
Dne�né radary pre malé lode sa za pos-
ledných pár rokov podstatne zdokonalili,
a to predov�etkým vo vlastnostiach, väè-
�ích mo�nostiach �pecifikácie a v kvalite
displejov.

Predo�lé radarové jednotky CRT (cathode
ray tube) boli objemné, s ve¾kými anténa-
mi, otáèané príslu�ne ve¾kými motormi
a s �a�ko èitate¾nými displejmi, potiahnutý-
mi fosforom. Predstavenie rastrovacej
technológie znamenalo pre radarové dis-
pleje prvé hlavné väè�ie vylep�enie. Ras-
trovacie displeje sú monochromatické,
zvyèajne zelené. Konvertujú signály z rada-
rovej antény do videoobrazu, ktorý mô�e
by� zobrazený na monitore TV. Obraz zo-
stáva na obrazovke bez slabnutia poèas ce-
lej rotácie.

Doplnenie lacného mikroprocesora umo�-
nilo rastrovaciemu radaru sta� sa plne
funkèným navigaèným poèítaèom. Zaèalo
sa realizova� zobrazovanie presného pome-
ru a vzdialenosti k cie¾u. Obraz bolo mo�né
zastavi�, premiestni� alebo zväè�i� pri po-
trebe detailnej�ieho prezerania situácií.
Tie� bolo mo�né zobrazi� dodatoèné infor-
mácie z GPS (global positioning system),
Loranu (nízkofrekvenèný hyperbolický rá-
dionavigaèný systém) a veterných prístro-
jov. Niektoré modely dnes umo�òujú zob-
razenie elektronických diagramov na tej
istej obrazovke.

Napriek vylep�eniam zostali radarové dis-
pleje dos� objemné. Toto obmedzenie zaprí-
èiòuje obtia�ne zabezpeèenie ich odolnosti
voèi vode a umiestnenie displejov väè�inou
pod palubnú in�taláciu, èo si vy�aduje ob-
sluhu pri prená�aní informácií na kormidlo.
Tento problém sa vyrie�il nástupom disple-
jov typu LCD (liquid crystal display).

Obrovský pokrok v technológii LCD pri-
niesol vývoj prenosných poèítaèov. Tieto
nové displeje mô�u reprodukova� akýko¾-
vek obraz, ktorý zobrazovali farebné obra-
zovky CRT. Výhodou displejov LCD oproti
obrazovkám CRT je, �e sú omnoho plo-
chej�ie, nevy�adujú vysoké prevádzkové
napätie a vyrábajú sa odolné proti vode.
Okrem toho spotrebujú aj menej energie.

Niektoré vlastnosti radarov

Maximálny rozsah
Maximálny rozsah radaru je dosiahnute¾ný
len vtedy, ak je radar montovaný dostatoè-
ne vysoko, aby videl èo najïalej. Toto v�ak
na väè�ine malých plavidiel nie je mo�né.

Minimálny rozsah
Pri vizuálnom kontakte s predmetmi, ktoré
sú príli� blízko, radar prená�a signál opísa-
ný ako jeho minimálny rozsah. Minimálny
rozsah je mimoriadne dôle�itý pri manév-
rovaní medzi objektmi. Napr. ak je mini-
málny rozsah 30 metrov, nie je mo�né pou-
�i� radar na navigáciu v hustej hmle medzi
bójami, ktoré sú vzdialené od seba 36 met-
rov (ak sa nachádza loï medzi nimi, nemô-
�e vidie� obidve bóje naraz).

Minimálny u�itoèný rozsah
Minimálny u�itoèný rozsah èiastoène závi-
sí od vý�ky umiestnenia radaru nad hladi-
nou, rovnako ako od vertikálnej �írky lúèa
a mno�stva �umu, ktorý sa objaví v strede
obrazovky. Èím vy��ie nad vodou je radar
nain�talovaný, tým viac sa zvy�uje mini-
málny rozsah. Samozrejme, èím krat�í je
minimálny rozsah, tým lep�ie.

Rozlí�enie rozsahu
Rozlí�enie rozsahu predstavuje vzdiale-
nos�, na ktorej mô�e radar rozlí�i� dva ob-
jekty v jednej línii. Napríklad ak vleèná loï
a jej nákladný èln sú bli��ie ako je �pecifi-
kácia rozlí�enia, nie je mo�né ich navzájom
rozlí�i�. Rozlí�enie závisí od då�ky impulzu
emitovaného radarom. Ni��ia rozli�ovacia
schopnos� je lep�ia ne� väè�ia.

Presnos� uhla zobrazenia
Radar by mal by� schopný zobrazova� rela-
tívne uhly s presnos�ou od ± 1 do 2 stup-
òov.

Horizontálna �írka lúèa
Signál prená�aný radarom je tvarovaný je-
ho anténou. Tento lúè mô�e by� ve¾mi ma-
lý. Koncentrovanie signálu do u��ieho lúèa
vy�aduje väè�iu anténu. �írka u��ieho lúèa
umo�òuje rozlí�i� objekty, ktoré sa nachá-
dzajú navzájom bli��ie. Preto majú ko-
merèné plavidlá �írku radarovej antény
20 cm alebo dokonca väè�iu.

Problém s pou�ívaním väè�ích antén v zá-
ujme zú�enia lúèa je, �e pri väè�ej anténe
sa na displeji objavuje men�í objekt. S ve¾-
mi ve¾kou anténou malé objekty, napr. bó-
je, jednoducho zmiznú z displeja, ak nie je
k dispozícii obrovský displej ako na ko-
merèných plavidlách.

Zoslabenie antény
Niektoré signály z antény zmiznú na dru-
hej strane diagramu. Takéto signály sa na-
zývajú ved¾aj�ie. Pri pozeraní na väè�ie ob-
jekty, sa mô�u niektoré tieto ved¾aj�ie
signály odrazi� spä� a objavi� sa ako inter-
ferencia. Schopnos� radaru potlaèi� tieto
emisie sa oznaèuje ako záporné èíslo (napr.
-21 dB) vo vz�ahu k hlavnému signálu. Èím
je toto èíslo ni��ie, tým lep�ie (-21 dB je lep-
�ie ne� -18 dB).

Výstupná kapacita
Je to maximálna kapacita prenesenej odo-
zvy. Vy��ia kapacita je dôle�itá pre tvorbu
dlh�ieho rozsahu. Okrem toho vy��ia ka-
pacita tie� produkuje ostrej�ie, èistej�ie
odozvy.

Koeficient �umu
Radarový prijímaè poèúva �um, ktorý ge-
neruje interne vo svojom pozadí. Tento
�um je vidie� v strede obrazovky. Radar s
malým koeficientom �umu je lep�ie pou�i-
te¾ný a lep�ie vidí men�ie objekty so slabou
odozvou.
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