Ako pracujú radary?

Dnené radary pre malé lode sa za posledných pár rokov podstatne zdokonalili,
a to predovetkým vo vlastnostiach, väèích monostiach pecifikácie a v kvalite
displejov.
Predolé radarové jednotky CRT (cathode
ray tube) boli objemné, s ve¾kými anténami, otáèané príslune ve¾kými motormi
a s ako èitate¾nými displejmi, potiahnutými fosforom. Predstavenie rastrovacej
technológie znamenalo pre radarové displeje prvé hlavné väèie vylepenie. Rastrovacie displeje sú monochromatické,
zvyèajne zelené. Konvertujú signály z radarovej antény do videoobrazu, ktorý môe
by zobrazený na monitore TV. Obraz zostáva na obrazovke bez slabnutia poèas celej rotácie.
Doplnenie lacného mikroprocesora umonilo rastrovaciemu radaru sta sa plne
funkèným navigaèným poèítaèom. Zaèalo
sa realizova zobrazovanie presného pomeru a vzdialenosti k cie¾u. Obraz bolo moné
zastavi, premiestni alebo zväèi pri potrebe detailnejieho prezerania situácií.
Tie bolo moné zobrazi dodatoèné informácie z GPS (global positioning system),
Loranu (nízkofrekvenèný hyperbolický rádionavigaèný systém) a veterných prístrojov. Niektoré modely dnes umoòujú zobrazenie elektronických diagramov na tej
istej obrazovke.
Napriek vylepeniam zostali radarové displeje dos objemné. Toto obmedzenie zapríèiòuje obtiane zabezpeèenie ich odolnosti
voèi vode a umiestnenie displejov väèinou
pod palubnú intaláciu, èo si vyaduje obsluhu pri prenáaní informácií na kormidlo.
Tento problém sa vyrieil nástupom displejov typu LCD (liquid crystal display).
Obrovský pokrok v technológii LCD priniesol vývoj prenosných poèítaèov. Tieto
nové displeje môu reprodukova akýko¾vek obraz, ktorý zobrazovali farebné obrazovky CRT. Výhodou displejov LCD oproti
obrazovkám CRT je, e sú omnoho plochejie, nevyadujú 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 dostatoène vysoko, aby videl èo najïalej. Toto vak
na väèine malých plavidiel nie je moné.

Minimálny rozsah
Pri vizuálnom kontakte s predmetmi, ktoré
sú príli blízko, radar prenáa signál opísaný ako jeho minimálny rozsah. Minimálny
rozsah je mimoriadne dôleitý pri manévrovaní medzi objektmi. Napr. ak je minimálny rozsah 30 metrov, nie je moné poui radar na navigáciu v hustej hmle medzi
bójami, ktoré sú vzdialené od seba 36 metrov (ak sa nachádza loï medzi nimi, nemôe vidie obidve bóje naraz).
Minimálny uitoèný rozsah
Minimálny uitoèný rozsah èiastoène závisí od výky umiestnenia radaru nad hladinou, rovnako ako od vertikálnej írky lúèa
a mnostva umu, ktorý sa objaví v strede
obrazovky. Èím vyie nad vodou je radar
naintalovaný, tým viac sa zvyuje minimálny rozsah. Samozrejme, èím kratí je
minimálny rozsah, tým lepie.

Problém s pouívaním väèích antén v záujme zúenia lúèa je, e pri väèej anténe
sa na displeji objavuje mení objekt. S ve¾mi ve¾kou anténou malé objekty, napr. bóje, jednoducho zmiznú z displeja, ak nie je
k dispozícii obrovský displej ako na komerèných plavidlách.
Zoslabenie antény
Niektoré signály z antény zmiznú na druhej strane diagramu. Takéto signály sa nazývajú ved¾ajie. Pri pozeraní na väèie objekty, sa môu niektoré tieto ved¾ajie
signály odrazi spä a objavi sa ako interferencia. Schopnos radaru potlaèi tieto
emisie sa oznaèuje ako záporné èíslo (napr.
-21 dB) vo vzahu k hlavnému signálu. Èím
je toto èíslo niie, tým lepie (-21 dB je lepie ne -18 dB).
Výstupná kapacita
Je to maximálna kapacita prenesenej odozvy. Vyia kapacita je dôleitá pre tvorbu
dlhieho rozsahu. Okrem toho vyia kapacita tie produkuje ostrejie, èistejie
odozvy.
Koeficient umu
Radarový prijímaè poèúva um, ktorý generuje interne vo svojom pozadí. Tento
um je vidie v strede obrazovky. Radar s
malým koeficientom umu je lepie pouite¾ný a lepie vidí menie objekty so slabou
odozvou.

Rozlíenie rozsahu
Rozlíenie rozsahu predstavuje vzdialenos, na ktorej môe radar rozlíi dva objekty v jednej línii. Napríklad ak vleèná loï
a jej nákladný èln sú bliie ako je pecifikácia rozlíenia, nie je moné ich navzájom
rozlíi. Rozlíenie závisí od dåky impulzu
emitovaného radarom. Niia rozliovacia
schopnos je lepia ne väèia.
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Presnos uhla zobrazenia
Radar by mal by schopný zobrazova relatívne uhly s presnosou od ± 1 do 2 stupòov.
Horizontálna írka lúèa
Signál prenáaný radarom je tvarovaný jeho anténou. Tento lúè môe by ve¾mi malý. Koncentrovanie signálu do uieho lúèa
vyaduje väèiu anténu. írka uieho lúèa
umoòuje rozlíi objekty, ktoré sa nachádzajú navzájom bliie. Preto majú komerèné plavidlá írku radarovej antény
20 cm alebo dokonca väèiu.
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