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Ryszard WAWRUCH 

KOREKTA DOKŁADNOŚCIOWA ZOBRAZOWANIA RADAROWEGO 
Z WYKORZYSTANIEM AIS 

Streszczenie 

W artykule przedstawione wyniki badań eksperymentalnych możliwości korekty dokładności zobrazowania ra-

darowego z wykorzystaniem transmisji urządzeń statkowych systemu automatycznej identyfikacji (AIS). Badania 

przeprowadzono na urządzeniach radarowych śledzących automatycznie wykryte obiekty (ARPA), ECDIS i AIS 

zainstalowanych w laboratorium radarowym Akademii Morskiej w Gdyni. Do pomiarów wykorzystano wyposażone 

w AIS i śledzone przez ARPA morskie statki handlowe płynące torami wodnymi do lub z portów Gdańska i Gdyni. 

WSTĘP 

Prezentacja radarowego sygnału wizyjnego w formie nakładki 
na elektroniczną mapę nawigacyjną we wskaźniku systemu map 
elektronicznych i informacji nawigacyjnej (Electronic Chart Display 
and Information System - ECDIS) unaocznia ewentualne błędy 
kątowe i odległościowe radaru, szczególnie po włączeniu zobrazo-
wania mapy o dużej skali. Kwestia dokładności zobrazowania rada-
rowego prezentowanego w ECDIS była przedmiotem wielu analiz 
przedstawionych np. w [1,2,3]. W publikacjach tych nie wskazano 
jednak źródeł błędów oraz metod ich korekty. 

Źródłem błędów w analizowanym zakresie są niedokładności 
prac serwisowych po instalacji radaru na statku w zakresie: 
1. Ustawienia w konsoli antenowej radaru stycznika kreski kurso-

wej wskazującej kierunek dziobu statku własnego. 
2. Określenia wartości wprowadzanej przez pracownika serwisu 

poprawki odległościowej (poprawki na opóźnienie czasowe 
przebiegu impulsów w układach nadawczo-odbiorczym i ante-
nowym oraz we wskaźniku radaru). 

3. Dopasowania skali zobrazowania radarowego do wymiarów 
ekranu wskaźnika. 

4. Dokładnego określenia współrzędnych geograficznych pozycji 
anteny radaru statkowego poprzez wprowadzenie poprawek do 
pozycji wskazywanej przez odbiornik światowego satelitarnego 
systemu radionawigacyjnego (GPS) podłączony do tego rada-
ru. 
Wymienione w punkcie czwartym dokładne określenie współ-

rzędnych geograficznych pozycji anteny radarowej poprzez wpro-
wadzenie poprawek do pozycji wskazywanej przez podłączony do 
radaru odbiornik systemu GPS jest możliwe tylko w zintegrowanym 
systemie nawigacyjnym (Integrated Navigation System - INS) stosu-
jącym uzgodniony wspólny system odniesienia (Consistent Com-
mon Reference System - CCRS) i wskazującym pozycję geogra-
ficzną w stosunku do jednego, wyznaczonego na statku, uzgodnio-
nego punktu odniesienia (Consistent Common Reference Point - 
CCRP). W praktyce ma to znaczenie tylko na statkach, na których 
antena radarowa zainstalowana jest w znacznej odległości od ante-
ny odbiornika systemu GPS, np. na dużych zbiornikowcach i konte-
nerowcach w przypadku anteny radarowej umieszczonej na dziobie 
statku oraz na części dużych promów z anteną jednego z radarów 
zainstalowaną na rufie jednostki. We wszystkich pozostałych przy-
padkach anteny radarowe są umieszczone na maszcie lub na po-
kładzie namiarowym (pelengowym) w jego pobliżu, w odległości 
poziomej kilku, maksymalnie kilkunastu metrów od pozycji anteny 
odbiornika GPS i nieuwzględnianie wymienionych poprawek nie 
wpływa na dokładność zobrazowania radarowego sygnału wizyjne-
go na elektronicznej mapie nawigacyjnej w ECDIS. 

Poprawne wykonanie czynności wymienionych w punktach je-
den - trzy nie powinno stwarzać problemu. Radar jest instalowany 
na statku stojącym w porcie (przycumowanym do nabrzeża), w 
znanej dokładnie pozycji naniesionej na mapę nawigacyjną. Po 
zgrubnym ustawieniu wymienionego stycznika i wprowadzeniu 
poprawki odległościowej należy określić namiary i odległości na 
naniesione na mapę i widoczne na radarze stałe obiekty punktowe. 
Następnie należy porównać wartości linii pozycyjnych zmierzonych 
radarem i odczytanych z mapy, określić ich różnice i poprawić o nie 
wartości kąta ustawienia stycznika i poprawki odległościowej. W 
praktyce zadanie to jest trudne do wykonania ze względu na brak 
na akwenie portowym stałych obiektów punktowych naniesionych 
na mapę i widocznych jednocześnie na zobrazowaniu radarowym. 
Zobrazowanie radarowe może być więc niedokładnie zorientowane 
kątowo i zniekształcone odległościowo. Zniekształcenie odległo-
ściowe jest szczególnie widoczne po włączeniu elektronicznej mapy 
nawigacyjnej o dużej skali, np. planu portu. Sytuacje takie zapre-
zentowano na rys. 1 i 2, na których przedstawiono zobrazowania 
radarowe niepoprawne zorientowane: kątowo - Zatoki Gdańskiej 
(rys. 1) i odległościowo - portu w Gdyni (rys. 2), otrzymane z zain-
stalowanego w laboratorium radarowym Akademii Morskiej w Gdyni 
radaru Raytheon podłączonego do ECDIS firmy Transas. 
 

 
Rys. 1. Niepoprawnie zorientowane kątowo (obrócone w prawo) 
zobrazowanie radarowe Zatoki Gdańskiej przedstawione na elek-
tronicznej mapie nawigacyjnej ECDIS [badania własne] 
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Rys. 2. Niepoprawnie zorientowane odległościowo zobrazowanie 
radarowe portu w Gdyni przedstawione na elektronicznej mapie 
nawigacyjnej ECDIS [badania własne] 
 

Kolejny rys. 3 prezentuje poprawnie zorientowane kątowo i od-
ległościowo zobrazowanie radarowe Basenu Prezydenta portu w 
Gdyni przedstawione na elektronicznej mapie nawigacyjnej ECDIS 
Transas.  
 

 
Rys. 3. Poprawnie zorientowane kątowo i odległościowo zobrazo-
wanie radarowe Basenu Prezydenta portu w Gdyni przedstawione 
na elektronicznej mapie nawigacyjnej ECDIS [badania własne] 
 

Oprogramowanie współczesnych radarów nawigacyjnych eks-
ploatowanych na morskich statkach handlowych umożliwia wpro-
wadzenie poprawek odległościowych i kątowych do prezentowane-

go przez nie zobrazowania. W części urządzeń, np. we wskaźniku 
Pathfinder MK2 produkcji firmy Raytheon, dostęp do tych funkcji nie 
jest chroniony hasłem, a więc osoby obsługujące radar mogą wpro-
wadzać stosowne poprawki na bieżąco. Kwestią wymagającą wery-
fikacji jest praktyczna możliwość określenia wymienionych popra-
wek i dokładność tak przeprowadzonej korekty zobrazowania. W 
celu weryfikacji przeprowadzono stosowne pomiary, wykorzystując 
urządzenia zainstalowane w laboratorium radarowym Wydziału 
Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni znajdującym się w 
budynku w pobliżu południowego wejścia do portu w Gdyni, umożli-
wiające obserwację radarową linii brzegowej Zatoki Gdańskiej i 
statków znajdujących się na jej akwenie.  

1. OPIS POMIARÓW  

Pomiary przeprowadzono z wykorzystaniem następujących 
urządzeń zainstalowanych w już wymienionym laboratorium rada-
rowym Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni: 
1. Pracującego w paśmie X radaru nawigacyjnego firmy Raythe-

on z anteną umożliwiającą wykrycie i śledzenie obiektów na 
akwenie Zatoki Gdańskiej w sektorze kątowym ukazanym na 
rys. 4, wyposażonego we wskaźnik Pathfinder MK2 z funkcją 
ręcznej korekty kątowej i odległościowej zobrazowania oraz 
układy śledzące, umożliwiającego prezentację informacji o śle-
dzonych echach radarowych i obiektach wyposażonych w 
urządzenia systemu automatycznej identyfikacji (Automatic 
Identification System – AIS).  

2. Urządzenia statkowego AIS R4 firmy SAAB podłączonego do 
wyżej wymienionego wskaźnika radaru. 

3. ECDIS Transas wersja programowa 4000 i 2500 z podłączo-
nym do niego wykorzystywanym radarem Raytheon. 

4. Odbiornika systemu DGPS FX412 podłączonego do radaru i 
ECDIS, stabilizującego zobrazowanie na wskaźniku radaru.  
W czasie pomiarów obserwowano na radarze i ECDIS manew-

rujące na torach wodnych Zatoki Gdańskiej w pobliżu pław GN, HEL 
i NP, wymienione w tabeli 1 dziewięć statków różnego typu i wielko-
ści, od małego statku dowozowego „Bazalt” o długości 64m i ma-
sowca „Lona” o długości 84m, po masowce „Ziemia Tarnowska” i 
„Monica Sofia” o długościach odpowiednio równych 180m i 183m. 
Statki te były wyposażone w pracujące urządzenia AIS, których 
transmisje odbierał AIS zainstalowany w laboratorium i podłączony 
do wykorzystywanego radaru. 

Obserwowane statki przedstawiono na rys. 5-13. 
 

 
Rys. 5. Masowiec „Amur 2509” [https://www.vesseltracker.com/en/ 
Ship/Kasma-8721351.html] 

 

 
Rys. 4. Pole widzenia anteny radaru Raytheon NSC-34 [badania własne] 

https://www.vesseltracker.com/en/%20Ship/Kasma-8721351.html
https://www.vesseltracker.com/en/%20Ship/Kasma-8721351.html
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Rys. 6. Statek „Bazalt” [http://www.marinetraffic.com/pl/ais/details/ 
ships/7911636/vessel:BAZALT] 
 

 
Rys. 7. Masowiec „Grachtdiep” [http://www.shipspotting.com/gallery  
photo.php?lid=1857607] 
 

 
Rys. 8. Statek „Lona” [https://www.vesseltracker.com/en/Ships/Lona 
-7234753.html] 
 

 
Rys. 9. Zbiornikowiec „Margita” [https://www.fleetmon.com/en/ves-
sels/Margita_55709] 
 

 
Rys. 10. Statek „Monica Sofia” [http://myship.com/imo/7634018/MO 
-NICA-SOFIA/galery] 
 

 
Rys. 11. Prom pasażersko-samochodowy „Stena Nordica’ [https:// 
commons.wikimedia.org/wiki/File:Stena_Nordica] 
 

 
Rys. 12. Statek „Taernvik” [http://www.shipspotting.com/gallery/pho-
to.php?lid=891787] 
 

 
Rys. 13. Masowiec „Ziemia Tarnowska” [http://www.shipspotting. 
com/galery/photo.php] 
 

Przeprowadzono w sumie 14 serii pomiarowych, w czasie któ-
rych radar był załączony na zakresie obserwacji 22224m (12 mil 
morskich - Mm). W pięciu przypadkach obserwowano statki wpływa-
jące na akwen Zatoki Gdańskiej i kierujące się do portu w Gdańsku 
lub w Gdyni, w dziewięciu – jednostki które opuściły port i kierowały 
się ku pławie HEL. W przypadku dwóch statków pomiary przepro-
wadzono kilkukrotnie: 
1. Dwukrotnie dla masowca „Lona” podczas jego wejścia i wyjścia 

z portu. 
2. Pięciokrotnie w przypadku promu pasażersko-samochodowego 

„Stena Nordica” podczas kolejnych jego zawinięć do portu w 
Gdyni i wyjść z tego portu. 
W eksperymencie założono, że wartości namiarów i odległości 

wskazywane przez urządzenie AIS są dokładniejsze od wartości 
tych parametrów prezentowanych dla tych samych momentów 
czasowych przez radar. Doświadczenie polegało na: 
1. Wprowadzeniu błędnych wartości do układów korekty kątowej i 

odległościowej zobrazowania radarowego we wskaźniku Ray-
theon NSC-34. 

Tab. 1. Dane obserwowanych statków, odległości w czasie pomiarów i wartości średnie błędów określenia poprawek kątowych i odległo-
ściowych zobrazowania radarowego [badania własne]  

Nazwa statku Długość x szerokość statku [m] 
Odległość do statku w 
czasie pomiarów [m] 

Wartość średnia błędu określenia Przybliżona szerokość kątowa 
obiektu w płaszczyźnie poziomej [o] Kąta [o] Odległości [m] 

Amur 2509 116 x 14 13960 – 16700 -0,2 -370,4 (-0,2Mm) 0,4 

Bazalt 64 x 13 20187 – 22410 -0,4 +370,4 (+0,2Mm) 0,2 

Grachtdiep 100 x 16  10550 – 10930 +0,1 0,0 0,5 

Lona 84 x 14 14816 – 17220 -0,2 +185,2 (+0,1Mm) 0,3 

Lona 84 x 14 8150 – 10740 +0,2 -185,2 (-0,1Mm) 0,4 - 0,6 

Margita 86 x 14 14816 – 17970 -0,6 +185,2 (+0,1Mm) 0,3 

Monica Sofia 183 x 22 20190 – 24260 +0,5 +185,2 (+0,1Mm) 0,4 - 0,5 

Stena Nordica 170 x 26 8150 – 10740 +0,3 -370,4 (-0,2Mm) 0,9 - 1,2 

Stena Nordica 170 x 26 22220 – 25930 -0,5 +370,4 (+0,2Mm) 0,4 

Stena Nordica 170 x 26 15370 – 19450 +0,3 -370,4 (-0,2Mm) 0,5 - 0,6 

Stena Nordica 170 x 26 15740 – 19820 -0,4 +185,2 (+0,1Mm) 0,5 - 0,6 

Stena Nordica 170 x 26 12220 – 18890 -0,3 +185,2 (+0,1Mm) 0,5 - 0,8 

Taernvik 141 x 22 19260 – 22420 +0,1 0 0,4 

Ziemia Tarnowska 180 x 23 19450 – 23150 -0,1 0 0,4 - 0,5 

Wartość średnia błędu określenia kąta i odległości dla wszystkich serii pomiarowych -0,1 +26,5  
 

http://www.marinetraffic.com/pl/ais/details/
http://www.shipspotting.com/gallery%20%20photo.php?lid=1857607
http://www.shipspotting.com/gallery%20%20photo.php?lid=1857607
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2. Akwizycji echa radarowego statku do śledzenia i załączeniu 

prezentacji informacji o tym statku dostępnej za pośrednictwem 
urządzenia AIS podłączonego do radaru. 

3. Śledzeniu wybranego statku przez co najmniej pięć minut w 
czasie kiedy płynął on jeszcze stałym kursem i prędkością 
przez wykonaniem zwrotu przy jednej z wcześniej wymienio-
nych pław. 

4. Odczytaniu, po okresie czasu wymienionym w punkcie 2, 
wartości namiaru na statek i odległości do niego, wskazywa-
nych jednocześnie przez wskaźnik radarowy i AIS. 

5. Określeniu różnic w odczytanych wartościach odległości i 
namiaru oraz przyjęciu, że określają one wielkości poprawek 
odległościowych i kątowych, które należy wprowadzić do 
wskaźnika radarowego. 

6. Wprowadzeniu poprawek wymienionych w punkcie 4. 
7. Odczytaniu, po wprowadzeniu poprawek, dwudziestu kolejnych 

wskazań wartości odległości i namiaru na dany statek, poka-
zywanych jednocześnie przez wskaźnik radarowy i AIS. 

8. Określeniu, na podstawie odczytów wymienionych w punkcie 
6, dokładności przeprowadzonej korekty odległościowej i kąto-
wej zobrazowania radarowego. 
Pomiary realizowali studenci Wydziału Nawigacyjnego Akade-

mii Morskiej w Gdyni, zaznajomieni z obsługą wykorzystywanego 
radaru i ECDIS ale nie posiadający praktyki w eksploatacji tych 
urządzeń. Studenci nie znali poprawnych wartości poprawek odle-
głościowych i kątowych zobrazowania radarowego oraz wprowa-
dzanych błędnych ich wielkości. 

Wszystkie  pomiary przeprowadzono w dobrych warunkach hy-
drometeorologicznych, przy braku opadów atmosferycznych i sta-
nach morza nieprzekraczających czterech stopni. 

2. WYNIKI POMIARÓW  

Wartości średnie błędów określenia poprawek kątowych i odle-
głościowych zobrazowania radarowego przedstawiono w tabeli 1. 

Na wykresach ukazanych na rys. 14 - 19 przedstawiono przy-
kładowo różnice w wartościach namiarów i odległości uzyskanych w 
czasie serii pomiarowych po wprowadzeniu do wskaźnika radaro-
wego opisanych poprawek. 
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Rys. 14. Porównanie wartości namiarów uzyskanych z radaru i AIS 
dla statku „Bazalt” [badania własne] 
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Rys. 15. Porównanie wartości odległości uzyskanych z radaru i AIS 
dla statku „Bazalt” [badania własne] 
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Rys. 16. Porównanie wartości namiarów uzyskanych z radaru i AIS 
dla statku „Margita” [badania własne] 
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Rys. 17. Porównanie wartości odległości uzyskanych z radaru i AIS 
dla statku „Margita” [badania własne] 
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Rys. 18. Porównanie wartości namiarów uzyskanych z radaru i AIS 
dla statku „Ziemia Tarnowska” [badania własne] 
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Rys. 19. Porównanie wartości odległości uzyskanych z radaru i AIS 
dla statku „Ziemia Tarnowska” [badania własne] 

PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone doświadczenie wykazało, że wykonanie ko-
rekty kątowej zobrazowania radarowego we wskazany w artykule 
sposób nie stwarza problemu nawet mało doświadczonym użytkow-
nikom. W celu jej przeprowadzenia z wymaganą dokładnością rzędu 
0,3o - 0,5o należy wykorzystywać widoczne na ekranie radaru lub 
ECDIS punktowe echa radarowe statków wyposażonych w AIS. Za 
punktowe można uważać obiekty o przybliżonej szerokości kątowej 
w płaszczyźnie poziomej rzędu dziesiętnych stopnia. W związku z 
tym, do przeprowadzenia korekty należy wykorzystywać dające wy-
raźne echa na ekranie radaru statki znajdujące się w odległościach 
rzędu 14-22km (8-12Mm). Obserwację należy więc prowadzić na 
zakresie 12Mm. Tak duży zakres obserwacji uniemożliwia jednak 
jednoczesne przeprowadzenie z wymaganą dokładnością korekty 
odległościowej z powodu zbyt małej rodzielczości odczytu odłegłoś-
ci na wskaźniku radaru. Na zakresie 12Mm rozdzielczość układu 
pomiarowego wynosi 185,2m (0,1Mm) i z taką dokładnością określili 
wielkość zniekształcenia odległościowego obrazu radarowego 
studenci uczestniczący w eksperymencie. W celu jednoczesnego 
przeprowadzenia korekty kątowej i odległościowej obrazu radaro-
wego należy wykorzystywać stawy i pławy wyposażone w AIS, 
będące obiektami punktowymi (o praktycznie zerowych wymiarach 
liniowych) niezależnie od ich odległości od anteny badanego 
urządzenia, a same pomiary wykonywać na jak najmniejszym 
zakresie pracy radaru. W przypadku braku takich obiektów, korektę 
odległościową należy przeprowadzić niezależnie od korekty 
kątowej, na najmniejszych zakresach pracy radaru, wykorzystując w 
tym celu echa pochodzące od nabrzeży w porcie. Jak 
przedstawiono na rys. 2, radar niepoprawnie zorientowany odległo-
ściowo zniekształca w charakterystyczny sposób zobrazowanie 
nabrzeży portowych. Zniekształcenie to, polegające na zawężeniu 
lub rozszerzeniu obrazu, należy zlikwidować wprowadzając stosow-
ną wartość poprawki. 
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PRECISION ADJUSTMENT  
OF RADAR IMAGE USING AIS 

Abstract 

Paper presents results of experimental verification 

of the possibility of radar image accuracy correction 

using ships’ devices of the Automatic Identification 

System (AIS). The study was conducted on radar 

equipment with automatic tracking function of detected 

objects (ARPA), ECDIS and AIS installed in the radar 

laboratory of Gdynia Maritime University. For meas-

urements were used equipped with AIS and tracked by 

ARPA commercial vessels sailing along fairways to and 

from the ports of Gdańsk and Gdynia. 
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