DRAGONFLY
„Sonar Chirp”

To jest już drugi rok, jak mam przyjemność testować wędkarskie echosondy firmy Raymarine z
serii Dragonfly. Pobieżnie o tych sondach napisano już kilka artykułów. Ja chciałem przedstawić Wam
bardziej szczegółowy opis poszczególnych trybów tego urządzenia oraz przybliżyć menu, które jest
bardzo proste w obsłudze.
Wyróżnić możemy cztery takie tryby tak jak sonar Chirp, Chirp DownVision, GPS oraz Wi-fish.
W dzisiejszym artykule skoncentruję się tylko na zwykłym sonar Chirpie. Polega on na wysyłaniu
strumieni fal w kierunku dna o kształcie stożka pod kątem 25O. Zasięg tego sygnału wynosi 275m. Jest
to klasyczny widok echosondy wędkarskiej, do którego jesteśmy przyzwyczajeni od wielu lat. Służy nam
do namierzania pojedynczych ryb i ich ławic, określania głębokości łowiska oraz struktury dna. Może
też nam służyć do precyzyjnego podania przynęty na odpowiednią głębokość w wędkowaniu pod
lodem lub metodą verticalną.
Na początku przed włączeniem echosondy musimy ustawić w odpowiedniej pozycji
przetwornik. Zanurzając go w wodzie musimy zwrócić uwagę, żeby był ustawiony równolegle do lustra
wody. Ja delikatnie przechylam go obniżając tył przetwornika patrząc w kierunku płynięcia. Uzyskuję
przez to równiejsze łuki ryb. Możemy także ustawić korektę wskazywanej głębokości w głównych
ustawieniach systemowych. Przetwornik mierzy głębokość od swojego położenia do dna, a ponieważ
znajduje się pod wodą (w moim przypadku jest to około 20cm), jeżeli chcemy znać rzeczywistą wartość
głębokości od lustra wody ustawiamy odpowiednią korektę. Po włączeniu echosondy ukazuje się nam
bardzo jasny kolorowy obraz. Wyświetlacz w Dragonfly-u naprawdę powala na kolana. Widać go pod
każdym kątem i w każdych warunkach pogodowych, a technologia kilkuwarstwowego klejonego szkła
całkowicie eliminuje nam problem z parowaniem ekranu podczas najmocniejszych opadów deszczu.
Wchodząc w podstawowe menu w trybie „ECHO” ukazuje się nam z prawej strony lista dostępnych
ustawień. I tak od góry mamy do wyboru „umieść punkt drogi” o tym bliżej opisze w rozdziale o GPSie, następnie „zasięg”, „czułość echosondy” i „opcje wyświetlania”(rys.1).

ZASIĘG- tutaj mamy do wyboru tryb AUTO lub możliwość ustawienia zakresu głębokości
wyświetlanej na naszym urządzeniu. Płytki zasięg do górna granica naszego wyświetlacza, a głęboki
zasięg do dolna granica naszego wyświetlacza(rys.2).
CZUŁOŚĆ ECHOSONDY- mamy do wyboru trzy parametry ustawień. Wzmocnienie, kontrast i
filtr zakłóceń. I choć echosondy z pod znaku ważki wyśmienicie sobie radzą w trybie automatycznym
to bardziej ambitni mogą spróbować poeksperymentować z trybem manualnym. Dokonujemy tego za
pomocą prostych suwaków (rys. 3). Wzmocnienie to nic innego jak moc nadajnika. Czym głębsza i
bardziej czysta woda tym wartość mocy większa. Ustawiamy ją tak by pozbyć się większych szumów w
toni i wyodrębnić łuki ryb. Kontrast ustawiamy dość wysoko, regulujemy nim intensywność koloru. Do
tego przydaje się znajomość łowiska, informuje nas o zmieniającej się strukturze dna, a dokładniej
mówiąc o jej gęstości. Czym dno jest bardziej „zbite” twardsze tym kolor jest intensywniejszy (rys. 4).
Maksymalnym kolorem w trybie normalnego wyświetlania jest kolor bordowy. I zakładając, że mamy
wszystko dodrze ustawione lub jesteśmy w trybie AUTO taki kolor nas będzie informował, że mamy do
czynienia z kamieniem lub gruzami. Bordo z czerwonym może informować nas o piasku, a gdy widzimy
żółty z niebieskim to pod nami znajduje się muł. Ważna jest jeszcze grubość wyświetlanej warstwy. Gdy
na czerwonym dnie mamy tylko cieniutką warstwę koloru żółto-niebieskiego to mamy do czynienia z
cieniutka warstwą namułu na twardym dnie. Gdy ta warstwa będzie dość gruba to mamy do czynienia
z grubszą warstwą mułu. Tak samo ryby, czym jej struktura będzie bardziej zbita i zwarta tym echo
mocniejsze. I tak np. sandacz często ma wyraźne mocne echo (środek łuku jest mocno czerwony), a
leszcz mimo dużego łuku kolory ma zdecydowanie mniej intensywne. W sondzie firmy Raymarine
bardzo dobrze to działa i bez problemu jesteśmy w stanie określić, nad jakim dnem się znajdujemy.
Dodatkowo sonda bardzo dobrze radzi sobie z wyodrębnieniem ryb leżących na dnie, co jest naprawdę
nie lada sukcesem (rys. 5). Filtr zakłóceń służy do wyciszenia powierzchniowej warstwy wody i nie
ustawiamy go zbyt wysoko bo może spowodować, że sonda nie narysuje nam dna bardzo płytkiego np.
znajdującego się na 1m głębokości.
OPCJE WYŚWIETLANIA- pod tą zakładką mamy do wyboru pięć kolorów wyświetlania sonaruklasyczny niebieski, czarny, biały, słońce i noc (rys. 6). Mi najbardziej przypasował typ klasyczny biały.
Tryb A-scope, który pokazuje nam aktualny odczyt tego co znajduje się pod przetwornikiem (rys. 7).
Jest on wyświetlany z prawej strony ekranu. Służy głownie do łowienia metodą verticalną lub pod
lodem. Dzięki niemu idealnie wiemy gdzie się znajduje nasza przynęta, w jakiej odległości od dna i ryby.
Dodatkowymi opcjami, jakie możemy włączyć, są ID docelowej głębokości, linie głębokości i biała linia
(rys. 8 i 9). Dwie pierwsze opcje są nawet pomocne szczególnie przy głębszych łowiskach i trolowaniu,
ale trzecia w moim odczuciu całkowicie zbędna.
Dodatkowo w każdym momencie pracy na sonar Chirpie możemy sobie przybliżyć wyświetlany
obraz przez naciśnięcie przycisku plusa (rys. 10). Domyślnie przybliża nam się obraz w okolicy dna, ale
strzałkami możemy przesunąć go w górę i w dół. Po prawej stronie ekranu zostaje nam wyświetlany
obraz w całości od przetwornika do dna lub we wcześniej ustawionych ramach głębokości dolnej i
górnej.
Myślę, że to już wszystko na temat zwykłego Chirpa w następnym rozdziale postaram się opisać
Wam sonar Chirp DownVision. Na zakończenie dodam jeszcze, że opisany wyżej tryb mają następujące
urządzenia z serii Dragonfly: 4 i 5 DVS, 4, 5 i 7 PRO oraz starsze wersje Dragonfly 6 i 7.
Z wędkarskim pozdrowieniem Marcin Kotowski „Raymarine Fishing Team”.

