ARPA – Automatic Radar Plotting Aids
Do urządzeń ARPA zaliczane są jedynie te , które dokonują obróbki danych
radarowych i prezentują jej wyniki w określonej formie, bez konieczności
aktywnego śledzenia obiektów przez obserwatora.
Posiadanie ARPA obowiązkowe dla wszystkich statków większych niż 10
000 RT brutto zbudowanych po 1.08.1984r.

Błędy ARPY
Błędy wytwarzane wewnątrz instalacji radarowej
migotanie echa
błędy namiaru (kołysanie statku, położenie anteny)
- błędy pomiaru odległości (ok. 1% zakresu)
błędy żyrokompasu
błędy logu (mają wpływ na długości wektorów)
Wymagania
Błędy wyświetlanych danych
możliwość wyboru dowolnie śledzonego echa
zamiana śledzonego obiektu (gdy obiekty śledzone znajdą się blisko
jednoznaczne dane obiektów śledzonych
siebie – w obrębie jednej bramki śledzącej – i jeden zasłoni drugi, gdy
informacja o tym czy KR i VR jest względem dna czy wody
echo wejdzie w obszar zakłóceń od fal statku własnego itp.)
gubienie ech (np.: gdy dwa echa znajdą się w tym samym namiarze)
detekcja – rozpoznanie obecności obiektu
system musi posiadać odpowiednią formę wygładzania otrzymanej
akwizycja – wybór ech wymagających śledzenia. Ręczna i automatyczna. Do
trasy (smoothing)
automatycznej można zaliczyć:
wpływ wprowadzenia nieprawidłowej informacji o kursie i prędkości
- strefa automatycznej akwizycji; operator ustala max. i min. zasięg
statku własnego na wektory rzeczywiste śledzonych obiektów
akwizycji, sektor rufowy strefy, max. odległości z lewej i prawej Błędy interpretacji wyświetlanej na ekranie informacji
burty; po przepełnieniu systemu strefa wyłączy się; dodatkowo błędy nawigatora:
można ustawić barriers granice poza którymi obiekty nie będą pomyłka w interpretacji wektorów, zła interpretacja historii ruchu
wprowadzane do akwizycji, można je ustawić np. przy lądach,
obiektów itp.
zgrupowaniach statków rybackich, kotwicowiskach itp.
kręgi bezpieczeństwa, 2 kręgi o określonej szerokości (ok. 0,5 Mm), Historia ruchu obiektów
można ustawiać odległość kręgów od siebie, należy uważać aby Każde urządzenie ARPA powinno mieć możliwość prezentacji przeszłego
wewnętrzny krąg nie zachodził na echa od fal.
ruchu obiektów, w postaci przynajmniej 4 równoodległych w czasie
śledzenie – obserwacja kolejnych zmian pozycji obiektów w celu określenia przeszłych pozycji ech, za okres przynajmniej 8 min (zwykle w ruchu
parametrów jego ruchu. Śledzenie co najmniej 20 obiektów przy akwizycji rzeczywistym). Dowiadujemy się z tego jak manewrował obiekt.
automatycznej i ręcznej; 10 obiektów przy akwizycji ręcznej.
etapy śledzenia:
Wektorowa prezentacja informacji
predykcja – przewidywanie nowego położenia, na podstawie wektory względne i rzeczywiste ;
aktualnego położenia obiektu
możliwość zmiany czasowej długości wektorów;
korelacja – określenie nowego aktualnego położenia, na podstawie możliwość chwilowego podglądu innego typu wektorów;
przewidywanych i aktualnie zmierzonych położeń echa
Dodatkowe funkcje ARPA
Alarmy i ostrzeżenia
Automatyczna stabilizacja obrazu radarowego względem dna.
New Target
Wybieramy sobie obiekt stały i podajemy go do akwizycji, następnie
Collision Warning (gdy zostaną przekroczone jednocześnie wartości określamy go w systemie jako fixed target. Od tej pory rozpocznie się
Dmin i Tdmin)
obliczanie parametrów znosu z automatyczną stabilizacją obrazu
Lost Target
radarowego względem dna. Trzeba pilnować aby stałe echo nie zostało
alarmy systemowe
zgubione lub zamienione.
alarm kotwiczny
Linie nawigacyjne i mapy
alarm przeładowania systemu
ARPA ma możliwość tworzenia pomocniczych mapek np. w systemach
rozgraniczenia ruchu, z możliwością ich zapisu w systemie lub na
Wymagania odnośnie danych:
nośnikach przenośnych. Taką mapę należy związać z lądem (stabilizacja).
W każdym momencie powinien być dostęp do danych alfanumerycznych o Przy zmianie zakresu mapa proporcjonalnie zmienia swoje wymiary. Mapy
każdym śledzonym obiekcie:
tworzymy w zobrazowaniu ruchu rzeczywistego.
namiar i odległość
Potencjalny punkt kolizji – PPC
Dmin i Tdmin
Jest to taki punkt, w kierunku którego powinien sterować statek własny z
Kr i Vr obiektów
zachowaniem swojej prędkości, aby doszło do kolizji.
Obszary zagrożenia kolizyjnego – PAD
Manewr próbny (Trial manoeuvre)
Na wskaźniku radarowym wyświetlane są obszary nadmiernego zbliżenia.
ARPA powinna umożliwiać symulację wpływu manewru statku własnego na Sektor niebezpieczny – SOD
wszystkie śledzone obiekty, bez przerywania śledzenia. Na ekranie musi być Przy tworzeniu sektorów niebezpiecznych bierze się pod uwagę kursy
jednoznaczna informacja o tym że aktualnie nie wyświetlana jest rzeczywista względne obiektu. Tworzy się podobnie do manewru antykolizyjnego.
sytuacja (np. T, TRIAL na dole ekranu).
Wyznacza się sektor, z którego należy uciekać.
manewr statyczny – bez uwzględnienia czasu opóźnienia i parametrów Sztuczna poświata (trails, afterglow)
manewrowych statku własnego
Prezentuje drogę widocznego na ekranie obiektu. Długość tej drogi może
- manewr dynamiczny – uwzględnia charakterystyki manewrowe być ustawiana np. 6min. Poświata może być prezentowana zarówno w
własnego statku (prędkość kątowa - turn rate, szybkość zmiany ruchu rzeczywistym jak i względnym. W pierwszym przypadku widzimy
jak manewrował obiekt a w drugim widzimy jego drogę względną. Po
prędkości statku – speed rate, promień zwrotu – turn radius)
zmianie zakresu poświata budowana jest od nowa.
Testowanie ARPY
ARPA powinna posiadać programy testujące system. Powinna sygnalizować
o jakichkolwiek usterkach, brakach sygnałów wejściowych z innych urządzeń
np. log, GPS itp.

Ograniczenia ARPA
- nie ma pewności wykrycia wszystkich obiektów (zależy od
panujących warunków atmosferycznych, od rodzaju obiektu itd.)
podczas manewrów statku własnego jak i obcego dokładność
Dokładność
wyliczanych danych ulega obniżeniu, a nawet zafałszowaniu
Po czasie 1min od rozpoczęcia śledzenia ARPA powinna przedstawić brak możliwości akwizycji obiektu znajdującego się zbyt blisko statku
tendencję ruchu obiektu, natomiast w czasie nie dłuższym jak 3min ARPA
własnego, a jeśli się uda to i tak nie ma już czasu czekać na obliczenia
powinna przedstawić dane o obiekcie z prawdopodobieństwem dokładności
ARPY (ok. 3min)
95%.
gubienie ech
Przepisy IMO określają wymaganą dokładność na podstawie 4 specjalnie zamiana śledzonego obiektu
wybranych i opisanych sytuacji. (dokładność VR = ok.1,2w, KR = ok. 3°)
manewr próbny niesie ze sobą również błędy wynikające z faktu iż
wychodzimy z założenia, że obiekty nie będą manewrować w czasie
Współpraca z innymi urządzeniami
wykonywania manewru przez statek własny.
ARPA nie powinna pogarszać pracy podłączonych do niej urządzeń.
BCR – Bow Crossing Range – odległość przejścia przed dziobem
BCT – Bow Crossing Time – czas tego przejścia

