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Ryszard WAWRUCH 

BADANIA MODELOWE WPŁYWU ZAKŁÓCEŃ OD POWIERZCHNI MORZA  

NA MOŻLIWOŚCI WYKRYWCZE STATKOWEGO RADARU NAWIGACYJNEGO 

 

Referat opisuje przybliżone zależności matematyczne określające możliwości wykrywcze radaru nawigacyjnego 

zainstalowanego na jednostce pływającej w funkcji jego parametrów technicznych i stanu morza oraz wyniki badań 

modelowych prawdopodobieństwa wykrycia takim radarem obiektów nawodnych na tle zakłóceń od powierzchni wody. 

Obliczenia wykonano z zastosowaniem programu Carpet 2 dla radarów pracujących w pasmach X i S. Badania 

przeprowadzono dla dwóch wysokości instalacji anteny radarowej (9 m n.p.m. i 25 m n.p.m.) i dwóch obiektów: o wysokości 1 

m i skutecznej powierzchni odbicia 1 m2 oraz wysokości 10 m i skutecznej powierzchni odbicia 100 m2. 

 

WSTĘP 

Możliwości wykrywcze statkowych radarów nawigacyjnych, 
czyli radarów przeznaczonych do wykrywania obiektów nawodnych, 
zależą od rodzaju propagacji impulsów sondujących na trasie ante-
na radarowa – obiekt odbijający, parametrów technicznych urzą-
dzenia, wysokości instalacji jego anteny i obiektu oraz jego właści-
wości odbijających impulsy definiowanych skuteczną (równoważną) 
powierzchnią odbicia, a także aktualnych warunków propagacyjnych 
oraz parametrów falowania morskiego. Wartość zasięgu radaru, 
czyli maksymalnej odległości wykrycia danego obiektu można obli-
czyć korzystając z przybliżonych wzorów analitycznych. Międzyna-
rodowa Organizacja Morska (IMO) zaleca w Rezolucji MSC.192(79) 
„Przyjęcie zmienionych zaleceń techniczno – eksploatacyjnych dla 
urządzeń radarowych” z 6 grudnia 2004 r., określanie nie tylko 
zasięgów wykrycia obiektów ale również prawdopodobieństwa ich 
wykrycia w funkcji odległości i przyjęcie wykrycia za pewne, jeżeli 
poziom tego prawdopodobieństwa jest nie mniejszy niż 80% [1]. 
Stosowne obliczenia ułatwia i przyśpiesza wykorzystanie specjali-
stycznego oprogramowania, np. programu Carpet 2 (Computer Aided 
Radar Performance Evaluation Tool) opracowanego przez TNO 
Phisics and Electronics Laboratory. Oprogramowania to zostało 
zaprezentowane na konferencji TransComp w 2006 r. [2]. 

Badania przedstawione w tym referacie stanowią kontynuację 
prac realizowanych w latach wcześniejszych i przedstawionych w 
[2, 3, 4, 5]. 

1. RÓWNANIA ZASIĘGU RADARU  

Możliwości wykrywcze radaru określają tak zwane równania je-
go zasięgu. Przyjmują ona różną postać w zależności od warunków 
propagacji impulsów sondujących (propagacja wolnoprzestrzenna i 
interferencyjna) oraz kategorii obiektu odbijającego impulsy. Wyróż-
nia się trzy ich kategorie: 
– obiekty punktowe, czyli obiekty o wymiarach liniowych mniej-

szych niż przestrzeń zajmowana przez jeden impuls sondujący: 
statki, oznakowanie nawigacyjne, pojedyncze odosobnione nie-
bezpieczeństwa wystające ponad powierzchnię wody, np. wraki 
i skały, 

– powierzchniowe, np. powierzchnia morza i niska, płaska linia 
brzegowa, 

– przestrzenne, zwane też objętościowymi, np. chmury i wysoka, 
głównie skalista linia brzegowa. 
Impulsy radarowe mogą rozprzestrzeniać się nad powierzchnią 

wody w warunkach propagacji wolnoprzestrzennej lub interferencyj-
nej. Propagacja wolnoprzestrzenna występuje jeżeli powierzchnia 
morza jest wzburzona w takim stopniu, że powoduje rozproszenie 
odbitych od niej impulsów radarowych i do obiektu odbijającego 
dochodzi tylko impuls bezpośredni. Propagacja taka ma miejsce w 
odległościach do obiektu określonych przybliżonym wzorem 1: 

/)(4 oafL hhhD   (1) 

gdzie: 
– DL –odległość wystąpienia propagacji wolnoprzestrzennej [m], 
– ha – wysokość instalacji anteny radarowej nad poziomem morza 

(n.p.m) [m], 
– hf – wysokość znacząca fal morskich [m], 
– ho – wysokość obiektu, odpowiednio punktowego, powierzch-

niowego i przestrzennego nad poziomem morza (n.p.m) [m], 

–   – długość fali radarowej (w referacie przyjęto długości fali 
3cm dla pasma X i 10cm dla pasma S) [m]. 
Gładka powierzchnia wody daje odbicia lustrzane i do obiektu 

docierają, interferując z sobą, impulsy bezpośrednie i odbite od 
powierzchni morza. Jeżeli faza impulsów dochodzących do obiektu 
bezpośrednio i po odbiciu od powierzchni morza jest zgodna, to 
impulsy się sumują, jeżeli przeciwna, to amplituda impulsu suma-
rycznego jest mniejsza, a w skrajnym przypadku impulsy się zno-
szą. Jest to tak zwana propagacja interferencyjna. Występuje ona w 
odległościach określonych przybliżonym wzorem 2: 

/)(16 oafI hhhD   (2) 

gdzie: 
DI –odległość wystąpienia propagacji interferencyjnej [m]. 

Dla odległości pomiędzy DL i DI propagacja ma charakter po-
średni. 

Tabela 1 przedstawia przykładowo wartości odległości DL i DI 
obliczone przy pomocy wzorów przybliżonych 1 i 2 dla obiektów 
wykorzystanych w badaniach modelowych i opisanych w rozdziale 
2. Jako hf przyjęto w tabeli wartość średnią nominalnej wysokości 
fali dla danego stopnia stanu morza wyrażonego w skali Douglasa.
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Tab. 1. Wartości odległości DL i DI dla parametrów radaru i obiektów 
podlegającym badaniom modelowym opisanym w rozdziale 2  

DL, 
DI 

Pasmo częstotliwości (X lub 
S), wysokość instalacji anteny 
(ha) i obiektu (ho) 

Stan morza w skali Douglasa (hf) 

2 
(hf=0,3m) 

4 
(hf=1,9m) 

6 
(hf=5,0m) 

8 
(hf=11,5m) 

DL 

[m] 
X, ha=9m, ho=1m 400 2533 6667 15333 

X, ha=9m, ho=10 m 760 4813 12667 29133 

X, ha=25m, ho=1m 1040 6587 17333 39867 

X, ha=25m, ho=10m 1400 8867 23333 53667 

S, ha=9m, ho=1m 1,2 7,6 20 46 

S, ha=9m, ho=10m 2,3 14,4 38 87 

S, ha=25m, ho=1m 3,1 19,8 52 120 

S, ha=25m, ho=10m 4,2 26,6 70 161 

DI 

[m] 
X, ha=9m, ho=1m 1600 10133 26667 61333 

X, ha=9m, ho=10m 3040 19253 50667 116533 

X, ha=25m, ho=1m 4160 26347 69333 159467 

X, ha=25m, ho=10m 5600 35467 93333 214667 

S, ha=9m, ho=1m 4,8 30,4 80 184 

S, ha=9m, ho=10m 9,1 57,8 152 350 

S, ha=25m, ho=1m 12,5 79,0 208 478 

S, ha=25m, ho=10m 16,8 106 280 644 

 
W przypadku propagacji wolnoprzestrzennej, zasięg radaru dla 

obiektów punktowych, powierzchniowych i przestrzennych to odpo-
wiednio pierwiastek czwartego, trzeciego i drugiego stopnia z ilo-
czynu parametrów technicznych radaru i skutecznej powierzchni 
odbicia obiektu. Dla propagacji interferencyjnej, tak obliczony zasięg 
należy pomnożyć przez współczynnik interferencji F wyrażony 
wzorem przybliżonym 3: 

 sin2F  (3) 

gdzie: 

 F - współczynnik interferencji, 

    - przesunięcie fazowe pomiędzy dochodzącymi do obiektu 
 impulsami bezpośrednim i odbitym od powierzchni mo-

rza. 
Występuje też odległość graniczna Dgr wyrażona przybliżonym 

wzorem 4: 

/4 oagr hhD   (4) 

gdzie: Dgr – odległość graniczna [m]. 
 
Interferencje sprawiają, że charakterystyka radarowa ma cha-

rakter listkowy. Dla odległości mniejszych od granicznej Dgr, równa-
nia zasięgu mają postać iloczynu wymienionych już pierwiastków 
czwartego, trzeciego i drugiego stopnia i współczynnika interferencji 
podniesionego do potęgi 4. Współczynnik interferencji zawiera w 
sobie funkcję trygonometryczną sinus, a więc powoduje okresowe 
zmiany amplitudy mocy impulsu odbitego od obiektu w funkcji prze-

sunięcia fazowego . Dla odległości większych od granicznej, 
obiekt znajduje się cały czas w najniższym listku charakterystyki 
radarowej, a więc moc impulsu odbitego od niego maleje wraz ze 
wzrostem odległości. Zmienia się też równanie zasięgu, które dla 
odległości większych od granicznej przyjmuje postać: 
– dla obiektów punktowych – iloczynu pierwiastka ósmego stopnia 

z parametrów technicznych radaru i skutecznej powierzchni od-
bicia obiektu oraz pierwiastka drugiego stopnia z iloczynu wyso-
kości instalacji anteny radarowej i obiektu, 

– dla obiektów powierzchniowych – iloczynu pierwiastka siódme-
go stopnia z parametrów technicznych radaru i skutecznej po-
wierzchni odbicia obiektu oraz pierwiastka siódmego stopnia z 
iloczynu wysokości instalacji anteny radarowej i obiektu podnie-
sionego do potęgi czwartej, 

– w dla obiektów przestrzennych – iloczynu pierwiastka szóstego 
stopnia z parametrów technicznych radaru i skutecznej po-
wierzchni odbicia obiektu oraz pierwiastka trzeciego stopnia z 

iloczynu wysokości instalacji anteny radarowej i obiektu podnie-
sionego do potęgi drugiej. 
Radar nawigacyjny jest instalowany na statkach morskich 

przede wszystkim jako środek techniczny do prowadzenia obserwa-
cji w celu unikania zderzeń, a więc rozważania w dalszej części 
referatu zostaną ograniczone do obiektów punktowych. 

2. BADANIA MODELOWE Z WYKORZYSTANIEM  
PROGRAMU CARPAT 2  

2.1. Informacja o programie CARPET 2 i warunkach badań 
modelowych 

CARPET 2 jest programem komputerowym symulującym rze-
czywiste warunki eksploatacji morskich, lotniczych i lądowych urzą-
dzeń radarowych. Umożliwia on określenie, poprzez rozwiązanie 
równań zasięgu radaru, rozkładu amplitudy impulsu odbitego od 
różnych obiektów nawodnych w funkcji ich odległości od anteny 
radaru oraz warunków hydrologiczno - meteorologicznych. Prawdo-
podobieństwo wykrycia jest wyznaczane na podstawie stosunku 
amplitudy sygnału użytecznego do amplitudy szumów i zakłóceń, 
zależnej od parametrów toru odbiorczego radaru, szerokości odbie-
ranego pasma oraz aktualnych warunków propagacyjnych. Na 
potrzeby tej pracy wykorzystano wykresy prawdopodobieństwa 
wykrycia obiektu w funkcji jego odległości od radaru. Parametry 
zmienne w przeprowadzonych symulacjach to: 
– parametry radaru przedstawione w tabeli 2, 
– wysokości instalacji anteny radarowej: 9 i 25 m n.p.m., 
– dane obiektów odbijających impulsy radarowe: 

– obiekt mały (pława bez reflektora radarowego): wysokość 1 
m, skuteczna powierzchnia odbicia 1 m2, prędkość 0 m/s, 

– obiekt duży (statek żeglugi przybrzeżnej): wysokość 10 m, 
skuteczna powierzchnia odbicia 100 m2, prędkość 10 m/s, 

– kąt kursowy wiatru: 000°, 
– stan morza: 0, 2, 4, 6 i 8 stopni w skali Douglasa, 
– pozostałe warunki hydrometeorologiczne: 

– temperatura wody i powietrza: 10oC i 15oC, 
– ciśnienie atmosferyczne – 1020 hPa, 
–  wilgotność względna powietrza – 70%, 
– zasolenie wody - 0,35%. 
Obiekt mały zdefiniowany jako obiekt o wysokości 1 m n.p.m i 

skutecznej powierzchni odbicia 1 m2 to najmniejszy obiekt nawodny, 
jaki powinien wykrywać statkowy radar nawigacyjny zgodnie z 
zaleceniami IMO i normą techniczną dla radarów Międzynarodowej 
Komisji Elektrotechnicznej (IEC). Wysokość 9 m została przyjęta 
jako prawdopodobna wysokość instalacji anteny na niewielkim 
statku o pojemności brutto poniżej 3000 wyposażonym tylko w radar 
pasma X. Wysokość 25 m została przyjęta jako prawdopodobna 
wysokość instalacji anteny na statku o pojemności brutto powyżej 
3000 wyposażonym w radary pasma X i S. 

 
Tab. 2. Parametry radarów przyjęte dla potrzeb badań modelowych  

Parametr Pasmo X Pasmo S 

Częstotliwość 9410 MHz 3050 MHz 

Amplituda mocy impulsu 25 kW 30 kW 

Długość impulsu 0,06 ms 

Szerokość pasma przenoszenia 16,7 MHz 

Częstotliwość powtarzania impulsów 3 kHz 

Straty nadajnika 2 dB 

Gęstość białego szumu (White Phase Noise Density) -120 dBc/Hz 

Szerokość wiązki promieniowania w płaszczyźnie poziomej 0,7o 1,9o 

Szerokość wiązki promieniowania w płaszczyźnie pionowej 18,2o 23o 

Poziom wiązek bocznych -35 dB -30 dB 

Poziom szumów odbiornika 5,5 dB 5,0 dB 

Straty w torze odbiorczym 1 dB 

Straty w procesie obróbki cyfrowej 6 dB 
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2.2. Wyniki badań prawdopodobieństwa wykrycia radarem 
pasma X w funkcji stanu morza 

Wyniki badań dla anteny radaru pasma X zainstalowanej na 
wysokości 25 m przedstawiają rys. 1 - 5. Dla stanu morza 0 praw-
dopodobieństwo wykrycia małego obiektu wynosi 100% w odległo-
ściach od 1 do 2,4 km, następnie spada wraz ze wzrostem odległo-
ści do 0% w odległości 18 km. W przypadku dużego obiektu wynosi 
ono 100% w odległościach od 1 do 7,4 km, następnie obniża się do 
0% w odległości 28 km (Rys. 1). 
 

 
Rys. 1. Prawdopodobieństwo wykrycia radarem pasma X dla wyso-
kości instalacji anteny 25 m i stanu morza 0. 

 
Przy wzroście stanu morza do 2 stopni, prawdopodobieństwo 

wykrycia małego obiektu w odległościach do 4 km obniża się i 
zmienia w zakresie od 86% do 98%. W odległościach większych niż 
4 km przebieg funkcji nie ulega znaczącym zmianom. Prawdopodo-
bieństwo wykrycia dużego obiektu nie zmienia się w sposób zauwa-
żalny (Rys. 2). 

Przy dalszym wzroście stanu morza prawdopodobieństwa wy-
krycia małego obiektu zmniejsza się wyraźnie w przedziale odległo-
ści od 1 do 11 km. Sam przebieg funkcji również ulega zmianie. Dla 
stanu morza 4 pojawia się minimum lokalne w odległości 3,7 km o 
prawdopodobieństwie rzędu 27% Największa wartość prawdopodo-
bieństwa wynosi 62% w odległości 9 km. W odległościach przekra-
czających 11 km przebieg funkcji nie ulega znaczącym zmianom. 
Prawdopodobieństwo wykrycia dużego obiektu zmniejsza się nie-
znacznie w przedziale od 1 do 10 km. W odległościach przekracza-
jących 10 km przebieg funkcji nie ulega znaczącym zmianom (Rys. 
3). 

Dla stanu morza 6, największa wartość prawdopodobieństwa 
wykrycia małego obiektu równa 26% występuje w odległości 1 km. 
Prawdopodobieństwo obniża się wraz ze wzrostem odległości do 
wartości 4% w odległości 7 km. Następnie rośnie do wartości 18% w 
odległości 14 km. W odległościach przekraczających 16 km prze-
bieg funkcji nie ulega znaczącym zmianom i wartość prawdopodo-
bieństwa maleje gwałtownie do zera. Zmniejszenie wartości praw-
dopodobieństwa wykrycia dużego obiektu następuje w przedziale 
od 1 do 14 km. Przebieg funkcji przypomina wykres prawdopodo-
bieństwa wykrycia małego obiektu, z jednym minimum i jednym 
maksimum lokalnym. Wartość maksymalna wynosząca 99% wystę-

puje dla odległości 1 km, a wartość minimalna równa 96% dla odle-
głości 7 km. Prawdopodobieństwo w odległości 14 km wynosi 98%. 
W odległościach przekraczających 14 km przebieg funkcji nie uległ 
znaczącym zmianom (Rys. 4). 
 

 
Rys.2. Prawdopodobieństwo wykrycia radarem pasma X dla wyso-
kości instalacji anteny 25 m i stanu morza 2. 
 

 
Rys. 3. Prawdopodobieństwo wykrycia radarem pasma X dla wyso-
kości instalacji anteny 25 m i stanu morza 4. 
 

Dla stanu morza 8 największa wartość prawdopodobieństwa 
wykrycia małego obiektu wynosząca 14% jest dla odległości 1 km. 
Prawdopodobieństwo obniża się ze wzrostem odległości do 1% w 
odległości 6,2 km. Wartość 1% utrzymuje się do odległości 13,8 km. 
Następnie rośnie ona do wartości 5% w odległości 16,7 km, po 
czym maleje do 0%. Zmniejszenie wartości prawdopodobieństwa 
wykrycia dużego obiektu następuje w przedziale odległości od 1 do 
18 km. Wartość maksymalna prawdopodobieństwa równa 98% 
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występuje dla odległości 1 km, a wartość minimalna wynosząca 
92% dla odległości 10 km. Prawdopodobieństwo w odległości 17,5 
km wynosi 97%. W odległościach przekraczających 18 km przebieg 
funkcji nie ulega znaczącym zmianom (Rys. 5). 
 

 
Rys. 4. Prawdopodobieństwo wykrycia radarem pasma X dla wyso-
kości instalacji anteny 25 m i stanu morza 6. 
 

 
Rys. 5. Prawdopodobieństwo wykrycia radarem pasma X dla wyso-
kości instalacji anteny 25 m i stanu morza 8. 
 

Obniżenie wysokości instalacji anteny radarowej wpływa prze-
de wszystkim na możliwości wykrycia małych obiektów. Świadczą o 
tym rys. 6 - 10 prezentujące prawdopodobieństwa wykrycia takiego 
obiektu dla różnych stanów morza przez radar pasma X z anteną 
zainstalowaną na wysokości 9 m. Ze względu na mniejszy wpływ 
wysokości instalacji anteny radarowej na możliwości wykrycia obiek-
tów dużych, pominięto na wykresach krzywe prawdopodobieństwa 
wykrycia tych obiektów. 

Dla stanu morza 0 prawdopodobieństwo wykrycia obiektu wy-
nosi 100% w odległościach od 1 do 3,3 km, a następnie obniża się 
do 0% w odległości 11,5 km (Rys. 6). 
 

 
Rys. 6. Prawdopodobieństwo wykrycia radarem pasma X małego 
obiektu dla wysokości instalacji anteny 9 m n.p.m. i stanu morza 0. 
 

Możliwości wykrycia obiektu zmieniają się wraz ze wzrostem 
stanu morza. Przy stanie morza 2 prawdopodobieństwo wykrycia 
obiektu nieznacznie zmniejsza się w przedziale od 1 do 1,4 km. W 
odległości 1 km wartość prawdopodobieństwa wynosi 99%. W 
odległościach przekraczających 1,4 km przebieg funkcji nie ulega 
znaczącym zmianom (Rys. 7). 
 

 
Rys. 7. Prawdopodobieństwo wykrycia radarem pasma X małego 
obiektu dla wysokości instalacji anteny 9 m n.p.m. i stanu morza 2. 

 
Przy stanie morza 4 prawdopodobieństwo wykrycia obiektu 

zmniejsza się w przedziale od 1 do 7 km. W odległości 1 km war-
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tość prawdopodobieństwa wynosi 63%. Funkcja ma jedno minimum 
i jedno maksimum lokalne. Wartość maksymalna wynosi 96% dla 
odległości 4,8 km. Wartość minimalna w tym przedziale wynosi 60% 
dla odległości 1,4 km. W odległościach przekraczających 7 km 
przebieg funkcji nie uległ znaczącym zmianom (Rys. 8). 
 

 
Rys. 8. Prawdopodobieństwo wykrycia radarem pasma X małego 
obiektu dla wysokości instalacji anteny 9 m n.p.m. i stanu morza 4. 
 

Przy dalszym wzroście wysokości falowania do 6 stopni w skali 
Douglasa, prawdopodobieństwo wykrycia obiektu wyraźnie zmniej-
sza się w przedziale od 1 do 9 km. W odległości 1 km wartość 
prawdopodobieństwa wynosi 38%. Wartość maksymalna równa 
80% jest dla odległości 7,7 km. Wartość minimalna w tym przedziale 
wynosi 23% i występuje dla odległości 2,8 km. W odległościach 
przekraczających 9 km przebieg funkcji nie ulega znaczącym zmia-
nom (Rys. 9). 

 
Rys. 9. Prawdopodobieństwo wykrycia radarem pasma X małego 
obiektu dla wysokości instalacji anteny 9 m n.p.m. i stanu morza 6. 

Dla stanu morza 8 prawdopodobieństwo wykrycia obiektu 
zmniejsza się w przedziale od 1 do 10 km. W odległości 1 km war-
tość prawdopodobieństwa wynosi 24%. Wartość maksymalna rów-
na 52% występuje w odległości 8,2 km. Wartość w minimum lokal-
nym w odległości 4,4 km wynosi 7%. W odległościach przekraczają-
cych 10 km przebieg funkcji nie uległ znaczącym zmianom (Rys. 
10). 
 

 
Rys. 10. Prawdopodobieństwo wykrycia radarem pasma X małego 
obiektu dla wysokość instalacji anteny 9 m n.p.m. i stanu morza 8. 

2.3. Wyniki badań prawdopodobieństwa wykrycia radarem 
pasma S w funkcji stanu morza 

Prawdopodobieństwo wykrycia badanych obiektów radarem 
pasma S z anteną zainstalowaną na wysokości 25 m n.p.m prezen-
tują rysunki 11-15. Zmiana wysokości instalacji anteny radaru pa-
sma S wpływa na jego możliwości wykrywcze podobnie jak w przy-
padku wcześniej opisanego radaru pasma X. Dlatego też, w refera-
cie ograniczono się do prezentacji możliwości wykrywczych radaru z 
anteną umieszczoną na wysokości 25 m. 

Dla stanu morza 0 prawdopodobieństwo wykrycia małego 
obiektu wynosi 100% w odległościach od 1 do 1,4 km, a następnie 
obniża się wraz ze wzrostem odległości do 0% w odległości 13,5 
km. Prawdopodobieństwo wykrycia dużego obiektu wynosi 100% w 
odległościach od 1 do 5,4 km, następnie obniża się do 0% w odle-
głości 23,5 km (Rys. 11). 

Przy stanie morza 2 prawdopodobieństwo wykrycia małego 
obiektu obniża się nieznacznie w przedziale odległości od 1 do 2 
km. Dla obiektu dużego brak jest zauważalnych zmian analizowa-
nego prawdopodobieństwa (Rys. 12). 

Dla 4 stopni Douglasa prawdopodobieństwa wykrycia małego 
obiektu zmniejsza się w przedziale odległości od 1 do 3,6 km i ma 
minimum lokalne w odległości 1,6 km, w którym wartość prawdopo-
dobieństwa jest równa 70% Największa wartość prawdopodobień-
stwa wynosząca 85% jest dla odległości 3,6 km. W większych odle-
głościach przebieg funkcji nie ulega znaczącym zmianom. Prawdo-
podobieństwo wykrycia dużego obiektu nadal nie zmienia się w 
sposób zauważalny (Rys. 13). 

Dla stanu morza 6 prawdopodobieństwa wykrycia małego 
obiektu zmniejsza się wyraźnie w przedziale odległości od 1 do 8 
km. Największa wartość prawdopodobieństwa równa 58% występu-
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je dla odległości 1 km. W odległościach przekraczających 8 km 
przebieg funkcji nie ulega znaczącym zmianom. Prawdopodobień-
stwo wykrycia dużego obiektu zmniejsza się nieznacznie w zakresie 
od 1 do 7 km. W odległościach przekraczających 7 km przebieg 
funkcji nie ulega znaczącym zmianom (Rys. 14). 
 

 
Rys. 11. Prawdopodobieństwo wykrycia radarem pasma S dla 
wysokości instalacji anteny 25 m i stanu morza 0. 

 
Rys. 12. Prawdopodobieństwo wykrycia radarem pasma S dla 
wysokości instalacji anteny 25 m i stanu morza 2. 
 

Dla stanu morza 8 prawdopodobieństwo wykrycia małego 
obiektu obniża się wraz ze wzrostem odległości niemal w sposób 
liniowy od 49% dla odległości 1 km do 0% dla odległości 13,5 km. 
Prawdopodobieństwo wykrycia dużego obiektu zmniejsza się w 
zakresie odległości od 1 do 15 km. Dla odległości przekraczających 
15 km przebieg funkcji nie ulega znaczącym zmianom (Rys. 15). 

 
Rys. 13. Prawdopodobieństwo wykrycia radarem pasma S dla 
wysokości instalacji anteny 25 m i stanu morza 4. 
 

 
Rys. 14. Prawdopodobieństwo wykrycia radarem pasma S dla 
wysokości instalacji anteny 25 m i stanu morza 6. 

PODSUMOWANIE 

Możliwości wykrycia obiektów o mniejszych wartościach sku-
tecznej powierzchni odbicia i małej wysokości są bardziej uzależ-
nione od stanu morza, niż obiektów dużych. Prawdopodobieństwo 
wykrycia obiektu dużego radarem z anteną zainstalowaną na wyso-
kości 25 metrów osiąga wartości przekraczające 90% dla odległości 
rzędu 22 km dla pasma X i 13 km dla pasma S. Wartości prawdo-
podobieństwa utrzymują się powyżej tego poziomu przy zmniejsza-
niu odległości do obiektu dla wszystkich symulowanych stanów 
morza. Oznacza to, że duży obiekt jest dobrze wykrywany w całym 
zakresie odległości. Z wyników uzyskanych z programu CARPET 2 
wynika, że dla przyjętych w referacie wartości parametrów technicz-
nych radarów i wysokości instalacji ich anten oraz skutecznych 
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powierzchni odbicia i wysokości obiektów, zasięg wykrycia radarem 
pasma X jest większy niż radarem pasma S. Z przebiegów funkcji 
prawdopodobieństwa wykrycia małego obiektu dla różnych stanów 
morza widać wyraźnie, że wysokość fali ma mniejszy wpływ na 
wykrywalność obiektów w paśmie S, niż w paśmie X. 
 

 
Rys. 15. Prawdopodobieństwo wykrycia radarem pasma S dla 
wysokości instalacji anteny 25 m i stanu morza 8. 
 

Z porównania wykresów prawdopodobieństwa wykrycia małego 
obiektu radarem pasma X dla różnych wysokości instalacji jego 
anteny wynika, że większa wysokość anteny skutkuje zwiększeniem 
zasięgu wykrycia tego obiektu. Przy stanie morza 0 dla radaru 
pasma X z anteną zainstalowaną na wysokości 9 metrów n.p.m. 
prawdopodobieństwo wykrycia przekracza 80% w odległości 8,2 
km, a dla radaru o antenie na wysokości 25 metrów w odległości 8,5 
km. W tym przypadku różnica jest niewielka. Przy wyższych stanach 
morza różnica ta się powiększa uwidaczniając jeszcze bardziej, że 
bardziej prawdopodobne jest wykrycie małego obiektu radarem o 
antenie zainstalowanej na mniejszej wysokości n.p.m. Przykładowo 
przy stanie morza 4, wykrycie małego obiektu radarem mającym 
antenę umieszczoną na wysokości 9 m n.p.m. przyjmuje wartości 
prawdopodobieństwa wykrycia nie mniejsze niż 60% w całym za-
kresie odległości od 1 do 8 km. Dla takiego samego radaru z anteną 

zainstalowaną na wysokości 25 m n.p.m. prawdopodobieństwo to 
nie osiąga wartości 60% w żadnym punkcie tego przedziału odle-
głości. 
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Modeling of the influence of sea clutters on the detection 
capabilities of the ship's navigational radar 

Paper describes approximate mathematical formulas de-

fining the detection capabilities of the navigational radar 

installed on vessel as a function of its technical parameters 

and state of the sea, and the results of model tests of the 

probability of detecting by such radar surface objects on the 

background of interference from the sea. The calculations 

were made using the Carpet 2 program for radars working in 

the X and S bands. The study was conducted for two heights 

of radar antenna installations (9 m and 25 m above sea level) 

and two objects: 1 m high with Radar Cross Section (RCS) 

equal to 12 m and 10 m high with RCS equal to 100 m2. 

 
Autor: 

dr hab. inż. kpt.ż.w Ryszard Wawruch – Akademia Morska  
w Gdyni, Wydział Nawigacyjny, Katedra Nawigacji. 

 


