Okaza!o si#, "e jego radar by! 
ustawiony „wzgl#dem dziobu”. Czy mo"na 
by!o unikn%& kolizji?
 Alan zacz%! od podkre'lenia, "e pierwsz% 
czynno'ci% po zauwa"eniu nowego echa 
powinno by& w!%czenie i ustawienie 
na nowym echu elektronicznej kreski 
namiarowej (EBL26). Wybiega ona ze 'rodka 
ekranu (pozycja twojego jachtu). Je'li echo 
przesuwa si# po niej ku 'rodkowi ekranu 
oznacza to, "e z de)nicji sta!ego namiaru 
jeste'cie na kursie kolizyjnym. Jakie 
dzia!ania powinny by& podj#te, nie jest 
oczywiste, poniewa" bez przeprowadzenia 
"mudnego i cokolwiek akademickiego 
procesu wykonania nakresu, nie b#dziesz 
w$stanie stwierdzi&, któr% stron# i jaki rodzaj 
obcego statku widzisz, przynajmniej dopóki 
nie zobaczysz go go!ym okiem. Wiesz tylko 
tyle, "e zbli"a si# do punktu, w którym i ty 
si# znajdziesz. 
 Cz#stym b!#dem jest za!o"enie, "e inny 
statek zd%"a w twoim kierunku. Klasycznym 
przyk!adem jest sytuacja, gdy wyprzedzasz 
statek, o którym s%dzi!e', "e zbli"a si# do 
ciebie z lewej burty, pokazuj%c zielone 
'wiat!o. Ale przynajmniej dostrzeg!e' 
ryzyko kolizji.
 Na „Wahkunie” radar by! w!%czony 
w trybie „wzgl#dem dziobu”, tak jak 
domy'lnie pracuje na wi#kszo'ci jachtów. 
Okaza!o si# te", "e kreska namiarowa (EBL) 
nie by!a w!%czona. Z obserwacji echa 
wywnioskowano, "e statek znajdzie si# 
bardzo blisko i zdecydowano na podstawie 
ogólnej obserwacji radarowej ust%pi& mu 
z drogi, tak by przeszed! przed dziobem. 
Niestety, w rzeczywisto'ci statek szed! 
kursem prawie mil# za ruf# jachtu. By!o 
to bardzo trudne do ocenienia z samego 
obrazu na ekranie, ale w!%czenie kreski 
namiarowej (EBL) pokaza!oby to w ci%gu 
kilku minut. Gdyby jacht szed! swoim 
kursem, wszystko sko*czy!oby si# dobrze. 
Ust#puj%c drogi jacht straci! sterowno'& 
i zacz%! zmienia& kurs. Naturalnie, obraz 
radarowy zdawa! si# wskazywa&, "e to kurs 
statku si# zmienia!, chocia" wcale tak nie 
by!o. To kurs jachtu si# zmienia!. Tymczasem 
statek zbli"a! si# do 'rodka ekranu, pozornie 
z wielu ró"nych kierunków, co wygl%da!o, 
jakby porusza! si# po spirali w stron# 
jachtu. W efekcie uderzy! z doskonale 
udokumentowanymi skutkami. 

Jak unikn#$ „zderzenia radarowego”?

26 EBL – Electronic Bearing Line.  
27 VRM – Variable Range Marker.
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Lizaki i elektroniczne kilwatery

Pozycja za!ksowana i patyczek  
od lizaka
Wykorzystanie kreski namiarowej (EBL) 
do szybkiego oszacowania ryzyka kolizji 
mo!na zwi"kszy# przez za$ksowanie pozycji 
obiektu na ekranie radaru. Krzy! namiarowy 
jest uzupe%niany przez ruchomy znacznik 
odleg%o&ci (VRM). Jest to regulowany kr'g, 
w(którego &rodku jest twój statek.  
By nakierowa# go na cel trzeba pokr"ci# 
ga%k' lub naciska# strza%ki, dopóki nie 
przesunie si" na wymagany zasi"g. Kiedy 
znajdzie si" ju! na obiekcie, przecinaj'c 
EBL, te dwie linie wyznacz' pozycj" 
obserwowan' obiektu w danym momencie 
równie precyzyjnie, jak linie wykre&lone 
na mapie. Pozycja za$ksowana pozostanie 
tam, gdzie jest, dopóki nie poruszysz jednej 
z(wyznaczaj'cych j' linii. 
 Gdy obiekt oddala si" od zaznaczonej 
pozycji, mo!na oszacowa# jego punkt 
najwi"kszego zbli!enia (CPA) do &rodka 
ekranu przez przy%o!enie patyczka od lizaka 
(lub czego& podobnego, o prostej kraw"dzi) 
tak, !eby przechodzi% przez ten obiekt i jego 
wcze&niejsz' pozycj" za$ksowan'.

 Obiekt przesuwa si" wzd%u! patyczka 
i(ocena, dok'd zmierza, jest spraw' zwyk%ej 
wzrokowej ekstrapolacji. Tanio, mi%o 
i(ca%kowicie wiarygodnie.

Zdezorientowany przez elektroniczne 
kilwatery?
Wi"kszo&# wspó%czesnych radarów mo!e 
wy&wietli# elektroniczny obraz kilwateru, 
pozornie „za ruf'” obiektu. U!yteczno&# 
tej funkcji przy zorientowaniu wzgl"dem 
dziobu i niestabilnym ruchu wzgl"dnym 
jest mocno w'tpliwa, ze wzgl"du na ryzyko 
mylenia tego obrazu z rzeczywistym 
kilwaterem zostawianym przez statek na 
wodzie. Je&li sam zmienisz kurs, wszystkie 
kilwatery si" obróc'. Mog' nawet 
wychodzi# spod dziobu statku, który 
wyprzedzasz. Dziwaczne. W przypadku 
ruchu rzeczywistego wskazuj' one, 
dok'd obiekt faktycznie zmierza. )eby 
zobaczy#, co si" stanie, i czy powinno ci" 
to niepokoi# wystarczy tylko przy%o!y# do 
kilwateru patyczek od lizaka tak, !eby jego 
przed%u!enie przeci"%o twój znacznik kursu.
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Przy w"#czonej 
MARPA, Tom 
ustawia radar 
w trybie „Ruch 
rzeczywisty”.

Jak dzia!a MARPA
Gdy ju! wiedzia"em wszystko na temat 
wyboru funkcji obrazu, zapyta"em Ala-
na, dlaczego u!ywaj#c MARPA otrzy-
muj$ dziwne rezultaty. Po w"#czeniu 
funkcji MARPA musisz tylko wskaza% 
cel, !eby program zacz#" dzia"a%. Minut$ 
albo dwie pó&niej, kiedy radar i procesor 
przetworz# dane, na wskazanym obiek-
cie pojawi si$ symbol pokazuj#cy jego 
kurs, pr$dko'% i punkt najwi$kszego 
zbli!enia (CPA). Kompletne dane MAR-
PA s# dost$pne po nast$pnym klikni$-
ciu lub naci'ni$ciu klawisza. Zawieraj# 
czas do punktu najwi$kszego zbli!enia 

(TCPA) oraz pr$dko'%, 
potencjalnie z dok"adno-
'ci# +/- 1 w$z"a. Problem 
w tym, !e w praktyce nie-
które z tych informacji nie 
wygl#daj# sensownie. Mi-
ja"em kiedy', przy dobrej 

Ruch wzgl$dny i MARPA – trójk#t to 
boja zidenty!kowana przez MARPA jako 
cel. Poniewa% w"#czono ruch wzgl$dny, 
system pokaza" boj$ %egluj#c# ku statkowi 
z&pr$dko'ci# oko"o 6 w$z"ów, czyli 
z&pr$dko'ci# w"asn# statku.

widzialno'ci, boj$, która wed"ug MARPA 
zbli!a"a si$ do mnie z pr$dko'ci# 6 w$-
z"ów. Wyniki bywa"y równie! niesta"e, 
wyra&nie w zale!no'ci od myszkowania 
jachtu, chocia! mój kosztowny sprz$t 
mia" to minimalizowa%. Wypada"o to 
s"abo w porównaniu z zaletami AIS, po-
za tym oczywi'cie, !e AIS zadzia"a tylko 
wtedy, gdy obiekt w"#czy swój transmiter, 
je'li w ogóle go posiada. Alan wyja'ni" mi 
moje b"$dy.  

Ruch rzeczywisty czy 
wzgl$dny?

W menu radaru niezbyt g"$boko ukryta 
jest opcja wa!na, bez wzgl$du na to, jakiej 
funkcji u!ywasz. Je'li MARPA dzia"a, wy-
bór jest istotny. Do wyboru masz: „Ruch 
wzgl$dny” albo „Ruch rzeczywisty”.

Ruch wzgl$dny
Ruch wzgl$dny oznacza, !e wszystkie 

echa na ekranie poruszaj# si$ w stosunku 
twojego statku – przypomina to zorien-
towanie wzgl$dem dziobu. Rzeczywi'cie, 
je'li radar zostanie w ten sposób zoriento-
wany, dost$pny b$dzie tylko ruch wzgl$d-
ny. Gdy dzia"a MARPA i w"#czony jest 
ruch wzgl$dny, wszystkie kursy i(pr$dko-
'ci b$d# podawane jako wielko'ci wzgl$d-
ne. W przypadku boi oznacza to, !e p"ynie 
ona kursem, który jest, rzecz jasna, od-
zwierciedleniem twojego w"asnego kursu. 
W przypadku statku przecinaj#cego twoj# 
drog$ obliczenia s# bardziej z"o!one, lecz 
ostateczny efekt jest taki sam. CPA mo!e 
by% dok"adne – przynajmniej na tyle, na 
ile to mo!liwe, gdy radar pracuje w(nie-
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Zderzenie radarowe – czy mo!e przytra"# si$ tobie?
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Podzielony ekran wy%wietlaj&cy 
obrazy w'trybach ruchu rzeczywistego 
i'wzgl$dnego. Echo po lewej burcie jest 
w rzeczywisto%ci nieruchome, ale tylko 
tryb ruchu rzeczywistego pokazuje to 
jednoznacznie i na pierwszy rzut oka.

Alan Watson zauwa!y", !e gdyby „Wahkuna” utrzymywa"a kurs i pr#dko$%, oba statki min#"yby 
si# w odleg"o$ci 0,8 mili. Statek p"yn&" z pr#dko$ci& 25 w#z"ów przy zerowej widzialno$ci i na 
to nie ma usprawiedliwienia, ale mieli$my tu do czynienia ze „zderzeniem radarowym”, którego 
jacht móg" z'"atwo$ci& unikn&%.
 Wydaje si# prawdopodobne, !e jak wi#kszo$% niedzielnych !eglarzy, za"oga jachtu nie 
opanowa"a wszystkich umiej#tno$ci, o których pisa" Aleksander Fi"atow. Zastanawiam si#, jak 
wielu z nas mog"oby podnie$% r#k# i powiedzie%: „Wiem to wszystko. Mnie nie mog"oby si# to 
w !adnym wypadku przytra(%…”

Ruch rzeczywisty i MARPA – trójk&t to ta sama 
boja, co na poprzedniej ilustracji, lecz radar 
jest w(&czony w trybie ruchu rzeczywistego. 
Tym razem boja jest pokazana tak&, jak& jest 
naprawd$ – jest nieruchoma. Dla MARPA 
ka!da pr$dko%# mniejsza ni! jeden w$ze( jest 
zwykle traktowana jak zero.

stabilnym trybie „wzgl!dem dziobu” – ale 
nie b!dzie to odzwierciedlenie tego, co 
rzeczywi"cie si! dzieje.

Ka#da próba wykorzystania w takiej 
sytuacji funkcji MARPA do okre"lenia 
kursu i pozycji innego statku b!dzie ska-
zana na pora#k!. 

Ruch rzeczywisty
Je"li radar jest w$%czony w stabilnym 
trybie „wzgl!dem kursu” lub „wzgl!dem 
pó$nocy” mo#na jeszcze poprawi& obraz 
przez w$%czenie opcji ruchu rzeczywiste-
go. Wykorzystuje ona procesor do poka-
zywania ech tam, gdzie rzeczywi"cie s%, 
a nie tam, gdzie si! wydaj% znajdowa& 
wzgl!dem ciebie i "rodka twojego ma$e-
go "wiata. Oznacza to, #e ruch ech jest 
niezale#ny od ruchu twojego jachtu. 

Efekt w funkcji MARPA jest natych-
miastowy: prom porusza si! z pr!dko-
"ci% 20 w!z$ów, boja jest nieruchoma, 
a' jacht #egluj%cy równolegle do ciebie 
porusza si! z tak% sam% pr!dko"ci% i tym 
samym kursem. Stabilizacja kursu usu-
wa te# wi!kszo"& problemów zwi%zanych 
z' myszkowaniem, tak #e to niezwyk$e 
urz%dzenie zaczyna nagle zarabia& na 
swoje utrzymanie. 

Bez wzgl!du na to, czy wybierasz ruch 
wzgl!dny, czy rzeczywisty, musisz dosko-
nale rozumie&, co oznacza ka#dy z tych 
trybów, wybiera& mi!dzy nimi "wiado-
mie i pami!ta&, który z nich w$%czy$e". 

U!ycie podzielonego ekranu 
dla pokazania obu trybów
U#ycie podzielonego ekranu, na któ-
rym na jednej po$owie b!dzie pokazy-
wany ruch rzeczywisty, a na drugiej – 
wzgl!dny, ma sens. Wzgl!dny (z EBL) 
pokazuje wszystkie echa zmierzaj%ce ku 
"rodkowi ekranu i zwraca na nie uwag! 
obserwatora.

Kreska namiarowa (EBL) nie mo#e by& 
u#ywana w trybie ruchu rzeczywistego do 
oceny ryzyka wyst%pienia kolizji, gdy# 
„echa kolizyjne” zazwyczaj nie przesu-
waj% si! do "rodka ekranu. Waga obrazu 
w trybie ruchu rzeczywistego polega na 
tym, #e pokazuje rzeczywiste zachowanie 
obiektów, wi!c dostarcza danych do de-
cyzji, jakie dzia$ania podj%&.
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