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Mariusz W��, Tadeusz STUPAK  

ANALIZA ZOBRAZOWANIA RADAROWEGO 
PREZENTOWANEGO NA SYMULATORACH 

NAWIGACYJNYCH 

Streszczenie 
Wszechstronny i dokładny trening na l�dzie, pozwala zmniejszy� liczb� wypadków na morzu. 

Dzi�ki symulatorom nawigacyjnym, mo�na szkoli� załogi statków, nie nara�aj�c ich na 
niebezpiecze�stwo. Szczególnie wa�ny jest trening w obsłudze radaru nawigacyjnego. Podczas pracy 
zostały porównane zobrazowania radarowe symulatorów nawigacyjnych w polskich uczelniach 
morskich oraz wybrano obraz najlepiej oddaj�cy rzeczywisto��. Ponadto przedstawiono ogólny opis 
wykorzystanych do bada� symulatorów nawigacyjnych.  

WST�P 
Ide� tworzenia symulatorów nawigacyjnych jest kształcenie w warunkach laboratoryjnych 

ró�norodnych sytuacji nawigacyjnych, przy stosunkowo ni�szym nakładzie kosztów 
i minimalnym ryzyku. Nowoczesne morskie symulatory pozwalaj� na trening standardowych 
procedur i sytuacji kryzysowych, rozwijanie umiej�tno�ci zawodowych i konsolidacji 
wcze�niej uzyskanej wiedzy teoretycznej. 

1. SYMULATORY NAWIGACYJNE 
Obecnie istnieje kilka firm, które zajmuj� si� tworzeniem symulatorów nawigacyjnych,  

maj�cych zró�nicowan� ofert�, co do systemów, cen i sprz�tu. W niniejszym opracowaniu 
przedstawiono badania jako�ci prezentacji obrazów radarowych w symulatorach morskich. 
Przeprowadzono badania porównawcze symulowanych zobrazowa� z zarejestrowanym 
obrazem radaru morskiego na obszarze Zatoki Gda�skiej i w Kanale Angielskim. 
Wykorzystano symulatory Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni: NaviTrainer 
Professional 4000 oraz NaviTrainer Professional 5000 Firmy Transas Marine, Akademii 
Morskiej w Gdyni: symulator radarowo-nawigacyjny NMS-90 z w oprogramowaniem Mark 
III i Polaris firmy NortcontrolKonsberg i Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej  
w Ustce symulator nawigacyjny HOMAR.NAV wyprodukowany przez firm�
AutocompElectronic. 

Celem bada� prezentowanych w referacie jest okre�lenie i porównanie ró�nic dotycz�cych 
obrazów radarowych prezentowanych na wybranych symulatorach morskich. Do bada�
porównawczych wykorzystano rzeczywisty obraz radarowy zarejestrowany na okr�cie 
szkoleniowym. 
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Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni posiada zespół symulatorów działaj�cych 
w oparciu o oprogramowanie firmy Transas Marine. W 2012 roku powstał symulator 
RADAR/ARPA – ECDIS/WECDIS w ramach projektu „AKAMAR. Działa  
w oparciu o oprogramowanie NAVI TRAINER PROFESSIONAL 5000. Symulator 
nawigacyjno-manewrowy działa w oparciu o oprogramowanie NaviTrainer Professional 
NTPro – 4000 stworzonym przez firm� Trasnsas Marine. W styczniu 2006 roku została 
zainstalowana wersja oprogramowania NT PRO 4.61, dostosowany dla u�ytkownika 
akwenów morskich od łodzi rekreacyjnych i rybackich, poprzez komercyjn� �eglug� i flot�
wojenn�. Transas 4000 Multifunction Display System (MFD) – wielofunkcyjny system 
zobrazowania jest elastycznym i w pełni wystarczaj�cym rozwi�zaniem nawigacyjnym, 
zapewniaj�cym operatorowi wygodne i zorientowane na zadanie �rodowisko.  [1] 

Symulator radarowo-nawigacyjny NMS-90 norweskiej firmy KongsbergMaritime AS 
Akademii Morskiej w Gdyni posiada cztery mostki szkolne, imituj�ce mostki nawigacyjne 
statków handlowych. Symulator wyposa�ony jest w oprogramowanie Mark III umo�liwiaj�ce 
stworzenie realnych warunków �eglugi na dowolnym akwenie z uwzgl�dnieniem 
oddziaływania warunków hydrometeorologicznych i akwenu [5],[3].Akademia Morska w 
Gdyni posiada równie� pełno zadaniowy symulator typu POLARIS firmy 
KongsbergMaritime AS, posiadaj�cy pełne wyposa�enie nawigacyjne wł�czaj�c ECDIS 
i AIS.  

Symulator mostka nawigacyjnego HOMAR.NAV Centrum Szkolenia Marynarki 
Wojennej w Ustce stworzony przez polsk� firm� AUTOCOMP ELECTRONIC, 
przeznaczony jest do szkolenia personelu jednostek pływaj�cych z zakresu manewrowania 
statkiem  

2. PORÓWNANIE SYMULOWANYCH OBRAZÓW RADAROWYCH  
Z RZECZYWISTYMI 
Obraz widoczny na ekranie wska�nika radaru niesie ze sob� wiele danych, 

umo�liwiaj�cych dokonanie porównania pomi�dzy ro�nymi zobrazowaniami, przy 
wykorzystaniu techniki komputerowej. Pierwszym etapem bada� było pozyskanie obrazów 
z rzeczywistego radaru nawigacyjnego. Wykorzystano kart� PC Radar Kit w przeno�nym 
komputerze, oraz kart� Maris PC Radar Kit, która umo�liwia wizualizacj� sygnału 
radarowego na monitorze komputera. Sygnał z radaru podł�czony jest do wej�cia karty. 
Dodatkowo rejestrowano czas, współrz�dne pozycji, warunki pogodowe, warto�ci 
parametrów radaru, kurs jednostki,pr�dko��. Wykorzystano do rejestracji system ECDIS. 
Obrazy zostały zarejestrowane z rozdzielczo�ci� 1024 na 768 pikseli (1,5 MB) z poziomem 
16 bitów. Zapisany obraz radarowy na dysku w postaci *.bmp, czy te� *.jpg lub innych daje 
mo�liwo�� wprowadzania pewnych istotnych zmian w jego strukturze, filtracji itp. za pomoc�
dost�pnych narz�dzi i oprogramowania. Wydobycie najistotniejszych cech obrazu staje si�
prostsze. [4] 

Otrzymany obraz cyfrowy w badaniach poddano skalowaniu (w celu ujednolicenia skali 
obrazów symulowanych z rzeczywistymi) oraz rotacji (ujednolicono rodzaj stabilizacji 
obrazów rzeczywistych oraz obrazów symulowanych). Obrazy symulowane przekształcono 
do postaci porównywalnej z obrazami rzeczywistymi. Dotyczyło to przede wszystkim 
ujednolicenia kolorów ww. obrazów. Obrazy zapisano z precyzj� 8 bitow� w 256 stopniach 
szaro�ci. Nast�pnie po dokonaniu filtracji polegaj�cej na wyci�ciu szumów i zakłóce�
(dotyczy obrazów rzeczywistych) obraz skompresowano do postaci czarno białej tzw. zero 
jedynkowej. Piksele zapisane jako liczba 1 to echo radarowe, a 0 oznaczaj� brak echa. 
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2.1. Metody porównywania obrazów 
Obrazy posiadaj� wiele informacji zb�dnych, które s� niepotrzebne przy komputerowym 

porównaniu. Nale�y te informacje wyci�� podczas komputerowej obróbki zarejestrowanych 
cyfrowych obrazów radarowych oraz sprowadzi� do identycznych warunków. W tym celu 
został wykorzystany edytor graficzny. Pierwszym etapem jest nało�enie maski kolorów na 
obraz radarowy i dzi�ki temu zamienienie koloru pierwotnego obiektów wykrytych, z �ółtego 
na biały oraz wyci�cie koła wpisanego w kwadrat. Na rys. 2 przedstawiono nało�enie maski 
kolorów na obraz radarowy pozyskany z symulatora RADAR – ARPA/ ECDIS –WECDIS 
znajduj�cy si� w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Maska oddziela obszar, który ma 
by� chroniony przed zmian� podczas stosowania filtrów na obrazku. W celu zamienienia 
koloru zobrazowania radarowego z �ółtego na biały,  zastosowane zostało dopełnienie, czyli 
odwrócenie poprzedniej maski kolorów. Ma to na celu zmienienie obszarów chronionych na 
takie, które umo�liwi� prac� na obiektach wykrytych przez radar. Nast�pnym krokiem jest 
usuni�cie maski kolorów, oraz wyci�cie koła wpisanego w kwadrat.  

Tak przygotowany obraz radarowy zostaje zapisany jako 1 bitowy tzn. czarno biały. Kolor 
CZARNY (R= 0, G= 0, B= O) imituje wod�, natomiast BIAŁY (R= 255, G= 255, B= 255) 
odpowiada echu radarowemu. Z obrazu pozyskuje si� zobrazowanie radarowe 
o rozdzielczo�ci 501x 501 pikseli i zapisuje jako bitmap� (31,6 kB).  

Wa�nym elementem jest fakt, �e obrazy radarowe pozyskane z rzeczywistego akwenu, 
zostały zapisane w rozdzielczo�ci 505x 505 pikseli. Ten cel uzyskano, poprzez nało�enie 
obrazu (501x 501) na wcze�niej przygotowane tło w kolorze czarnym o rozdzielczo�ci 
505 x 505 pikseli i scaleniu tych dwóch bitmap. 

Wyznaczaj�c współczynnik podobie�stwa obrazów wykorzystano dwie funkcje (FP  - 
funkcje podobie�stwa). Pierwsza to funkcja odległo�ci Euklidesa opisana zale�no�ci� nr 2. 
Kolejna to współczynnik korelacji opisany zale�no�ci� 3. Obie funkcje licz� tzw 
współczynnik podobie�stwa pomi�dzy obrazem radarowym stworzonym w danym 
symulatorze nawigacyjnym a obrazem rzeczywistym. Porównanie dwóch obrazów zostało 
dokonane w programie Mathcad i polega na wyznaczeniu najlepszego współczynnika 
podobie�stwa w sense działania danej fnkcji. Dla funkcji odległo�ci wyszukiwany jest tek 
który ma najmniejsz� warto��. W przypadku współczynnika korelacji, wyszukiwany jest ten 
który ma warto�� najwi�ksz� zbli�on� do 1. Obraz symulowany został przedstawiony  
w mniejszej rozdzielczo�ci (501 x 501) w celu obliczenia najlepszego współczynnika dla 
ka�dego z 25 przesuni�� o 1 piksel wzgl�dem obrazu rzeczywistego (505 x 505).  

Aby porówna� w programie Mathcad obrazy radarowe nale�y zapisa� je jako plik 
tekstowy (.txt). Podczas zapisu kolor biały oznaczany jest jako „1”, a czarny jako „0”. Ka�dy  
z porównywanych obrazów symulowanych zapisany jest w rozdzielczo�ci 501 x 501 piksela.  
Z prostego rachunku wynika, �e taki obraz składa si� z 251001 pikseli. Zapisanie obrazu jako 
tekst umo�liwia u�ycie funkcji podobie�stwa i matematycznie obliczenie odległo�ci 
Euklidesa oraz współczynnika korelacji.  

2.2. Funkcje podobie�stwa 
 W algorytmach rozpoznawania wyst�puj� okre�lone zwi�zki pomi�dzy dwoma obrazami 

lub tez mi�dzy obrazem, a wzorcem klasy. Funkcje te, ogólnie nazywane s� funkcjami 
podobie�stwa. Przedstawiaj�c obrazy jako ci�gi liczbowe jednowymiarowe lub 
dwuwymiarowe o warto�ciach dyskretnych i rzeczywistych, mo�emy porówna� je ze sob�
i wyznaczy� współczynnik wzajemnego dopasowania. Wa�n� spraw� przed przyst�pieniem 
do porównywania obrazów, jest sprowadzenie ich do wspólnej płaszczyzny porównawczej. 
Dziedziny ci�gów porównywanych obrazów powinny by� identyczne, a warto�ci okre�lone 
na tym samym zbiorze warto�ci liczbowych. Opisane s� poni�sz� zale�no�ci�: 
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gdzie: 
������- obraz radarowy i obraz symulowany zapisany jako ci�g jednowymiarowy, 
��� �� - warto�ci poszczególnych elementarnych cz��ci obrazów, 
	�� - dziedzina okre�lono�ci ci�gów. 

Dla obrazów przedstawianych jako ci�gi dwuwymiarowe zale�no�� ta jest analogiczna 
i spełniona dla obrazów zarejestrowanych w tym samym układzie współrz�dnych, o tej samej 
skali i rozmiarze oraz o warto�ciach pikseli obrazu okre�lonych na tym samym zbiorze 
danych. 

Reguła decyzyjna okre�lona jest na podstawie odpowiednio dobranej funkcji 
podobie�stwa. Funkcja ta opisuje zwi�zki wyst�puj�ce pomi�dzy dwoma obrazami. Mo�e ona 
wyst�powa� w postaci funkcji odległo�ci lub funkcji blisko�ci, których idea działania jest 
bardzo prosta. Obliczana jest sumaryczna odległo�� elementów obrazu symulowanego od 
elementów obrazu rzeczywistego. Dla obrazów rastrowych obliczana jest odległo�� mi�dzy 
warto�ciami pikseli. 

Wi�kszo�� funkcji odległo�ci bazuje na tzw. odległo�ci Euklidesa. Przyj�to j� opisywa�
zale�no�ci�: 

� � ��  ��!" # ��$"%&'�()       (2) 
gdzie: 
��!"� ��$"- warto�ci poszczególnych elementów obrazów opisanych zale�no�ci� (1). 

Geometria kształtu obrazu uwzgl�dniana jest w innych algorytmach tzw. algorytmach 
korelacyjnych. Stosuj�c korelacje, jako narz�dzie analizy zale�no�ci pomi�dzy macierzami 
obrazów, mo�na stwierdzi�, czy te dwa zbiory danych zmieniaj� si� jednocze�nie, tj. czy 
„du�e” warto�ci jednego obrazu odpowiadaj� „du�ym” warto�ci� drugiego (tzw. korelacja 
dodatnia – uzyskano zadowalaj�ce dopasowanie obrazów), czy „małe” warto�ci elementów 
w jednym obrazie odpowiadaj� „du�ym” warto�ciom elementów w drugim (tzw. korelacja 
ujemna – nie uzyskano dobrego dopasowania obrazów), czy warto�ci w dwóch „zbiorach” s�
od siebie zale�ne. 

*+,�+- � �  +,."/012%3"45
�6�  +,."/017%83"45 96�  +-:"/012%83"45 9

    (3) 

gdzie: 
��!"� ��$"- warto�ci poszczególnych elementów obrazów, 
;+,� ;+- - �rednie arytmetyczne warto�ci elementów obrazów OS, OR. 

Wskazuje on na liniow� zale�no�� zmian warto�ci w porównywanych obrazach 
i dopasowuje obrazy pod wzgl�dem ukształtowania linii brzegowej. Nie uwzgl�dnia 
odległo�ci miedzy obrazami. Obrazy o podobnych kształtach lecz oddalone od siebie 
dopasowuj� si� identycznie. [2] 

3. WYNIKI BADA�
W ka�dym badaniu zostały przedstawione wyniki odległo�ci Euklidesa oraz 

współczynniki korelacji dla 25 przesuni�� obrazu symulowanego wzgl�dem rzeczywistego. 
Do dalszego porównania mi�dzy zaprezentowanymi symulatorami zostan� wybrane: 
– najmniejsza warto�� funkcji odległo�ci Euklidesa, 
– najwi�ksza warto�� współczynnika korelacji. 



3.1. Akademia Marynarki
W symulatorach nawigacy

badania w akwenach Kanału A
uzyskane na oprogramowan
w symulatorze RADAR/ARPA
nawigacyjno – manewrowym.

a)           

Rys. 1. Obrazy radarowe 1 bitow
nawigacyjno – manewro

Tab. 1. Wyniki bada� z akwenu 
Wyniki porównania obrazu a) 

Metod�
Euklidesow�

M

4569 
4587 
4439 
4519 
4373 
4691 
4539 
4569 
4429 
4511 
4645 
4645 
4483 
4549 
4409 
4777 
4605 
4631 
4497 
4541 
4737 
4743 
4577 
4607 
4445 

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

���

i Wojennej
yjnych Akademii Marynarki Wojennej przep
Angielskiego oraz Zatoki Gda�skiej. Poni�ej 
niu NaviTrainer Professional 5000 firmy
A oraz na wersji NaviTrainer Professional 4

                        b)                                            

  
we Kanału Angielskiego : a) symulator RADAR/A
owy c) obraz rzeczywisty

Kanału Angielskiego – AMW 
z obrazem c): Wyniki porównania obra

Metod� korelacji Metod�
Euklidesow�

07076938 
06891856 
08416044 
0759232 
09095951 
05821498 
07387291 
07078374 
08520225 
07675638 
06298728 
06298735 
07967182 
07287505 
0872935 
04941344 
0671278 
06445188 
0782516 
07372127 
05353692 
05292118 
07001592 
06692714 
08361226 

6355 
6521 
6401 
6513 
6327 
6521 
6419 
6575 
6429 
6549 
6411 
6541 
6399 
6551 
6433 
6561 
6437 
6583 
6459 
6621 
6455 
6575 
6467 
6585 
6461 
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prowadzone zostały 
znajduj� si� wyniki 

y Transas Marine 
4000 w symulatorze 

 c)

ARPA b) symulator 

azu b) z obrazem c):

Metod� korelacji 

0,0392482 
0,0361765 
0,03839911 
0,03632829 
0,03977214 
0,03619997 
0,03808779 
0,0351991 
0,03790535 
0,03568019 
0,03825208 
0,03584599 
0,03847327 
0,03566135 
0,03784142 
0,03549735 
0,03778934 
0,03509233 
0,03738296 
0,03438934 
0,0374778 
0,03526007 
0,03725715 
0,03507655 
0,03736926 
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 Najwy�szy współczynnik korelacji oraz najmniejsza warto�� odległo�ci Euklidesa 
w obu przypadkach jest w pi�tym przesuni�ciu obrazu. W symulatorze RADAR/ARPA 
korelacja osi�ga wynik 	a = 0,09095951 odległo�� euklidesowa Da= 4373, a w symulatorze 
nawigacyjno – manewrowym 	b = 0,03977214 Db = 6327. Obrazy zostały zarejestrowane  
w pozycji: 
 = 50° 46,641’ N � = 001° 24,574’ E. 

Pozostałe badania zostały przeprowadzone w analogiczny sposób. Ze wzgl�du na 
ograniczony rozmiar referatu nie zostan� zaprezentowane. 

3.2. Zestawienie wyników bada�

Tab. 2. Zestawienie współczynników korelacji obrazów symulowanych z rzeczywistymi  

Akwen 

AMW Gdynia AM Gdynia CSMW 
Ustka 

RADAR/A
RPA 

Symulator 
Nawigacyjno - 
Manewrowy 

Polaris NMS - 90 HOMAR. 
NAV 

Kanał Angielski 

 = 50° 46,641’ N 
� = 001° 24,574’ E 

0,09095951 0,03977214 0,03653707 0,06680715 - 

Kanał Angielski 

 = 50° 51,749’ N 
� = 001° 27,753’ E 

0,03828793 0,03636824 0,0201133 0,03527188 - 

Kanał Angielski 

 =  50° 55,964’ N 
� = 001° 31,266’ E 

0,04529434 0,03065534 0,02216893 0,03370527 - 

Zatoka Gda�ska 

 = 50° 30,751’ N 
� = 018° 42,995’ E 

0,03182266 0,02354882 - - 0,0148919 

Zatoka Gda�ska 

 = 54° 47,882’ N 
� = 018° 43,822’ E 

0,0912185 0,04987194 - - 0,0049707 

Zatoka Gda�ska 

 = 54° 31,832’ N 
� = 018° 52,492’ E 

0,03895755 0,03517851 - - 0,03150911 
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Tab. 3. Zestawienie warto�ci odległo�ci euklidesowej obrazów symulowanych i rzeczywistych  

Akwen 

AMW Gdynia AM Gdynia CSMW 
Ustka 

RADAR/A
RPA 

Symulator 
Nawigacyjno - 
Manewrowy 

Polaris NMS - 90 HOMAR. 
NAV 

Kanał Angielski 

 = 50° 46,641’ N 
� = 001° 24,574’ E 

4373 6327 8223 4628 - 

Kanał Angielski 

 = 50° 51,749’ N 
� = 001° 27,753’ E 

5908 7152 11438 6180 - 

Kanał Angielski 

 =  50° 55,964’ N 
� = 001° 31,266’ E 

5631 7237 9669 6085 - 

Zatoka Gda�ska 

 = 50° 30,751’ N 
� = 018° 42,995’ E 

16855 20597 - - 24288 

Zatoka Gda�ska 

 = 54° 47,882’ N 
� = 018° 43,822’ E 

3239 3944 - - 9190 

Zatoka Gda�ska 

 = 54° 31,832’ N 
� = 018° 52,492’ E 

6424 7206 - - 10967 

PODSUMOWANIE
W obecnych czasach, przy wzro�cie znaczenia �eglugi morskiej, wyszkolenie załóg 

jednostek pływaj�cych na odpowiednim, wysokim poziomie jest konieczne. Polskie o�rodki 
kształcenia marynarzy spełniaj� swoje zadanie, posiadaj�c na swoim wyposa�eniu mi�dzy 
innymi nowoczesne symulatory nawigacyjne ró�nych firm. Po dokonanym porównaniu 
zobrazowania radarowego zarejestrowanego w uczelniach morskich nasuwaj� si� nast�puj�ce 
wnioski. 

Porównanie obrazu rzeczywistego z generowanym w radarach znajduj�cych si�
w symulatorach nawigacyjnych, wskazuje na wiele ró�nic wynikaj�cych z wła�ciwo�ci 
technicznych sprz�tu i oprogramowania. Firmy Transas Marine oraz Kongsberg Marine 
prezentuj� szeroki wybór nowoczesnego sprz�tu, który powinien by� aktualizowany zgodnie 
z potrzebami. Uczelnie morskie maj� mo�liwo�� zakupu nowych jednostek pływaj�cych, 
akwenów pływania, a nawet wymiany całego oprogramowania na nowsze, b�d� rozbudow�
istniej�cych ju� symulatorów.  

Aby porówna� ze sob� dwa obrazy radarowe nale�y przeprowadzi� badania 
w identycznych warunkach, ustawi� dokładnie takie same parametry, zarejestrowane obrazy 
nale�y podda� obróbce i sprowadzi� do jednolitej formy graficznej. Na podstawie wyników 
zebranych w tabelach 2 oraz 3 przedstawiaj�cych zestawienie współczynników korelacji 
obrazów symulowanych z rzeczywistymi oraz warto�ci odległo�ci Euklidesa, stwierdzi�
mo�na, �e symulator RADAR/ARPA – ECIDS/WECDIS działaj�cy w oparciu  
o oprogramowanie NaviTrainer Professional 5000 firmy Transas Marine osi�gn�ł najlepsze 
rezultaty, w zwi�zku z tym nasuwa si� wniosek, �e najwierniej odwzorowuje rzeczywisto��. 
Symulator NMS – 90 firmy KongsbergMaritime AS mimo, �e został zainstalowany  

w Akademii Morskiej w Gdyni w 1986 roku, osi�gn�ł nieznacznie gorsze wyniki ni�
najlepszy symulator. Nast�pnie w kolejno�ci prezentuj� si� symulator nawigacyjny 
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NaviTrainer Professional 4000 firmy Trasnas Marine, potem symulator Polaris firmy 
KongsbergMaritime AS, a najgorsze wyniki bada� zostały uzyskane w symulatorze 
HOMAR.NAV firmy AUTOCOMP ELECTRONIC. Nale�y pami�ta�, �e badania zostały 
wykonane na małej próbce obrazów testuj�cych w zwi�zku z tym wyników nie nale�y 
generalizowa�. 

Podsumowuj�c, mo�na stwierdzi�, �e mo�liwo�ci odwzorowania zobrazowania 
radarowego przez symulatory zainstalowane w polskich uczelniach morskich, s� na dobrym, 
wysokim poziomie. Ró�nice w obrazie na ekranie radaru wynikaj� z zakupionego sprz�tu.  
W tej serii bada� symulator firmy Transas Marine osi�gn�ł najlepsze wyniki. Obrazy 
radarowe symulowane w tych symulatorach najwierniej odzwierciedlaj� rzeczywisto��
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ANALYSIS OF RADAR DEPICTING  
IN NAVIGATIOIN SIMULATORS  

Abstract 
A versatile and accurate training on the land, lets reduce the number of accidents at sea. Thanks 

to navigational simulators, it is possible to train crews of ships, not exposing them to a danger.  
A training in the operation of the radar is particularly important. Comparison of radar depicting in 
Polish Maritime colleges have been analyzed  during my work and the best image conveying reality 
has been chosen. Moreover a general description from the radiolocation as well as navigational 
simulators has been presented 
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