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ΓΖΛΧΖ ΤΓΓΡΑΦΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 
 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο Παλαγηψηεο Υξνλφπνπινο, ηνπ Αλδξέα, κε αξηζκφ 
κεηξψνπ 33313 θνηηεηήο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ H/Τ πζηεκάησλ Σ.Δ. 

ηνπ Α.Δ.Η. Πεηξαηά Σ.Σ. πξηλ αλαιάβσ ηελ εθπφλεζε ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο 
κνπ, δειψλσ φηη ελεκεξψζεθα γηα ηα παξαθάησ:  
 
 
 «Ζ Πηπρηαθή Δξγαζία (Π.Δ.) απνηειεί πξντφλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηφζν 
ηνπ ζπγγξαθέα, φζν θαη ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ζα πξέπεη λα έρεη κνλαδηθφ 
ραξαθηήξα θαη πξσηφηππν πεξηερφκελν. 
 
 
 Απαγνξεχεηαη απζηεξά νπνηνδήπνηε θνκκάηη θεηκέλνπ ηεο λα εκθαλίδεηαη 
απηνχζην ή κεηαθξαζκέλν απφ θάπνηα άιιε δεκνζηεπκέλε πεγή. Κάζε ηέηνηα 
πξάμε απνηειεί πξντφλ ινγνθινπήο θαη εγείξεη ζέκα Ζζηθήο Σάμεο γηα ηα 
πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηνπ άιινπ ζπγγξαθέα. Απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο είλαη 
ν ζπγγξαθέαο ηεο Π.Δ., ν νπνίνο θέξεη θαη ηελ επζχλε ησλ ζπλεπεηψλ, 
πνηληθψλ θαη άιισλ, απηήο ηεο πξάμεο. 
 
 
 Πέξαλ ησλ φπνησλ πνηληθψλ επζπλψλ ηνπ ζπγγξαθέα ζε πεξίπησζε πνπ ην 
Ίδξπκα ηνπ έρεη απνλείκεη Πηπρίν, απηφ αλαθαιείηαη κε απφθαζε ηεο 
πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο. Ζ πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο κε λέα απφθαζεο ηεο, 
κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ηνπ αλαζέηεη εθ λένπ ηελ εθπφλεζε ηεο 
Π.Δ. κε άιιν ζέκα θαη δηαθνξεηηθφ επηβιέπνληα θαζεγεηή. Ζ εθπφλεζε ηεο ελ 
ιφγσ Π.Δ. πξέπεη λα νινθιεξσζεί εληφο ηνπιάρηζηνλ ελφο εκεξνινγηαθνχ 
6κήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία αλάζεζεο ηεο. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη ηα 
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 18, παξ. 5 ηνπ ηζρχνληνο Δζσηεξηθνχ 
Καλνληζκνχ.» 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ  

 
Δπραξηζηψ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θχξην ηακάηε 

Αιαηζαζηαλφ γηα ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπ, θαζψο θαη ηελ νηθνγέλεηά κνπ 
γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πξνζπάζεηάο κνπ επί ζεηξά εηψλ. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

 
ε απηή ηελ εξγαζία παξνπζηάδνληαη, ζπλνπηηθψο, ζεκειηψδεηο 

πιεξνθνξίεο  γηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ελ ρξήζεη ζηελ 
Ναπηηιία. Ο αλαγλψζηεο ζα ιάβεη γλψζε επί ησλ ζχγρξνλσλ ειεθηξνληθψλ 
ζπζηεκάησλ Διέγρνπ, Αζθαιείαο θαη Πινήγεζεο, κέζα απφ ζπλνπηηθέο 
ηζηνξηθέο αλαδξνκέο, δηαγξάκκαηα θαη θσηνγξαθίεο.    
 
 
 
 

Abstract 
In this work are presented, in summary, fundamental information on 

electronic systems that are in use in shipping. The reader will take note on 
modern electronic control systems, Security and Navigation through brief 
historical flashbacks, diagrams and photographs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ: Ναπηηιηαθέο Δπηζηήκεο  
ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: Πινήγεζε, Έιεγρνο, Αζθάιεηα 
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ 

ARPA  
χζηεκα απηφκαηεο ππνηχπσζεο ζηφρσλ ξαληάξ (Automatic 
Radar Plotting Aid) 

AIS  
Απηφκαην ζχζηεκα αλαγλψξηζεο πινίσλ (Automatic 
Information System) 
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CRS  Παξάθηηνη Ραδηνζηαζκνί 

  

DSC χζηεκα Φεθηαθήο Eπηινγηθήο Kιήζεσο  

  

ELT  Πνκπφο Δληνπηζκνχ Δπείγνπζαο Αλάγθεο (αέξαο) 

EGC Σερληθή ηεο νκαδηθήο θιήζεο (Enhanced Group Calling) 

EPIRB Θεζηδεηθηηθφο Ραδηνθάξνο Έθηαθηεο Αλάγθεο  

EPCAMS Electrical Power Control and Monitoring System  

ECDIS  
Electronic Chart Display and Information Systems, Ζιεθηξνληθά 
πζηήκαηα Απεηθφληζεο Υαξηψλ θαη Πιεξνθνξηψλ)  

ENC 
Ζιεθηξνληθφο Ναπηηιηαθφο Υάξηεο (Electronic Navigational 
Chart) 

  

GMDSS 
Global Maritime Distress And Safety System (Παγθφζκην 
Nαπηηιηαθφ χζηεκα Kηλδχλνπ θαη Aζθάιεηαο 

GEOSAR Γεσζηαηηθή ηξνρηά. 

GMT  Ο Μέζνο ρξφλνο Γθξίλνπηηο (Greenwich Mean Time) 

GPS 
Global Positioning System (Παγθφζκην χζηεκα 
ηηγκαηνζέηεζεο) 

  

HRU  Τδξνζηαηηθφο Μεραληζκφο Διεπζέξσζεο 

  

ΗΜΟ  
Γηεζλήο Nαπηηιηαθφο Oξγαληζκφο (International Maritime 
Organisation–IMO) 

Inmarsat  Γηεζλήο Οξγαληζκφο Ναπηηιηαθψλ Γνξπθφξσλ 

Η/Ο ΒΟΥ χλνιν θηβσηίσλ εηζφδνπ/εμφδνπ  

IEC 
Γηεζλνχο Δπηηξνπή Ζιεθηξνεπηζηήκεο (International Electro-
technical Commission) 

IHO  Γηεζλήο Τδξνγξαθηθφο Οξγαληζκφο 

  

LCD Οζφλεο πγξνχ θξπζηάιινπ Liquid Crystal Display 

LES Δπίγεηνη ηαζκνί  

LEOSAR Υακειή ηξνρηά γχξσ απφ ηε Γε  

LPU  Κεληξηθνί επεμεξγαζηέο  
 
 
 
  



χγρξνλα Ναπηηιηαθά Ζιεθηξνληθά 

Παλαγηψηεο Α. Υξνλφπνπινο 14  

MCC Κέληξα Διέγρνπ Απνζηνιψλ 

MRCC  Κέληξα πληνληζκνχ Θαιάζζηαο Γηάζσζεο 

MSI Γηάδνζε Πιεξνθνξηψλ Θαιάζζηαο Αζθάιεηαο 

MES Κηλεηνί Δπίγεηνη ηαζκνί  

ΜΜΗ Πεξηβάιινλ Οπηηθήο Απεηθφληζεο (Μan Μachine Ηnterface) 

MMSI Ναπηηιηαθή θηλεηή δνξπθνξηθή ηαπηφηεηα  

  

NCS ηαζκφο πληνληζκνχ Γηθηχνπ  

NOC Κέληξν Λεηηνπξγηψλ Γηθηχνπ 

NBDP Ραδηνηειεηππία 

NAVTEX  χζηεκα πιεξνθνξηψλ γηα ηε κεηάδνζε MSI  

NAVSTAR  
Παγθφζκην χζηεκα Πξνζδηνξηζκνχ Θέζεσο NAVSTAR GPS 
(Navigation Satellite Timing And Ranging). 

NGA  
Τπεξεζία Γεσρσξηθψλ Πιεξνθνξηψλ ησλ ΖΠΑ (National 
Geospatial Agency) 

  

PLB  Πξνζσπηθφο Φάξνο Δληνπηζκνχ (μεξά) 
PID 
Διεγθηήο 

Αλαινγηθφο (P), Οινθιεξσηηθφο (I), Γηαθνξηθφο (D) Έιεγρνο 
(proportional–integral–derivative controller) 

PPS Αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ζέζεσο (Precise Positioning Service 

  

RCC Κέληξα πληνληζκνχ Γηάζσζεο  

RADAR Ραδηνεληνπηζηήο 

  

SCC Γνξπθνξηθφ Κέληξν Διέγρνπ  

SES Νενθφξνο Δπίγεηνο ηαζκφο  

SART Αλακεηαδφηεο έξεπλαο θαη δηάζσζεο 

SOLAS πλζήθε Αζθάιεηαο Εσήο ζηε Θάιαζζα 

SARSAT Έξεπλα θαη Γηάζσζε Βνεζνχκελε απφ Γνξπθνξηθφ Δληνπηζκφ 

SAR  Έξεπλα θαη δηάζσζε 

SOTDMA 
Απηνδηαρεηξηδφκελε Πνιιαπιή Πξφζβαζε δηά Καηακεξηζκνχ 
ηνπ Υξφλνπ (Self-Organized Time Division Multiple Access) 

SPS 
πλήζεο πξνζδηνξηζκφο ζέζεσο (Standard Positioning 
Service) 

SENC  
Βάζε δεδνκέλσλ ειεθηξνληθψλ λαπηηιηαθψλ ραξηψλ  (System 
Electronic Navigational Chart) 

  

TCPA 
Υξφλνο κέρξη ην πινίν λα βξεζεί ζηελ ειάρηζηε απφζηαζε απφ 
ην δηθφ καο πινίν (Time to Closest Position of Approach) 

  

UTC Παγθφζκηνο Υξφλνο (Universal Time Coordinated) 

  

VTS ηαζκνί ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο (Vessel Traffic Service) 

VHF Πνιχ πςειή ζπρλφηεηα (Very High Frequency) 

VDR  πζηήκαηα θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ ηαμηδίνπ  
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ΓΔΠ Γέθηεο Eπίγεηνπ ηαζκνχ Πινίνπ 

ΓΚΑ  
Γηεζλήο Καλνληζκφο πξνο Απνθπγή πγθξνχζεσλ ζηε 
ζάιαζζα 

ΚΔΓ Κέληξα πληνληζκνχ Έξεπλαο θαη Γηαζψζεσο  

OHE Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

ΣΓ Σαρνγελλήηξηα 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1  
 

 
ΔΗΑΓΧΓΖ 

 
 
 
 

 

1.1 Γεληθόο νξηζκόο 'Ζιεθηξνληθήο εγθαηάζηαζεο': 
 

χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ Τπνδνκψλ θαη Γηθηχσλ σο 
ειεθηξνληθή εγθαηάζηαζε νξίδνπκε ην ζπγθξφηεκα πνπ απνηειείηαη απφ 

Ηιεθηξνληθέο πζθεπέο θαη Ηιεθηξνληθά Τπνζπζηήκαηα, θαζψο θαη απφ 
δηαηάμεηο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, θεξαίεο εθπνκπήο θαη ιήςεσο, 
ειεθηξναθνπζηηθά ζηνηρεία, ειεθηξνλφκνπο πνπ ειέγρνληαη κε αζζελή 
ξεχκαηα, ελδεηθηηθά φξγαλα κε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζπλδέζεσο, ηα νπνία 
απνηεινχλ εληαίν ιεηηνπξγηθφ ζχλνιν απφ ηελ έμνδν ηνπ ζπζηήκαηνο 
ηξνθνδνζίαο θαη κεηά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ειεθηξνινγηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηεο Β Δηδηθφηεηαο. Δπηπιένλ σο Hιεθηξνληθή πζθεπή 
νξίδεηαη ε  απηνηειήο ιεηηνπξγηθή κνλάδα πνπ απνηειείηαη απφ έλα ή 
πεξηζζφηεξα Ζιεθηξνληθά Τπνζπζηήκαηα (ζπλζέζεηο ειεθηξνληθψλ ζηνηρείσλ 
θαη άιισλ εμαξηεκάησλ φπσο αληηζηάζεηο, πελία, ππθλσηέο, δηαθφπηεο, 
θπκαηνδεγνί θαη ινηπά ζηνηρεία θπθισκάησλ) θαζψο θαη απφ δηαηάμεηο 
απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, θεξαίεο εθπνκπήο θαη ιήςεσο, ειεθηξναθνπζηηθά 
ζηνηρεία, ειεθηξνλφκνπο πνπ ειέγρνληαη κε αζζελή ξεχκαηα, ελδεηθηηθά 
φξγαλα, θαηάιιεια ζπλαξκνινγεκέλα, ζπζθεπαζκέλα ζε κφληκν θιεηζηφ 
πιαίζην, πνπ κπνξεί λα κεηαθεξζεί απφ ρψξν ζε άιιν ρψξν ρσξίο λα 
δηαηξείηαη ζηα κέξε πνπ ηε ζπληζηνχλ. Ζιεθηξνληθφ Τπνζχζηεκα νξίδεηαη ε 
δηάηαμε κε ή ρσξίο αλεμάξηεηε ειεθηξηθή ηξνθνδνζία, πνπ απνηειείηαη 
απαξαίηεηα απφ ειεθηξνληθά ζηνηρεία θαη άιια εμαξηήκαηα φπσο αληηζηάζεηο, 
πελία, ππθλσηέο, δηαθφπηεο, θπκαηνδεγνχο θαη ινηπά ζηνηρεία θπθισκάησλ 
θαη πξννξίδεηαη λα εληαρζεί ζε έλα εληαίν ιεηηνπξγηθφ ειεθηξνληθφ ζχζηεκα. 
Σν Ζιεθηξνληθφ Τπνζχζηεκα κπνξεί αθφκε λα πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο 
απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, θεξαίεο εθπνκπήο θαη ιήςεσο, ειεθηξναθνπζηηθά 
ζηνηρεία, ειεθηξνλφκνπο πνπ ειέγρνληαη κε αζζελή ξεχκαηα, ελδεηθηηθά 
φξγαλα, θ.α. 
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1.2 Ηζηνξηθή αλαδξνκή 
 
α) Γεληθά 
 

Σα ζχγρξνλα ειεθηξνληθά λαπηηθά φξγαλα απνηεινχλ πξντφλ 
απνδνηηθνχ ζπγθεξαζκνχ ησλ εμειίμεσλ ηεο ηερλνινγίαο ησλ ςεθηαθψλ 
ζπζηεκάησλ θαη ησλ δηαρξνληθψλ αλαγθψλ ηεο λαπζηπινΐαο. Αθνινπζνχλ δχν 
ζρήκαηα, ηα νπνία αλαπαξηζηνχλ ηηο εμειίμεηο απηέο ζε ζπλάξηεζε κε ην 
ρξφλν. ην ζρήκα 1.2.1 πεξηγξάθνληαη ηα ζηάδηα απφ ηα νπνία δηήιζε ε 
επηζηήκε ησλ ειεθηξνληθψλ κέρξη λα θηάζεη λα θαηαμησζεί ζηηο κέξεο καο σο 
ην απαξαίηεην ζηνηρείν θάζε ζχγρξνλεο ηερλνινγηθήο εθαξκνγήο. ην ζρήκα 
1.2.2 αλαπαξίζηαληαη ηα αληίζηνηρα εμειηθηηθά ζηάδηα ηεο πξνφδνπ πνπ 
ζεκεηψζεθε ζηα ειεθηξνληθά λαπηηθά φξγαλα. Ζ παξάιιειε επεμεξγαζία ησλ 
δχν ζρεκάησλ απνθαιχπηεη ηελ ηαπηφρξνλε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγηθήο 
θαηλνηνκίαο ζε παξαπιήζηεο εθαξκνγέο αλά θιάδν ηεο επηζηήκεο. 
 

 
1.2.1 Δμειηθηηθά ζηάδηα ηεο Δπηζηήκεο ησλ Ηιεθηξνληθώλ 
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1.2.2 Δμέιημε ησλ ειεθηξνληθώλ λαπηηθώλ νξγάλσλ 

 
 
 
β) Ζ δηαρξνληθόηεηα ησλ κεζόδσλ λαπζηπινΐαο θαη ε εμέιημε ηεο 
ηερλνινγίαο 

 
Δμεηάδνληαο ηελ εμέιημε ησλ ειεθηξνληθψλ λαπηηθψλ νξγάλσλ ππφ ην 

πξίζκα ησλ κεζφδσλ εθηέιεζεο λαπζηπινΐαο δηαπηζηψλεηαη φηη νη κέζνδνη 
ππαθνχλ ζε θνηλή δηαρξνληθή ινγηθή. Ζ δηαζέζηκε ηερλνινγία δειαδή, 
ππνζηεξίδεη αλά επνρή ζηαζεξά θαηαμησκέλεο κεζφδνπο λαπζηπινΐαο, θάζε 
θνξά κε πιένλ πξνεγκέλα κέζα ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε. Γηα 
παξάδεηγκα, αλ εμεηαζηνχλ νη κέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζέζεσο θαη 
θηλήζεσο ηνπ πινίνπ, ζα δηαπηζησζεί φηη αλεμάξηεηα κε ηηο εθάζηνηε 
ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο, ε κέζνδνο ζπλίζηαηαη πάληνηε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 
ηεο ζέζεσο ζηελ ηνκή ηνπιάρηζηνλ δχν «επζεηψλ ζέζεσο», νη νπνίεο 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ κέηξεζε δηνπηεχζεσλ ή απνζηάζεσλ απφ γλσζηά 
γεσγξαθηθά ζεκεία αλαθνξάο. ηε ζπλέρεηα ν ππνινγηζκφο ηεο θηλήζεσο ηνπ 
πινίνπ (πνξεία-ηαρχηεηα) πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ δηαδνρηθψλ 
ζέζεσλ (ζηηγκάησλ). 
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Αλεμάξηεηα ινηπφλ απφ ην ρξεζηκνπνηνχκελν κέζν εμαγσγήο ζηίγκαηνο, ζηελ 
ηειηθή ηεο κνξθή ε ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο αθνινπζεί ηελ 
πξναλαθεξφκελε ινγηθή. Δθεί φκσο πνπ πθίζηαηαη δηαθνξνπνίεζε απφ κέζν 
ζε κέζν είλαη: 
 

 ηελ απόζηαζε αλάκεζα ζην πινίν θαη ηα γεσγξαθηθά ζεκεία 
αλαθνξάο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εχξεζε ηνπ ζηίγκαηνο. 

 ηε δηαζεζηκόηεηα ηνπ κέζνπ, δειαδή ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα παξέρεη 
απξφζθνπηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ, κε ην λα ππφθεηηαη ζηνπο ειάρηζηνπο 
δπλαηνχο πεξηνξηζκνχο θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, νξαηφηεηαο, εκβέιεηαο 
θιπ. 

 
 
 
 
Ζ εμέιημε ινηπφλ ηεο ηερλνινγίαο είρε σο απνηέιεζκα: 
 

 Σε δπλαηφηεηα ρξήζεσο γηα ηελ εμαγσγή ηνπ ζηίγκαηνο ζεκείσλ 
αλαθνξάο πνπ βξίζθνληαλ νινέλα θαη ζε κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ 
ην πινίν. 

 Σε δηαξθή αχμεζε ηνπ ρξφλνπ θαηά ηνλ νπνίν ην κέζν εμαγσγήο 
ζηίγκαηνο ήηαλ δηαζέζηκν. 
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ην ζρήκα (α), παξνπζηάδνληαη ηα κέζα εμαγσγήο ζηίγκαηνο, ζε ζπλάξηεζε 
κε ηελ απφζηαζε ησλ γεσγξαθηθψλ ζεκείσλ αλαθνξάο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα 
θάζε κέζνπ. Αξρηθά, ε εμαγσγή ζηίγκαηνο δελ ήηαλ δπλαηή παξά κφλν θαηά 
ηελ αθηνπινΐα κε ηελ εθηέιεζε νπηηθψλ παξαηεξήζεσλ, φπσο π.ρ., κία 
κέηξεζε δηνπηεχζεσο (δηεπζχλζεσο) κε ηε δηφπηξα ηεο καγλεηηθήο ππμίδαο 
θαη κία κέηξεζε γσλίαο χςνπο γλσζηνχ αληηθεηκέλνπ ηεο μεξάο (π.ρ. θάξνο) 
κε ηνλ εμάληα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απνζηάζεψο ηνπ κε ηελ επίιπζε ελφο 
νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ. Ζ κέζνδνο απηή, πεξηνξίδεηαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηά 
ηεο, είηε ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ / ζπλζεθψλ νξαηφηεηαο, είηε θαηά ησλ 
πινπ ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα. Πξαθηηθά είλαη εθαξκφζηκε κέρξη απνζηάζεηο 
ηεο ηάμεσο ησλ 10-20 λ.κ. απφ ηελ αθηή. Ζ απφ ηελ αξρή ηνπ 19νπ αηψλα 
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ξαδηνγσληφκεηξνπ απμάλεη ηελ απφζηαζε απφ ηελ αθηή, 
ζηελ νπνία είλαη δπλαηή ε εχξεζε ζηίγκαηνο, θαη κάιηζηα αλεμάξηεηα απφ ηηο 
ζπλζήθεο νξαηφηεηαο, θάηη πνπ απνηειεί πνιχ ζεκαληηθή θαηλνηνκία γηα ηηο 
κέρξη ηφηε κεζφδνπο λαπζηπινΐαο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη 
πξνζδηνξηδφκελεο επζείεο ζέζεσο είλαη ξαδηνδηνπηεχζεηο, δειαδή δηνπηεχζεηο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ζήκαηνο πνπ εθπέκπνπλ ξαδηνθάξνη εγθαηεζηεκέλνη ζε 
ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο, είηε επί ηεο μεξάο είηε επί ηεο ζαιάζζεο 
(θαξαβνθάλαξα). Ζ δηαζεζηκφηεηα ηνπ κέζνπ πεξηνξίδεηαη φκσο θαη πάιη απφ 
ηελ αληίζηνηρε ησλ ξαδηνθάξσλ, νη νπνίνη ζπλήζσο είλαη ηνπνζεηεκέλνη θνληά 
ζε ιηκέλεο ή αεξνδξφκηα. 
 
Ζ απφ ηνλ δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ξαληάξ, επηηξέπεη 
ηε ρξήζε γεσγξαθηθψλ ζεκείσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ επζεηψλ ζέζεσο 
(δηνπηεχζεηο ή/θαη απνζηάζεηο), ζε κεγάιεο απνζηάζεηο απφ ηελ αθηή. 
Πεξηνξίδεηαη φκσο θαη ην κέζν απηφ απφ ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπ, αθνχ ηα 30-50 
λ.κ. ηεο εκβέιεηάο ηνπ αθνξνχλ θαη πάιη απνζηάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ 
γεσγξαθηθά ζεκεία επί ηεο πιεζηέζηεξεο αθηήο. ηελ αλνηθηή ζάιαζζα, δελ 
είλαη ινηπφλ δηφινπ δηαζέζηκν γηα ηελ εμαγσγή ζηίγκαηνο, ελψ επηπιένλ 
πεξηνξίδεηαη κεξηθψο απφ ηε ζαιαζζνηαξαρή θαη ηε βξνρφπησζε. 
ηα ζπζηήκαηα ππεξβνιηθήο λαπηηιίαο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 
πξψηε θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β' παγθνζκίνπ πνιέκνπ, ε εκβέιεηα 
απμάλεηαη ζηα 500 λ.κ. απφ ηηο ζέζεηο ησλ παξάθηησλ ζηαζκψλ εθπνκπήο. 
ηελ πεξίπησζε απηή, ην ζηίγκα πξνθχπηεη ζηελ ηνκή ηνπιάρηζηνλ δχν 
ππεξβνιηθψλ γξακκψλ ζέζεσο. 
Σν επφκελν ζηάδην εμέιημεο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ πξνζδηνξηζκνχ 
ζέζεσο είλαη ε επνρή ηεο δνξπθνξηθήο λαπηηιίαο, φπνπ ηα ζεκεία αλαθνξάο 
αλεμαξηεηνπνηνχληαη απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο θαη κεηαθέξνληαη ζην 
δηάζηεκα. Σα ζεκεία αλαθνξάο είλαη πιένλ νη ζέζεηο δνξπθφξσλ ζε 
ειιεηπηηθή ηξνρηά, νη νπνίνη εθπέκπνπλ θαηάιιεια δηακνξθσκέλα ζήκαηα.  
Καη ζηελ πεξίπησζε απηή, γηα ηελ εχξεζε ζηίγκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη ε 
δηάδνζε ειεθηξνκαγλεηηθψλ ζεκάησλ, κε ηε δηαθνξά φηη πιένλ νη 
«ξαδηνθάξνη» βξίζθνληαη ζην δηάζηεκα αληί επί ηεο γεο. 
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1.2.3 Δμέιημε αλά θαηεγνξία 
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πλερίδνληαο ηελ ηζηνξηθή πξνζέγγηζε ζηα λαπηηθά ειεθηξνληθά φξγαλα, 
αλαθεξφκαζηε ζηελ εμέιημε απφ ηνλ θιαζζηθφ έληππν ράξηε ζηνλ 
ειεθηξνληθφ. Αλεμάξηεηα απφ ηελ επνρή, ε εχξεζε ηνπ ζηίγκαηνο απνθηά 
έλλνηα κε ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο ζέζεσο ηνπ πινίνπ επί ελφο ράξηε. Μέζσ 
απηνχ, ν λαπηηθφο απνθηά αίζζεζε ηφζν ηεο ζέζεσο φζν θαη ηεο θηλεκαηηθήο 
θαηάζηαζεο ηνπ πινίνπ ηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρψξν θαη ην ρξφλν. Καη εδψ 
δειαδή ε ινγηθή είλαη δηαρξνληθά ε ίδηα, κε ηελ εμέιημε λα επηδξά ζην είδνο 
ηνπ ράξηε θαη ηε ρξεζηηθφηεηα ηεο απεηθφληζεο. ην ζρήκα (β), απεηθνλίδνληαη 
νη επηπηψζεηο ηεο εκθάληζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ράξηε, ηφζν ζε επίπεδν 
απηνκαηηζκνχ δηαδηθαζηψλ, φζν θαη ζε επίπεδν επειημίαο – θαηαλφεζεο ηεο 
θηλεκαηηθήο ηνπ πινίνπ. Ζ ζπλερήο απεηθφληζε ηεο ζέζεσο θαη θηλήζεσο ηνπ 
πινίνπ επί ηνπ ειεθηξνληθνχ ράξηε, απνθαιχπηεη κε ηνλ πιένλ δσληαλφ θαη 
παξαζηαηηθφ ηξφπν ζην λαπηηθφ, ην πψο εμειίζζεηαη ε ζέζε ηνπ ζε 
ζπλάξηεζε κε ην λαπηηιηαθφ πεξηβάιινλ.  
 
Δθηφο απφ ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεσο θαη θηλήζεσο ηνπ πινίνπ, 
κηα δηαρξνληθά πάγηα θαη βαζηθφηαηε απαίηεζε ησλ κεζφδσλ λαπζηπινΐαο 
είλαη θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεσο θαη θηλήζεσο ησλ ινηπψλ πινίσλ πνπ 
θηλνχληαη ζηελ πεξηνρή. Με ηελ εκθάληζή ηνπ, ην radar αχμεζε ηελ απφζηαζε 
εληνπηζκνχ ηνλ παξαπιεφλησλ πινίσλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, αξρηθά 
ρξεζηκνπνηεζήθαλ ρεηξνθίλεηεο κέζνδνη ππνηχπσζεο ηεο λαπηηιηαθήο 
θίλεζεο [ζρήκα (γ)]. Μέζσ δηαδνρηθψλ ζέζεσλ ησλ παξαπιεφλησλ πινίσλ 
(πνπ ραξάζζνληαλ ζε ράξηε, ζε θχιιν ππνηππψζεσο ή ζηελ νζφλε ηνπ 
radar κε παινγξάθν), εμάγνληαλ ηα ζηνηρεία ηεο θίλεζήο ηνπο. Αθνινχζσο ν 
λαπηηθφο πξφβαηλε ζε ρεηξνθίλεηε εχξεζε ησλ παξακέηξσλ απνθπγήο 
ζπγθξνχζεσο (CPA: Closest Position of Approach. Η ειάρηζηε απόζηαζε 
πξνζέγγηζεο ελόο πινίνπ ζην δηθό καο πινίν, TCPA: Time to Closest Position 
of Approach. Υξόλνο κέρξη ην πινίν λα βξεζεί ζηελ ειάρηζηε απόζηαζε 
πξνζέγγηζεο από ην δηθό καο πινίν), θαηέηαζζε ηα πινία ζε βαζκφ 
επηθηλδπλφηεηαο ζε ζρέζε κε ηα νηθεία ραξαθηεξηζηηθά ηεο πιεχζεο ηνπ θαη 
απνθάζηδε γηα ηνπο πεξαηηέξσ ρεηξηζκνχο ηνπ. Με ηελ πξφνδν ηεο 
ηερλνινγίαο θαη ηε ζπλδπαζκέλε ιεηηνπξγία RADAR / ARPA (Automatic 

Radar Plotting Aid. ύζηεκα απηόκαηεο ππνηύπσζεο ζηόρσλ ξαληάξ), φιεο νη 
παξάκεηξνη ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ παξαπιεφλησλ πινίσλ (ζέζε, πνξεία, 
ηαρχηεηα, CPA, TCPA) ππνινγίδνληαη απηφκαηα θαη αθνινχζσο 
ππνδεηθλχνληαη κε ιίαλ παξαζηαηηθφ ηξφπν ζηελ νζφλε ηνπ radar. Δπηπιένλ, 
ζηα πιένλ πξφζθαηα ζπζηήκαηα, ν λαπηηθφο κπνξεί λα εηζάγεη σο δεδνκέλν 
ηνλ επηθείκελν ειηγκφ ηνπ θαη ην ζχζηεκα ηνλ αμηνινγεί σο πξνο ηελ αζθάιεηά 
ηνπ. 
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Ζ κεηέπεηηα εκθάληζε ηνπ απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο πινίσλ AIS 
(Automatic Information System : Απηόκαην ζύζηεκα αλαγλώξηζεο πινίσλ), 
πνιιαπιαζίαζε ηφζν ην ζπληειεζηή αζθαιείαο θαηά ηελ πιεχζε, φζν θαη ηελ 
πνηφηεηα ηεο εμαγφκελεο λαπηηιηαθήο εηθφλαο – θαηάζηαζεο. Σν AIS θαζηζηά 
θάζε παξαπιένλ πινίν ζπλεξγαδφκελν θνξέα, γηα ηνλ νπνίνλ δελ απαηηείηαη 
ε παξαθνινχζεζή ηνπ κε ζθνπφ ηελ εχξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο θίλεζήο ηνπ, 
αθνχ απηά εθπέκπνληαη απφ ηνλ ίδην κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο AIS. Ζ 
ηππνπνηεκέλε «θφξκα» επηθνηλσλίαο ηνπ ζπζηήκαηνο AIS πεξηιακβάλεη θαη 
άιια ρξήζηκα ζηνηρεία, απφ ηα νπνία θπξηφηεξν είλαη εθείλν ηνπ ηχπνπ ηνπ 
πινίνπ. Γίλεηαη έηζη θαηαλνεηφ ην πφζν απμάλεηαη ε αζθάιεηα ηνπ πινπ, αθνχ 
γηα θάζε πινίν δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ (κεραλνθίλεην, αιηεπηηθφ, ηζηηνπιντθφ 
θιπ.), ν λαπηηθφο πξνεηνηκάδεηαη γηα δηαθνξεηηθφ ρεηξηζκφ, ζε ζπλάξηεζε κε 
ηα αληίζηνηρα ειηθηηθά ζηνηρεία θαη ηελ πξνηεξαηφηεηα πνπ νξίδεη ν ΓΚΑ 
(Γηεζλήο Καλνληζκόο πξνο Απνθπγή πγθξνύζεσλ ζηε ζάιαζζα). Με ην 
ζχζηεκα AIS, απμάλεηαη θαη ε απφζηαζε εληνπηζκνχ ηεο λαπηηιηαθήο θίλεζεο 
ηφζν απφ ηερληθήο πιεπξάο (ηδηαίηεξα κε ηε ρξήζε αλακεηαδνηψλ), φζν θαη 
απφ πξαθηηθήο πιεπξάο, γηα πινία πνπ απνθξχπηνληαη πίζσ απφ ρεξζαίνπο 
φγθνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ην radar αδπλαηεί λα εληνπίζεη. 
 
ην ζρήκα (δ) απεηθνλίδεηαη ε κεηάβαζε αξρηθά απφ ρεηξνθίλεηα ζε 
απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα θαη κεηέπεηηα απφ απηφλνκα ζε ζπλδπαδφκελα 
– νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα. ηε γέθπξα ελφο ζχγρξνλνπ πινίνπ, ηα 
δηαηηζέκελα ειεθηξνληθά φξγαλα ζπλδπάδνληαη κέζσ δηθηπνθεληξηθήο 
πξνζέγγηζεο ζε εληαία πιεξνθνξηαθή ππνδνκή. Μέζσ ηεο εξγνλνκηθήο 
απεηθφληζεο ηεο ζπλδπαζκέλεο πιεξνθνξίαο, ζπγθξνηείηαη έηζη έλα ππέξ-
ζχζηεκα/ εξγαιείν, πνπ απνθαιχπηεη κε ηνλ πιένλ θαηαλνεηφ ηξφπν θάζε 
ιεπηνκέξεηα ηφζν ηεο θηλεκαηηθήο ηνπ πινίνπ φζν θαη ηεο λαπηηθήο 
θαηαζηάζεσο. Καη‟ επέθηαζε, ε απνδνηηθή ζπζρέηηζε ησλ επηκέξνπο 
λαπηηιηαθψλ πιεξνθνξηψλ αθελφο ειαρηζηνπνηεί ην ρξφλν ιήςεσο 
απνθάζεσο, αθεηέξνπ κεγηζηνπνηεί ηελ πηζαλφηεηα ηεο νξζφηεηάο ηεο. 



χγρξνλα Ναπηηιηαθά Ζιεθηξνληθά 

Παλαγηψηεο Α. Υξνλφπνπινο 25  

1.3 GMDSS 
 

 
O Γιεθνήρ Nαςηιλιακόρ Oπγανιζμόρ (International Maritime 

Organisation–IMO) ηδξχζεθε ην 1948 θαη απνηειεί νξγαληζκφ ηνπ OHE. 
θνπφο ηνπ είλαη λα πξνάγεη ηελ αζθάιεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο ζηε 
ζάιαζζα κέζα απφ ηε ζέζπηζε νκνηνκφξθσλ θαλφλσλ δηθαίνπ, έηζη ψζηε λα 
βειηηψλεηαη ε αζθάιεηα θαη ε παξνρή βνήζεηαο ζε άηνκα θαη πινία πνπ 
θηλδπλεχνπλ, θαζψο επίζεο θαη λα επηηπγράλεηαη ε πξφιεςε ηεο ξππάλζεσο 
ηεο ζάιαζζαο. Έηζη, ν αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηεο Γηεζλνχο πκβάζεσο 
(Γ) Search and Rescue ηνπ 1979 ηνπ ΗΜΟ ήηαλ λα θαζηεξσζεί έλα 
παγθφζκην λαπηηιηαθφ ζρέδην γηα ηελ έξεπλα θαη δηάζσζε κε έλα πιαίζην 
πνιπκεξψλ ή δηκεξψλ ζπκθσληψλ ησλ γεηηνληθψλ θξαηψλ. Σν ζρέδην απηφ ζα 
δηαζθάιηδε ηελ ακνηβαία ζπλεξγαζία θαη ππνζηήξημε κεηαμχ ησλ θξαηψλ-
κειψλ ζε πεξηζηαηηθά θηλδχλνπ ηφζν ζε παξάθηηεο, φζν ζε πειάγηεο ή 
σθεάληεο πεξηνρέο. Σν γεγνλφο απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάγθε 
δεκηνπξγίαο ελφο λένπ Παγκόζμιος Ναςηιλιακού ςζηήμαηορ Κινδύνος 
και Αζθάλειαο (Global Maritime Distress and Safety System–GMDSS), ην 
νπνίν ζα ξχζκηδε ηα ζέκαηα ησλ επηθνηλσληψλ έξεπλαο θαη δηαζψζεσο θαη ζα 
βειηίσλε ζεκαληηθά ηελ αζθάιεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο ζηε ζάιαζζα. 
 
Σν ζχζηεκα GMDSS (Global Maritime Distress And Safety System ) 
ζπλίζηαηαη ζηε δηαζχλδεζε δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ (φπσο ηα ζπζηήκαηα 
κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ αζθάιεηαο λαπζηπινΐαο NAVTEX θαη Safety-NET 
θαη ηα δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα INMARSAT, COSPAS-SARSAT, Galileo θ.α.), 
κε ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη: 
 

1 Άκεζε ελεξγνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ έξεπλαο θαη δηάζσζεο κε 
πξαγκαηνπνίεζε κηαο θιήζεσο θηλδχλνπ κφλν κε ην πάηεκα ελφο 
θνπκπηνχ θαη κεηάδνζή ηεο κε φια ηα δηαηηζέκελα ζηελ πεξηνρή επίγεηα 
θαη δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα επηθνηλσληψλ, ψζηε λα ιεθζεί άκεζα, ηφζν 
ζην πιεζηέζηεξν παξάθηην θέληξν ζπληνληζκνχ επηρεηξήζεσλ έξεπλαο 
θαη δηάζσζεο , φζν θαη ζηα παξαπιένληα πινία. 

 
2 Παξνρή ζηα πινία πςειψλ δπλαηνηήησλ επηθνηλσληψλ, ρσξίο ηελ 

απαίηεζε εθηέιεζεο ηδηαίηεξεο θπιαθήο επηθνηλσληψλ (θαηάξγεζε ηεο 
εηδηθφηεηαο ηνπ ξαδηνηειεγξαθεηή). 
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Αλαθνξά ζηηο απαηηήζεηο γηα ηηο ξαδηνεγθαηαζηάζεηο ηνπ GMDSS 
 

Σν GMDSS, φπσο αλαθέξζεθε, ρξεζηκνπνηεί φιεο ηηο ζχγρξνλεο 
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζηα παξαθάησ 
ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο: 
 

α) Σν Γνξπθνξηθό ύζηεκα Eπηθνηλσληώλ Inmarsat–B/C–FLEET 77. 
β) Σν ύζηεκα Cospas-Sarsat. 
γ) Σν ύζηεκα Φεθηαθήο Eπηινγηθήο Kιήζεσο (DSC). 
δ) Σν ύζηεκα NAVTEX. 
ε) Σν ύζηεκα EGC. 
ζη) Σν Φνξεηό Ραδηνθάξν Δλδείμεσο Θέζεσο Κηλδύλνπ (EPIRB). 
δ) Σνλ αλακεηαδόηε ξαληάξ (Search and Rescue Transponder–SART). 

 
ια ηα ζπζηήκαηα θαη νη ζπζθεπέο ηνπ GMDSS πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ 
επίγεην θαη δνξπθνξηθφ ηνκέα, αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο, θαηαηάζζνληαη ζε 
επίγεηα θαη δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα αληίζηνηρα. 
 
Απαιηήζειρ εξοπλιζμού ηος GMDSS. 
 
H δηεζλήο δηάζθεςε ησλ ξαδηνεπηθνηλσληψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1988 
ζην Λνλδίλν, πηνζέηεζε κε ην λέν Κεθάιαην IV ζηε Γ SOLAS–74 κηα ζεηξά 
θαλνληζκψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ειάρηζην ηειεπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ 
πινίσλ άλσ ησλ 300 θ.ν.ρ., ζχκθσλα κε ηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο πιφσλ ηνπο. 
O απαηηνχκελνο ξαδηνεμνπιηζκφο πνπ πξέπεη λα θέξνπλ ηα πινία γηα ηηο 
ιεηηνπξγίεο ηνπ GMDSS θαηά ζαιάζζηα πεξηνρή, ζπλνςίδεηαη σο εμήο: 
 

α) Θαιάζζηα πεξηνρή A1 – Ραδηνεμνπιηζκό VHF/DSC. 
β) Θαιάζζηα πεξηνρή A2 – Ραδηνεμνπιηζκό (VHF, MF)/DSC. 
γ) Θαιάζζηα πεξηνρή A3 – (VHF, MF, HF)/ DSC ή δνξπθνξηθό 
ξαδηνεμνπιηζκό. 
δ) Θαιάζζηα πεξηνρή A4 – Ραδηνεμνπιηζκό (VHF , MF, HF)/ DSC. 

 
 
 
 
 
Eπιππόζθεηα: ια ηα πινία ηεο πεξηνρήο A1 θέξνπλ είηε έλα δνξπθνξηθφ 
EPIRB, είηε έλα VHF EPIRB. 
 
Ζ χπαξμε ηνπ GMDSS θαί ησλ δηεζλψλ θαλφλσλ πνπ απνξξένπλ απφ απηφ, 
καο ππνρξεψλεη λα παξνπζηάζνπκε φια ηα πξναπαηηνχκελα απφ απηφ 
ζπζηήκαηα. 
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1.4 Πινήγεζε θαη Έιεγρνο Πινίνπ 
 
 

ζν ε ηερλνινγία πξνρσξάεη, ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ 
πινήγεζε θαη ηνλ ελ γέλεη έιεγρν  ελφο πινίνπ απμάλεηαη δηαξθψο. Οη 
θαηεγνξίεο ειεθηξνληθψλ πνπ ζα βξεη θαλείο ζε έλα πινίν, ζπλνπηηθψο, έρνπλ 
σο εμήο:  
 

 Κεληξηθφ χζηεκα Διέγρνπ 

 Απηνκαηνπνηεκέλα πζηήκαηα 

 Αηζζεηήξεο 

 Βπζφκεηξν 

 VDR/S-VDR (πζηήκαηα θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ ηαμηδίνπ)  

 Radar (RΑdio Detection Αnd Ranging) 

 A.I.S. (Απηόκαην ύζηεκα Αλαγλσξίζεσο) 

 Γνξπθνξηθά ζπζηήκαηα λαπζηπινΐαο δεύηεξεο γεληάο (GPS – 
GLONASS) 

 ECDIS / ENC‟s (Ηιεθηξνληθά πζηήκαηα Απεηθόληζεο Υαξηώλ θαη 
Πιεξνθνξηώλ) 

 
 
Δίλαη αλαγθαίν, ζπλεπψο, λα παξνπζηάζνπκε θάζε έλα απφ απηά ζην θπξίσο 
ζψκα ηεο εξγαζίαο καο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2  
 

 
ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ GMDSS 

 
 

 

 

2.1 Παξνπζίαζε ζπζηεκάησλ επηβαιιόκελε σο ππνρξέσζε 
εθ ηνπ GMDSS 
 
Σύποι επικοινυνιών ηηρ κινηηήρ ναςηικήρ ςπηπεζίαρ. 
Κάζε πινίν αλαιφγσο κε ηα ηαμίδηα πνπ θάλεη νθείιεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε 
εγθεθξηκέλεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο, ζπζθεπέο. Οη ζπζθεπέο απηέο 
κπνξνχλ λα θαιχςνπλ φινπο ηνπο ηχπνπο επηθνηλσληψλ πνπ πξνβιέπνληαη 
γηα ηελ θηλεηή λαπηηθή ππεξεζία. 
 
 
Οη ηύπνη επηθνηλσληώλ είλαη νη εμήο: 
 
α) Ραδιοηηλέθυνο (VHF). 
Οη ζπρλφηεηεο πνπ έρνπλ εθρσξεζεί απφ ηελ ΗΣU γηα ηελ θηλεηή λαπηηθή 
ππεξεζία είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θιήζε θαη αληαπφθξηζε 
θηλδχλνπ, επείγνληνο θαη αζθάιεηαο, θαζψο θαη γηα επηθνηλσλία κε Κέληξα 
πληνληζκνχ Έξεπλαο θαη Γηαζψζεσο (ΚΔΓ), πινεγηθνχο ζηαζκνχο, 
ζηαζκνχο ξπζκίζεσο ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο, παξαπιένληα πινία, θαζψο 
θαη δεκφζηα αληαπφθξηζε. 
 
ηα παξάθηηα θξάηε κε κεγάινπο εκπνξηθνχο ιηκέλεο, θαζψο επίζεο ζε 
ζηελνχο δηαχινπο, ζε ζαιάζζηνπο δξφκνπο θ.ιπ., πνπ έρνπλ απμεκέλε θίλεζε 
πινίσλ, ε λαπζηπινΐα δηεμάγεηαη κε ηηο νδεγίεο θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζηαθμών 
θαλάζζιαρ κςκλοθοπίαρ (Vessel Traffic Service–VTS). ηελ Διιάδα 
ππάξρεη ην Piraeus Traffic πνπ αθξνάηαη ζην VHF CH 13. Δθηφο απφ ηνπο 
εκπνξηθνχο παξάθηηνπο ζηαζκνχο, ηα παξάθηηα θξάηε έρνπλ θαη ηα αληίζηνηρα 
Κένηπα ςνηονιζμού Έπεςναρ και Γιαζώζευρ (Rescue Co-ordination 
Centre–RCC). Σα θέληξα απηά ζε 24σξε βάζε αθξνψληαη ζε φια ηα κέζα 
επηθνηλσλίαο πνπ δηαζέηνπλ ηα πινία, δνξπθνξηθά θαη ζπκβαηηθά GMDSS, 
πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ άκεζε βνήζεηα φηαλ απαηηεζεί. Σν ΚΔΓ/RCC 
κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηα εγρεηξίδηα θαη σο JRCC ή MRCC αλαιφγσο ηνπ 
θξάηνπο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη. 
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β) Ραδιοηηλέθυνο (MF/HF). 
ηηο ζπρλφηεηεο πνπ έρνπλ εθρσξεζεί γηα ηελ θηλεηή λαπηηθή ππεξεζία ηα 
πινία κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ξαδηνηειεθσληθά ακθίδξνκα κε ηελ μεξά, 
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξνβιεπφκελε δηακφξθσζε, ψζηε λα θαιχπηνπλ 
κεζαίεο θαη κεγάιεο απνζηάζεηο. Μελχκαηα θιήζεσλ θαη αληαπνθξίζεσο 
θηλδχλνπ, επείγνληνο, αζθάιεηαο, MSI1, ΜΔΣΔΟ θαη δεκφζηα αληαπφθξηζε 
απνηεινχλ ππεξεζίεο πνπ δχλαληαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ξαδηνηειεθσληθά 
θαη λα θαιχςνπλ κεγάιν ηκήκα ησλ σθεαλψλ. 

  
 2.1.β. Ραδηνηειέθσλν (MF/HF) 
 
 
γ) ΝΒ DP2 
Πξφθεηηαη γηα επηθνηλσλία κε ξαδηνηειέηππν γηα κεζαίεο θαη κεγάιεο 
απνζηάζεηο, φπνπ πξνζθέξνληαη ππεξεζίεο, φπσο θαη ζην ξαδηνηειέθσλν, 
γηα αληαπφθξηζε θηλδχλνπ, επείγνληνο, αζθάιεηαο, MSI, METEO, PRESS θαη 
δεκφζηα αληαπφθξηζε. 
 
δ) Γοπςθοπικέρ επικοινυνίερ. 
Απνηεινχλ ηνλ πιένλ ζχγρξνλν ηχπν επηθνηλσλίαο ησλ πινίσλ κε ηελ μεξά 
θαη αληηζηξφθσο. Μελχκαηα θαη ζπλαγεξκνί επείγνληνο θαη αζθάιεηαο, κε 
ακθίδξνκε θαηεχζπλζε ζπλδένπλ ηα πινία κε θάζε θνκκάηη ηεο μεξάο. ηε 
δεκφζηα αληαπφθξηζε ππεξεζίεο ηειεθψλνπ, telex, fax, e-mail, data, picture, 
video θ.ιπ. κε απφιπηε επθξίλεηα ρσξίο παξεκβνιέο, δελ πζηεξνχλ ζε ηίπνηα 
απφ ηηο επηθνηλσλίεο ηεο μεξάο. 
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2.2. πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο GMDSS 
 
 
2.2.1. Inmarsat (Γηεζλήο Οξγαληζκόο Ναπηηιηαθώλ 
Γνξπθόξσλ) 
 

Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Ναπηηιηαθψλ Γνξπθφξσλ (Inmarsat) είλαη 
αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ GMDSS κε ηελ παξνρή κέζσλ πνπ εδξεχνπλ ζην 
δηάζηεκα γηα ηελ απνζηνιή ζεκάησλ αζθαιείαο θαη θηλδχλνπ κέζσ ηεζζάξσλ 
γαηνζηαζεξψλ δνξπθφξσλ ζε ζέζεηο πάλσ απφ ηνλ ηζεκεξηλφ. Ο 
Inmarsat είλαη Ηδησηηθή εηαηξεία. Σα πέικαηα απηψλ ησλ δνξπθφξσλ ιέγνληαη 
Χθεάληεο Πεξηνρέο:  
 

 Χθεάληα Πεξηνρή Αλαηνιηθνχ Αηιαληηθνχ (AOR-E) 

 Χθεάληα Πεξηνρή Δηξεληθνχ (POR) 

 Χθεάληα Πεξηνρή Ηλδηθνχ (IOR) 

 Χθεάληα Πεξηνρή Γπηηθνχ Αηιαληηθνχ (AOR-W) 

 
2.2.1 ΧθεάληεοΠεξηνρέο 

 
 

Ζ δνξπθνξηθή θάιπςε δελ εμππεξεηεί ηα πινία πνπ πιένπλ ζηηο Πνιηθέο 
Πεξηνρέο. Ζ Γξακκή φξαζεο, πξνυπφζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, 
ζπάληα είλαη δπλαηή πάλσ απφ ηηο 70 κνίξεο βφξεηα θαη λφηηα c(ν δνξπθφξνο 
ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5 κνίξεο πάλσ απφ ηνλ νξίδνληα). 
 
Τπάξρνπλ ηξία ζπζηήκαηα γηα ηελ παξνρή ησλ πεξηζζφηεξσλ απαξαίηεησλ 
ιεηηνπξγηψλ ηνπ GMDSS: ηα Inmarsat-B, Inmarsat-C θαη Inmarsat-Fleet (F 
77). 
Σν ζχζηεκα Inmarsat είλαη ηδηαηηέξσο ρξήζηκν ζηε Θαιάζζηα Πεξηνρή Α3. Σα 
ζήκαηα θηλδχλνπ απφ ηνπο ζηαζκνχο πινίσλ Inmarsat ιακβάλνπλ πξψηε 
πξνηεξαηφηεηα, γηαηί απνζηέινληα απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα Inmarsat ζηα 
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Κέληξα πληνληζκνύ Γηάζσζεο (RCC) 
 
Έηζη ην ζχζηεκα Inmarsat επηηξέπεη ηελ εθπνκπή ζεκάησλ θηλδχλσλ απφ 
πινία ζηε ζάιαζζα ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. Σν ζχζηεκα επηηξέπεη επίζεο 
ηελ εθπνκπή ζεκάησλ θηλδχλνπ απφ ηελ αθηή πξνο ηα πινία (κέζσ 
ηεο EGC [εληζρπκέλε νκαδηθή θιήζε], ηκεκάησλ ηνπ Inmarsat-C ή κέζσ ησλ 
απιψλ νκαδηθψλ θιήζεσλ ηέιεμ πξνο ην Inmarsat-Fleet ή ηα ηεξκαηηθά 
ηνπ Inmarsat-B). Μηα ηξίηε ιεηηνπξγία ηνπ δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη λα 
δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία θαηά ηηο επηρεηξήζεηο SAR (έξεπλα θαη δηάζσζε). 
 
Μηα ηέηαξηε ιεηηνπξγία ηνπ δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε δηάδνζε 
Πιεξνθνξηώλ Θαιάζζηαο Αζθάιεηαο (MSI). Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα 
ιεηηνπξγήζεη κε δπν ηξφπνπο, κε ηνλ παξάθηην ζηαζκφ λα ελεκεξψλεη ηα 
πινία θαζψο θαη κεηά πινία λα ελεκεξψλνπλ ηνπο παξάθηηνπο ζηαζκνχο (γηα 
λαπηηιηαθνχο ή κεηεσξνινγηθνχο θηλδχλνπο). 
 
Σέινο πνιιά φξγαλα ηνπ δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα γεληθέο αζχξκαηεο θιήζεηο, επηηξέπνληαο ζηα πινία 
πιήξε επηθνηλσλία κε ηε ζηεξηά -κέζσ ηειεθψλνπ, FAX, ηέιεμ, e-mail, θιπ- 
έηζη ψζηε θάπνηεο δπλεηηθά θξίζηκεο θαηαζηάζεηο λα απνηξαπνχλ κε ηηο 
ζπκβνπιέο εηδηθψλ ή κε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ εθπέκπνληαη απφ ηνπο 
παξάθηηνπο ζηαζκνχο. 
 
Κάζε ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα δηαθνξεηηθφ ζθνπφ. Σν Inmarsat-C κπνξεί 
λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν γηα ζχληνκα κελχκαηα θεηκέλνπ φπσο ηέιεμ, e-mail, 
θιπ. Απφ ηελ άιιε ην θφζηνο ηνπ ρξήζηε είλαη ζρεηηθά κηθξφ. Απηφ ην 
ζχζηεκα είλαη θαηάιιειν γηα φια ηα ζθάθε. 
Σν ζχζηεκα Inmarsat-B είλαη πην εθηεηακέλν θαη πην αθξηβφ, επηηξέπνληαο 
φια ηα είδε επηθνηλσλίαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηελ εθπνκπή θσλεηηθψλ θαη 
εθηεηακέλσλ δεδνκέλσλ. Φπζηθά απηέο νη δπλαηφηεηα απαηηνχλ 
πεξηζζφηεξνπο πφξνπο -νη θεξαίεο, γηα παξάδεηγκα, είλαη αξθεηά κεγάιεο θαη 
βαξηέο- θη έηζη ην ζχζηεκα δελ είλαη θαηάιιειν γηα κηθξά ζθάθε. 
Σν ζχζηεκα Inmarsat-Fleet έρεη θη απηφ αξθεηά πιενλεθηήκαηα. Ζ ηθαλφηεηεο 
εμαξηψληαη απφ ην πνηα απφ ηηο ηξεηο θεξαίεο ρξεζηκνπνηνχληαη (33[cm], 55, 
θαη 77). Καη νη ηξεηο επηηξέπνπλ ηε θσλεηηθή επηθνηλσλία, αιιά ε πνζφηεηα 
ηεο εθπνκπήο δεδνκέλσλ (κέζσ e-mail) εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο 
θεξαίαο. ΖFleet 33, θπζηθά, είλαη θαηάιιειε γηα κηθξά ζθάθε. Ζ ζηελή 
δέζκεο, ζηελ ηειεπηθνηλσληαθή δηάιεθην, είλαη έλα δνξπθνξηθφ ζήκα πνπ 
εζηηάδεη θπξίσο ζηελ ηζρχ (δειαδή εθπέκπεηαη απφ θεξαία πςειήο 
απνιαβήο;) έηζη ψζηεο θαιχπηεη κφλν κηα πεξηνξηζκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή 
ζηε Γε. Χο πξνο ηε ζπκβαηφηεηα κε ην GMDSS ζα ππάξμεη κεησκέλε θάιπςε 
ζηελήο δέζκεο γηα ηηο Fleet 55 θαη Fleet 33. 
 
Σα Inmarsat-M θαη Inmarsat-miniM απνηεινχλ ειαθξχηεξα θαη, ζπλεπψο, πην 
επθίλεηα κέζα ρξήζεο ελφο Νεφθεξηνπ Δπίγεηνπ ηαζκνχ (SES). Απηά ηα 
ζπζηήκαηα δελ είλαη ζπκβαηά κε ην GMDSS γηαηί δελ έρνπλ παγθφζκηα 
θάιπςε. Έρνπλ ην πιενλέθηεκα ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο -ζεκαληηθφ φζνλ αθνξά 
ηελ θεξαία- θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θσλεηηθή επηθνηλσλία 
θαζψο θαη γηα απνζηνιή θεηκέλσλ. Αλ θαη ην Inmarsat-M πεξηιακβάλεη έλα 
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ακθίδξνκν παγθφζκην ηειέθσλν, FAX, θαη επηθνηλσλία δεδνκέλσλ κέζσ 
ππνινγηζηή, δελ έρεη ηξφπν άκεζεο εθηχπσζεο ησλ κελπκάησλ.  
Έηζη, παξά ηελ νκνηφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ, ηδίσο γηα ηα κηθξφηεξα 
ζθάθε, δελ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ GMDSS, ηδίσο φζσλ αθνξά ηε 
ιήςε ζεκάησλ θηλδχλνπ θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζην ζχζηεκα GMDSS. 
 
 
 

Σκήκα Δδάθνπο Inmarsat 
 

 LES/CES 
Οη Δπίγεηνη ηαζκνί (LES), πνπ ιέγνληαη επίζεο Παξάθηηνη Δπίγεηνη 
ηαζκνί (CES), είλαη ζηαζκνί πνπ αλήθνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ απφ 
παξνρείο ηειεπνηθηλσληαθψλ ππεξεζηψλ ζε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ 
θφζκνπ. ε θάζε Χθεάληα Πεξηνρή ππάξρνπλ πνιινί LES. 
 
Έλαο LES ιεηηνπξγεί ζαλ θέληξν δηεζλψλ επηθνηλσληψλ πνπ εμππεξεηεί 
θιήζεηο: απφ ηα πινία πξνο ηελ μεξά, απφ ηελ μεξά πξνο ηα πινία θαη 
κεηαμχ πινίσλ. Οη ζπλδέζεηο πνπ γίλνληαη απφ έλα πινίν κέζσ 
ελφο LES κπνξνχλ λα πάλε νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν. 
 
Δθηφο απφ ηελ παξνρή απιήο επηθνηλσλίαο θάζε LES έρεη άκεζε 
ζχλδεζε κε έλα Κέληξν πληνληζκνχ Θαιάζζηαο Γηάζσζεο (MRCC) 
γηα επείγνπζεο θιήζεηο. πλήζσο νη LES κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 
ζχλδεζε κε έλα ηαηξηθφ θέληξν φηαλ ρξεηάδνληαη ηαηξηθέο ζπκβνπιέο. 
 
Γηα ηνλ θαηάινγν ησλ MRCC πνπ ζπλδένληαη κε 
ηνπο LES ηνπ Inmarsat βι. Παξάξηεκα. 

 
 

 SCC, NOC θαη NCS 

ε θάζε Χθεάληα Πεξηνρή ππάξρεη έλαο LES κε έλαλ ηδηαίηεξν ξφιν. 
Απηφο είλαη ν ηαζκφο πληνληζκνχ Γηθηχνπ (NCS). Ο ξφινο 
ηνπ NCS είλαη λα δίλεη έλα ειεχζεξν (κε απαζρνιεκέλν) θαλάιη 
εξγαζίαο ζηα πινία θαη ζηνπο LES. Ο NCS δηαηεξεί ηνλ έιεγρν φισλ 
ησλ θαλαιηψλ εξγαζίαο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν δνξπθφξν. 
Καλέλαο LES δελ κπνξεί λα θξαηήζεη έλα θαλάιη εθφζνλ δελ πξφθεηηαη 
λα γίλεη ζχλδεζε. Έηζη, ε δνξπθνξηθή ππεξεζία ρξεζηκνπνηείηαη 
απνηειεζκαηηθφηεξα. 
 
Καη δχν άιινη LES έρνπλ έλαλ ηδηαίηεξν ξφιν: Σν Κέληξν Λεηηνπξγηψλ 
Γηθηχνπ (NOC) θξνληίδεη ηε ιεηηνπξγία φιεο ηεο δηαδηθαζίαο 
επηθνηλσλίαο ηνπ δηθηχνπ. Σν Γνξπθνξηθφ Κέληξν Διέγρνπ (SCC) είλαη 
ππεχζπλν γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηνπνζέηεζε ησλ δνξπθφξσλ ζηηο 
ηέζζεξηο πεξηνρέο ηνπ Inmarsat. 
 
Σα SCC, NOC θαη NCS ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε 
ζσζηή θαη αμηφπηζηε επηθνηλσλία δηθηχνπ εληφο ηνπ 
ζπζηήκαηνο Inmarsat. Σν Γνξπθνξηθφ Κέληξν Διέγρνπ (SCC) θαη ην 
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Κέληξν Λεηηνπξγηψλ Γηθηχνπ (NOC) βξίζθνληηα ζηα θεληξηθά γξαθεία 
ηνπ INMARSAT ζην Λνλδίλν. 

 

 SES θαη MES 

Ζ κνλάδα επηθνηλσλίαο ζην ζθάθνο ιέγεηαη Νενθφξνο Δπίγεηνο 
ηαζκφο (SES). Δληφο ηνπ ζπζηήκαηνο Inmarsat ην ζχζηεκα κπνξνχλ 
λα ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο ρξήζηεο θηλεηψλ ζηελ μεξά θαη αεξνπιάλα. 
ε απηή ηελ πεξίπησζε ιέγνληαη Κηλεηνί Δπίγεηνη ηαζκνί (MES). ηαλ 
γίλεηαη ζχλδεζε απφ έλαλ SES/MES, κέζσ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 
δνξπθφξνπ, ην αίηεκα ηεο θιήζεο πεξηιακβάλεη ηελ ηαπηφηεηα 
ηνπ LES κέζσ ηνπ νπνίνπ ζέιεη λα ζπλδεζεί ν ρεηξηζηήο αζπξκάηνπ 
ηνπ πινίνπ. Σν NCS παξαρσξεί έλα θαλάιη εξγαζία θαη θαζνδεγεί 
ηνπο SES/MES λα "ζπλαληεζνχλ" ζε απηφ ην θαλάιη. 
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2.2.2. COSPAS – SARSAT 
 

Σν COSPAS-SARSAT (COSPAS: Γηαζηεκηθφ χζηεκα γηα ηελ Έξεπλα 
θαθψλ ζε Κίλδπλν, SARSAT: Έξεπλα θαη Γηάζσζε Βνεζνχκελε απφ 
Γνξπθνξηθφ Δληνπηζκφ) είλαη έλα ζχζηεκα SAR (Έξεπλαο θαη δηάζσζεο) πνπ 
ρξεζηκνπνηεί ηνπο γεσζηαηηθνχο (Γεσζχγρξνλνπο) θαη ηνπο δνξπθφξνπο 
πνιηθήο ηξνρηάο, ην νπνίν πξνζθέξεη ελεκέξσζε γηα ηνλ Κίλδπλν θαη 
πιεξνθνξίεο γηα ηε ζέζε ζηηο ππεξεζίεο SAR γηα ρξήζηεο ζε μεξά, ζάιαζζα 
θαη αέξα. Τπάξρνπλ ηξία είδε θάξσλ Κηλδχλνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην 
ζχζηεκα: 
 

 ν EPIRB – Θεζηδεηθηηθφο Ραδηνθάξνο Έθηαθηεο Αλάγθεο (ζάιαζζα) 

 ν ELT – Πνκπφο Δληνπηζκνχ Δπείγνπζαο Αλάγθεο (αέξαο) 

 ν PLB – Πξνζσπηθφο Φάξνο Δληνπηζκνχ (μεξά) 
 
Απηνί νη θάξνη κεηαδίδνπλ ξαδηνζήκαηα ζηα 406 MHz ηα νπνία αληρλεχνληαη 
απφ ηνπο γεσζηαηηθνχο θαη ηνπο δνξπθφξνπο πνιηθήο ηξνρηάο ηνπ COSPAS-
SARSAT. ηε ζπλέρεηα νη πιεξνθνξίεο αλακεηαδίδνληαη καδί κε ηε ζέζε θαη 
ηελ ηαπηφηεηα ησλ ζπκάησλ κέζσ LUT (Σνπηθά Σεξκαηηθά Υξήζηε) κε βάζε 
ηελ μεξά θαη MCC(Κέληξα Διέγρνπ Απνζηνιψλ) πξνο ηα 
θαηάιιεια MRCC (Κέληξα πληνληζκνχ Θαιάζζηαο Γηάζσζεο) πνπ 
ζπληνλίδνπλ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο SAR ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ην 
αηχρεκα. 
 
 
 
Κνκκάηη δηαζηήκαηνο ηνπ COSPAS-SARSAT 
 
Σν ζχζηεκα COSPAS-SARSAT ρξεζηκνπνηεί παθέηα SAR ζε δνξπθφξνπο ζε 
(LEOSAR) Υακειή ηξνρηά γχξσ απφ ηε Γε θαη ζε (GEOSAR) Γεσζηαηηθή 
ηξνρηά. 

 
2.2.2.α. Γνξπθόξνη LEOSAR θαη GEOSAR ζην ζύζηεκα COSPAS-SARSAT  
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LEOSAR 
 
Σν ζχζηεκα LEOSAR απνηειείηαη απφ 4 δνξπθφξνπο, 2 COSPAS (Ρσζία) 
θαη 2 SARSAT (ΖΠΑ, Καλαδάο θαη Γαιιία) ζηελ πνιηθή ηξνρηά Βνξξά-Νφηνπ 
κε πεξίνδν ηξνρηάο ζρεδφλ 120 ιεπηψλ. Οη ηξνρηέο απηψλ ησλ δνξπθφξσλ 
είλαη ξπζκηζκέλεο λα ζαξψλνπλ φιε ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Οη δνξπθφξνη 
βιέπνπλ κηα πεξηνρή πιάηνπο 6.000 ρηιηνκέηξσλ θαζψο θηλνχληαη γχξσ απφ 
ηε γε, πξνζθέξνληαο άκεζε ζέαζε ή ίρλε (φπσο ην θσο ελφο θαθνχ) ζε 
κέγεζνο επείξνπ. 
 

 
2.2.2.β. Γηαδξνκή θαη πέικα δνξπθόξνπ LEOSAR 

 
 
Ζ θάιπςε δελ είλαη δηαξθήο ιφγσ ηεο πεξηφδνπ ηξνρηάο ηνπ δνξπθφξνπ. 
Λφγσ ηεο θχζεο ησλ πνιηθψλ ηξνρηψλ ε ψξα αλακνλήο γηα ηελ αλίρλεπζε 
κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ζηηο πεξηνρέο ηνπ ηζεκεξηλνχ απ' φηη ζηα 
ςειφηεξα γεσγξαθηθά πιάηε. Καηά κέζν φξν είλαη 45 ιεπηά.  
ηαλ ην ζχζηεκα LEOSAR αληρλεχεη έλα ήκα Κηλδχλνπ ππνινγίδεη ηε ζέζε 
ηνπ ζπκβάληνο ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο επεμεξγαζίαο Νηφπιεξ. Ζ 
επεμεξγαζία Νηφπιεξ βαζίδεηαη ζηελ αξρή φηη ε ζπρλφηεηα ηνπ θάξνπ 
θηλδχλνπ φπσο "αθνχγεηαη" απφ ην δνξπθφξν, επεξεάδεηαη απφ ηε ζρεηηθή 
ηαρχηεηα ηνπ δνξπθφξνπ σο πξνο ην θάξν. Παξαθνινπζψληαο ηελ αιιαγή 
ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ ζήκαηνο ηνπ θάξνπ θαη γλσξίδνληαο ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ 
δνξπθφξνπ ην ζχζηεκα LEOSAR κπνξεί λα ππνινγίζεη ηε ζέζε ηνπ θάξνπ κε 
αθξίβεηα 5-10 ρηιηνκέηξσλ. 
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GEOSAR 
 

Σν ζχζηεκα GEOSAR απνηειείηαη απφ 4 γεσζηαηηθνχο δνξπθφξνπο πνπ 
βξίζθνληαη πεξίπνπ 36.000 ρηιηφκεηξα πάλσ απφ ηνλ Ηζεκεξηλφ ζε 
δηαθνξεηηθέο γξακκέο γεσγξαθηθνχ κήθνπο, πξνζθέξνληαο άκεζα ίρλε φιεο 
ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο αλάκεζα ζηηο 700 Βφξεηα θαη ηηο 700 Νφηηα. 

 
2.2.2.γ. Πεξηνρέο θάιπςεο GEOSAR 
 
 

Αληίζεηα κε ηνπο δνξπθφξνπο LEOSAR νη GEOSAR πξνζθέξνπλ ζπλερή 
θάιπςε ελφο κεγάινπ ηκήκαηνο ηεο Γεο κεηαμχ ησλ 700 Βφξεηα θαη ησλ 
700 Νφηηα κε ζρεδφλ άκεζε δπλαηφηεηα ζήκαλζεο ζπλαγεξκνχ, αιιά δε 
κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζέζε ηνπ ζπκβάληνο Κηλδχλνπ γηαηί είλαη 
ζηαζεξνί σο πξνο ηε Γε θη έηζη δε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηερληθέο 
επεμεξγαζίαο Νηφπιεξ. Ζ ζέζε ηνπ ζπκβάληνο Κηλδχλνπ κπνξεί: 
 

 Να βξεζεί από ην θάξν κέζσ ελόο εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ 
ζπζηήκαηνο εληνπηζκνύ ζέζεο, π.ρ. ην GPS ή ην Glonass, θαη λα 
θσδηθνγξαθεζνύλ ζην κήλπκα ηνπ θάξνπ, ή 

 Να πξνθπςνπλ κε πηζαλέο θαζπζηεξήζεηο από ην ζύζηεκα LEOSAR. 
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ύγθξηζε δπλαηνηήησλ LEOSAR θαη GEOSAR  

 LEOSAR GEOSAR 

Πιεξνθνξίεο 
ζέζεο 

παξέρνληαη κέζσ 
ηερληθψλ 

επεμεξγαζίαο 
Νηφπιεξ 

παξέρνληαη κφλν λα ππάξρνπλ 
ζην κήλπκα ηνπ θάξνπ 

Αθξίβεηα 
ζέζεο 

+/- 5 ρηιηφκεηξα 
αλ απνθηεζεί κέζσ GPS: εληφο 

10 κέηξσλ 

Πεξηνρή 
θάιπςεο 

φιε ε επηθάλεηα ηεο 
Γεο 

κεγάιν θνκκάηη ηεο Γεο κεηαμχ 
ησλ 700 Βφξεηα θαη ησλ 700 

Νφηηα 

Δληνπηζκόο 
ζπκβάληνο 
Κηλδύλνπ 

ν ρξφλνο αλακνλήο 
γηα ηνλ εληνπηζκφ 

είλαη θαηά κέζν φξν 
45 ιεπηά 

ζρεδφλ άκεζνο 

Πίλαθαο 2.2.2 
 
Τπάξρνπλ EPIRB πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζπλδπαζκέλν 
ζχζηεκα γηαηί έρνπλ ελζσκαησκέλν ζχζηεκα εληνπηζκνχ ζέζεο GPS. Απηφ 
επηηξέπεη ην ζρεδφλ άκεζν εληνπηζκφ ελφο ζπκβάληνο θαη ηελ παξνρή 
πιεξνθνξηψλ ζέζεο ψζηε λα κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ άκεζα νη 
επηρεηξήζεηο SAR. 
 
 
 
Κνκκάηη Γεο ηνπ COSPAS-SARSAT 
 
LUT - Σεξκαηηθά Σνπηθώλ Υξεζηώλ 
Οη ζηαζκνί εδάθνπο LEOLUT θαη GEOLUT δέρνληαη θαη επεμεξγάδνληαη 
ήκαηα Κηλδχλνπ ζηα 406 MHz απφ EPIRB πνπ αλακεηαδίδνπλ πιεξνθνξίεο 
γηα ηνλ Κίλδπλν νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ ηαπηφηεηα ησλ ζπκάησλ, ηε 
ζέζε θαη ηελ ψξα UTC έσο ηα MCC (Κέληξα Διέγρνπ Απνζηνιψλ).  
 
MCC - Κέληξα Διέγρνπ Απνζηνιώλ 
Ο βαζηθφο ζθνπφο θαη ιεηηνπξγία ηνπο είλαη λα αλακεηαδίδνπλ πιεξνθνξίεο 
ζεκάησλ Κηλδχλνπ ζηα αξκφδηα MRCC πνπ ζπληνλίδνπλ ηηο 
κνλάδεο SAR ζηελ πεξηνρή πνπ έρεη γίλεη ην ζπκβάλ. 
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2.2.3. Σν ύζηεκα Φεθηαθήο Eπηινγηθήο Kιήζεσο (DSC)  
 

Ζ ηερληθή ηεο ςεθηαθήο επηιεθηηθήο θιήζεο DSC (Digital Selective 
Calling) ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα θιήζε. Με ρξήζε 

ςεθηαθψλ θσδίθσλ, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε έλα ζηαζκφ λα απνθαηαζηήζεη 
επαθή θαη λα κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο ζε άιιν ζηαζκφ ή ζε νκάδα ζηαζκψλ. 
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ζπλαγεξκνχο θηλδχλνπ ζηηο ζπκβαηηθέο επηθνηλσλίεο. 
 
H ςεθηαθή επηινγηθή θιήζε (DSC) απνηειεί ηε βάζε γηα ην ζπλαγεξκφ 
θηλδχλνπ θαη ηελ θιήζε επείγνληνο θαη αζθάιεηαο. Oη παξάθηηνη ζηαζκνί πνπ 
ηεξνχλ θπιαθή αθξνάζεσο ζηα βξαρέα γηα ηνλ θίλδπλν θαη ηελ αζθάιεηα φηαλ 
ρξεηαζηεί, θάλνπλ επηινγή απφ ηηο πέληε δηαζέζηκεο δψλεο ζπρλνηήησλ (4, 6, 
8, 12, 16 MHz), πξνθεηκέλνπ λα αλακεηαδψζνπλ έλα ζπλαγεξκφ θηλδχλνπ. H 
επηινγή εμαξηάηαη απφ ην ζηίγκα ηνπ θηλδπλεχνληνο πινίνπ, ηε γεσγξαθηθή 
πεξηνρή ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ν ζπλαγεξκφο θηλδχλνπ θαη άιια 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλακεηάδνζε. Οη επηθνηλσλίεο θηλδχλνπ 
θαη αζθάιεηαο πνπ αθνινπζνχλ κεηά απφ κηα θιήζε DSC ζα δηεμάγνληαη κε 
ρξήζε ξαδηνηειεθσλίαο ή κε ρξήζε ξαδηνηειεηππίαο (NBDP) ή θαη ηα δχν. 
  

 
2.2.3 ύζηεκα DSC 
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2.2.4. Σν ύζηεκα NAVTEX  

 
Ο NAVTEX είλαη έλα ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ γηα ηε κεηάδνζε MSI 

(Πιεξνθνξηψλ Ναπηηθήο Αζθάιεηαο, πνπ είλαη πξνεηδνπνηήζεηο πιεχζεο θαη 
θαηξνχ, κεηεσξνινγηθέο πξνβιέςεηο θαη άιια επείγνληα κελχκαηα ζρεηηθά κε 
ηελ αζθάιεηα) θαη ηελ απηφκαηε ιήςε MSI κε ηελ ηειεγξαθία ζηελήο δψλεο κε 
απεπζείαο εθηχπσζε. 
 
Οη εθπνκπέο ηεο NAVTEX γίλνληαη θαη ζηέιλνληαη απφ πνκπνχο (Radio 
Telex) ζηνπο CRS (Παξάθηηνπο Ραδηνζηαζκνχο) ζηα: 

 518 kHz MF (κεζαία ζπρλφηεηα) - νη MSI κεηαδίδνληαη ζηα Αγγιηθά - 
είλαη δηεζλψο γλσζηέο ζαλ NAVTEX, ή θαη 

 490 kHz MF - MSI ή θαη άιιεο ηνπηθέο πιεξνθνξίεο κεηαδίδνληαη 
πξψηα ζηελ ηνπηθή γιψζζα γηα ηα κηθξά ζθάθε- ιέγεηαη 
εζληθφ NAVTEX, ή θαη 

 4209,5 kHz HF (πςειή ζπρλφηεηα) - ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ηξνπηθέο 
πεξηνρέο φπνπ ε ιήςε MF κπνξεί λα είλαη δχζθνιε. 

 

Ζ NAVTEX ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηάδνζε MSI ζε ζθάθε ζηα παξάθηηα 
λεξά (πεξίπνπ ζηα 400 NM απφ έλαλ CRS). Ζ πεξηνρή πνπ θαιχπηεηαη απφ 
ηε NAVTEX κπνξεί λα είλαη: 
 

 θηηαγκέλε γηα λα απνθεχγεηαη ε πηζαλφηεηα αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ 
ησλ πνκπψλ, π.ρ. ε εκβέιεηα ηνπ CRS ηνπ Οζηέληε (Βέιγην) είλαη 50 
ΝΜ, ή 

 απμεκέλε γηα λα δηαζθαιίδεη ηελ θάιπςε ηνπ ζήκαηνο ζε φια ηα 
παξάθηηα χδαηα, π.ρ. ε εκβέιεηα ηνπ CRS ησλ Αδφξσλ (Πνξηνγαιία) 
είλαη 640 ΝΜ, 

 
απιά ξπζκίδνληαο ηελ ηζρχ ηεο κεηάδνζεο, γηαηί ε εκβέιεηα ησλ εθπνκπψλ 
ζην εχξνο MF εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ηελ ελέξγεηα πνπ εθπέκπεηαη. 
Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ πνκπψλ δε κπνξεί λα απνθεπρζεί απιά κε ηε ξχζκηζε 
ηεο ηζρχνο εθπνκπήο ηνπο. Μνηξάδνληαη ρξνληθά ηε ζπρλφηεηα. 
Κάζε CRS έρεη έλα 10ιεπην άλνηγκα εθπνκπήο θάζε ηέζζεξηο ψξεο. Αλ 
ν CRS δερηεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ κήλπκα πνπ ρξεηάδεηαη έθηαθηε κεηάδνζε 
εθηφο ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ ρξφλνπ εθπνκπήο ηνπ ζηαζκνχ, κπνξνχλ λα 
γίλνπλ δηεπζεηήζεηο γηα λα δηαθνπεί ε πξνγξακκαηηζκέλε εθπνκπή ελφο 
θνληηλνχ CRS δηεπθνιχλνληαο ηελ έθηαθηε εθπνκπή πνπ πξέπεη λα γίλεη 
ρσξίο παξεκβνιέο. 
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2.2.4. Γείγκα δέθηε NAVTEX  
 
 
Σα κελχκαηα ηεο NAVTEX πνπ κεηαδίδνληαη κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απφ ην 
δέθηε NAVTEX πνπ είλαη κηα κηθξή ζπζθεπή ε νπνία πεξηιακβάλεη: 

 έλαλ ξαδηνδέθηε ζπληνληζκέλν ζηηο ζπρλφηεηεο ηεο NAVTEX (κπνξεί 
λα είλαη δέθηεο κνλψλ ή δηπιψλ ζπρλνηήησλ -νη δεχηεξνη κπνξνχλ λα 
δερηνχλ κελχκαηα ζε ζπρλφηεηεο 518 kHz θαη 490 kHz ρσξίο ην 
ζπληνληζκφ ηνπ δέθηε), 

 έλαλ επεμεξγαζηή ζήκαηνο, 

 έλα κηθξφ πιεθηξνιφγην (γηα ηε ξχζκηζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
δέθηε NAVTEX), 

 κηα νζφλε ή θαη κηα ζπλερφκελε ηξνθνδνζία ραξηηνχ (γηα ηελ εκθάληζε 
ή εθηχπσζε ησλ ιεθζέλησλ MSI),  

 κηα κλήκε γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ιεθζέλησλ κελπκάησλ θαη 

 έλα ζχζηεκα θεξαίαο. 
 
Πξνδηαγξαθέο ηεο ζύκβαζεο SOLAS 

Σα ζθάθε ηεο SOLAS πξέπεη λα κεηαθέξνπλ δέθηεο δηπιψλ ζπρλνηήησλ 
αλ απαηηείηαη ιήςε ζηα 490 kHz, γηαηί πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζπλερψο ε 
δπλαηφηεηα ιήςεο κελπκάησλ ζηα 518 kHz, ή πξέπεη λα κεηαθέξνπλ δχν 
δέθηεο κνλήο ζπρλφηεηαο πνπ λα ζπληνλίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ζπρλφηεηεο. 
Έλαο δέθηεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη (γηα ηελ εκθάληζε ή ηελ εθηχπσζε ησλ 
ιεθζέλησλ MSI): 

 κηα ελζσκαησκέλε ζπζθεπή εθηχπσζεο, ή 

 κηα ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή εκθάληζεο θαη έμνδν γηα εθηππσηή, ή 

 κηα ζχλδεζε ζε έλα νινθιεξσκέλν ζπζηεκα πινήγεζεο. 
 
Έλα ζθάθνο πνπ δελ αλήθεη ζηε SOLAS, κπνξεί λα έρεη έλα δέθηε κνλήο 
ζπρλφηεηαο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα πεξάζεη ζηε ζπρλφηεηα 490 kHz γηα λα 
δερηεί έλα κήλπκα (ζε πξνγξακκαηηζκέλε ψξα εθπνκπήο) θαη κεηά λα 
επηζηξέςεη ζηα 518 kHz φηαλ ιεθζεί ην κήλπκα. 
 



χγρξνλα Ναπηηιηαθά Ζιεθηξνληθά 

Παλαγηψηεο Α. Υξνλφπνπινο 42  

2.2.5. Σν ύζηεκα EGC        

   
Με ηελ ηερληθή ηεο νκαδηθήο θιήζεο EGC (Enhanced Group Calling), νη 

πιεξνθνξίεο κεηαδίδνληαη απφ ηελ μεξά πξνο ηα πινία, κε: 
 

 Δπηινγή πινίσλ πνπ αλήθνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε ζεκαία, αλεμάξηεηα 
απφ ηελ πεξηνρή πνπ βξίζθνληαη (ππεξεζία Fleet-Net)  

 Δπηινγή πινίσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή  
 

 
2.2.5.α. Σν ζύζηεκα EGC 

 

Ζ EGC, εληζρπκέλε νκαδηθή θιήζε κεηαδίδεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 
ηνπ Inmarsat C. Σα κελχκαηα πνπ εθπέκπνληαη κέζσ απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο 
είλαη ηα κελχκαηα FleetNET ή SafetyNET.  
Σα κελχκαηα SafetyNET ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθπνκπή MSI ζε πεξηνρέο 
εθηφο εκβέιεηαο ησλ ζηαζκψλNAVTEX εληφο ηεο θάιπςεο ησλ 
δνξπθφξσλ Inmarsat. 
 

Kάζε πινίν πνπ ηαμηδεχεη εληφο ηεο πεξηνρήο θαιχςεσο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 
δνξπθφξνπ είλαη ηθαλφ λα ιακβάλεη φια ηα κελχκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζ‟ 
απηφ κέζσ ηνπ δηαχινπ EGC. ρεδηάδνληαη επίζεο εθεδξηθνί δίαπινη, νη νπνίνη 
ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηε ιεηηνπξγία πξνζζέησλ δνξπθφξσλ 
πνπ ζα εηζαρζνχλ ζηελ ππεξεζία. H θέξνπζα πνπ κεηαδίδεηαη απφ έλα 
δνξπθφξν κηαο ζπγθεθξηκέλεο σθεάληαο πεξηνρήο, έρεη πςειφηεξε 
αθηηλνβνινχκελε ηζνηξνπηθή ηζρχ (EIRP) απ‟ απηήλ πνπ απαηηείηαη γηα έλαλ 
ηχπν Inmarsat–Β ΔΚ. Aπηφ ζεκαίλεη φηη ζα θαηαζηήζεη ην ζήκα ηθαλφ λα 
θαηαγξαθεί απφ θάζε ηχπν ησλ EΚ, πνπ δηαζέηεη έλα κηθξφ κφλν Γέθηε 
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Eπίγεηνπ ηαζκνχ Πινίνπ (ΓΔΠ–ROSES), ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα 
εθρσξεζεί απνθιεηζηηθά γηα ιήςε κελπκάησλ EGC. 
 
ε φηη αθνξά ζε άιινπο δηαχινπο εθπνκπήο ηνπ INMARSAT, ε ιήςε απηψλ 
ησλ δνξπθνξηθψλ θεξνπζψλ δελ ζα επεξεάδεηαη απφ ην ζηίγκα ηνπ πινίνπ, 
ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν θαη αλ βξίζθεηαη εληφο ηεο πεξηνρήο θαιχςεσο ηεο 
θάζε σθεάληαο πεξηνρήο, ηηο αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο, ηελ επνρή ή ηελ ψξα 
ηεο εκέξαο. 
 
Γηα ιφγνπο Ναπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ Αζθάιεηαο (MSI), νη θιήζεηο κπνξνχλ λα 
γίλνπλ θαηά γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Οη πιεξνθνξίεο ζα ιακβάλνληαη απφ 
εθείλα ηα πινία, ησλ νπνίσλ νη δέθηεο έρνπλ ξπζκηζζεί θαη ζπληνληζζεί, 
πξνθεηκέλνπ λα δέρνληαη κελχκαηα νξηζκέλεο πεξηνρήο ή πινίσλ πνπ 
βξίζθνληαη ζ‟ απηέο ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. H ιήςε νξηζκέλσλ ηχπσλ 
κελπκάησλ, φπσο ζπλαγεξκνί θηλδχλνπ, λαπζηπιντθέο θαη κεηεσξνινγηθέο 
αγγειίεο είλαη ππνρξεσηηθή θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα απνξξηθζνχλ απφ ηνπο 
δέθηεο ή ηνπο ρεηξηζηέο ηνπο. ηελ πεξίπησζε αγγειηψλ NAVAREA, ηα πινία 
ζα επηιέγνπλ εθείλεο ηηο πεξηνρέο, γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη ελδηαθέξνλ λα 
ιακβάλνπλ ηέηνηα κελχκαηα. 
 
ια ηα πινία πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο ζαιάζζηαο σθεάληαο πεξηνρήο ηνπ 
Αηιαληηθνχ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν δνξπθφξν, κπνξνχλ λα 
απνδερζνχλ ή φρη ηε ιήςε ελφο ηέηνηνπ κελχκαηνο. Σα κελχκαηα EGC 
εθπέκπνληαη απφ ηνπο ΔΞ ζχκθσλα κε ηελ πξνηεξαηφηεηά ηνπο. Σέηνηα 
κελχκαηα είλαη π.ρ. κελχκαηα θηλδχλνπ, επείγνληνο, αζθάιεηαο, ξνπηίλαο θαη 
εκπνξηθήο αληαπνθξίζεσο. Σα κελχκαηα EGC ιακβάλνληαη κέζσ κηαο 
ζπζθεπήο, ε νπνία ιεηηνπξγεί είηε απηφλνκα, είηε αθνχ ηνπνζεηεζεί ζην 
ηεξκαηηθφ Inmarsat-C/B είηε σο εζψθιεηζην ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ 
κειινληηθψλ EΚ. 
 

 
2.2.5.β. Λεηηνπξγία EGC 
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2.2.6 Φνξεηόο Ραδηνθάξνο Δλδείμεσο Θέζεσο Κηλδύλνπ 
(EPIRB) 
 

Ο EPIRB είλαη έλαο Θεζηδεηθηηθόο Ραδηνθάξνο Έθηαθηεο Αλάγθεο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ζχζηεκα θηλδχλνπ θαη ελεκεξψλεη ηηο αξρέο ηεο 
SAR γηα ηελ ηαπηφηεηα θαη ηε ζέζε ελφο αηφκνπ ή ζθάθνπο πνπ βξίζθεηαη ζε 
ζνβαξφ θαη επηθείκελν θίλδπλν θαη απαηηεί άκεζε βνήζεηα. 
 

 

      2.2.6.α. Ραδηνθάξνο 

 

 

Τπνρξεσηηθή εγγξαθή 

Κάζε EPIRB είλαη πξνγξακκαηηζκέλνο κε κηα κνλαδηθή ηαπηφηεηα πξηλ 
θηάζεη ζηνλ πειάηε. Απηφ γίλεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή, ζε κεξηθέο 
πεξηπηψζεηο, απφ ηνλ δηαλνκέα. Ζ ηαπηφηεηα πεξηιακβάλεη έλαλ ηξηςήθην 
θσδηθφ ρψξαο. Απηή είλαη ε ρψξα πνπ είλαη ππεχζπλε λα ηεξεί ηα ζηνηρεία 
εγγξαθήο ηνπ EPIRB. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηε ζεκαία απηήο ηεο 
ρψξα θέξεη ην ζθάθνο. Ζ ρψξα πνπ πξνγξακκαηίδεηαη ζηνλ EPIRB κπνξεί λα 
βξεζεί απφ ηελ εηηθέηα ηαπηφηεηαο πνπ θέξεη φια ηα απαξαίηεηα ζεκάδηα 
εθηφο απφ ην φλνκα ηνπ πινίνπ. Ο πειάηεο πξέπεη λα γξάςεη ηνλ EPIRB ηνπ 
ζηηο θαηάιιειεο αξρεο εθείλεο ηεο ρψξαο. Σν κφλν πνπ πξέπεη λα θάλεη είλαη 
λα ζπκπιεξψζεη έλα έληππν, κπνξεί λα ην ζηείιεη κε θαμ ή ηαρπδξνκείν θαη 
λα πεξηκέλεη επηβεβαίσζε. 
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2.2.6.β. Παξάδεηγκα εηηθέηαο ηαπηόηεηαο EPIRB  

 

Οη EPIRB δελ πξέπεη λα κεηαθέξνληαη απφ ζθάθνο ζε ζθάθνο ρσξίο λα 
ελεκεξψλεηαη ε αξκφδηα αξρή λενιφγεζεο. 
 
 

Δμαξηήκαηα ηνπ EPIRB  

Σα βαζηθά εμαξηήκαηα ελφο EPIRB είλαη: 

 Ζ θεξαία. Πξέπεη λα είλαη ζρεδφλ θαηαθφξπθε φηαλ ιεηηνπξγεί 
(εθπέκπεη), 

 Θαιάζζηνο δηαθφπηεο. Δλεξγνπνηεί απηφκαηα ηνλ EPIRB φηαλ 
βπζίδεηαη ζην λεξφ, 

 Γηαθφπηεο ελεξγνπνίεζεο. Δπηηξέπεη ηε ρεηξνθίλεηε ελεξγνπνίεζε 
ηνπ EPIRB, 

 Γνθηκαζηηθφ θνπκπί. Δπηηξέπεη ζην ρξήζηε λα πξαγκαηνπνηεί δνθηκέο 
γηα λα εμαζθαιίδεη ηελ εηνηκφηεηα ηνπ EPIRB, 

 Αλαδέηεο. Σν θνξδφλη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεζεί ν EPIRB ζε κηα 
ζσζίβηα ιέκβν, 

 ηνβνζθνπηθφ θσο. ηαλ ελεξγνπνηείηαη ν EPIRB αλαβνζβήλεη θαη 
πξνζθέξεη νπηηθή βνήζεηα ζηε κνλάδα SAR, 

 LED θαη ζπζθεπή παξαγσγήο ήρνπ. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δείμνπλ 
ζε πνηα ιεηηνπξγία είλαη ν EPIRB θαη γηα ην απνηέιεζκα ησλ δνθηκψλ 
ηνπ EPIRB, 

 Δζσηεξηθή κπαηαξία πνπ θξαηάεη ηνπιάρηζηνλ 48 ψξεο (εθπέκπνληαο), 
 χζηεκα εληνπηζκνχ ζέζεο GPS ζηα πεξηζζφηεξα αιιά φρη ζε φια ηα 

κνληέια. Δπηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο SAR λα μεθηλήζνπλ άκεζα. 

Οη EPIRB κπνξνχλ λα είλαη θνξεηνί θαη λα ελεξγνπνηνχληαη ρεηξνθίλεηα ή 
πξέπεη λα κπνξνχλ λα ελεξγνπνηνχληαη απηφκαηα ρσξίο νπνηαδήπνηε 
παξέκβαζε ηνπ ρεηξηζηή.  
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EPIRB πνπ ελεξγνπνηνύληαη ρεηξνθίλεηα 

 

Οη EPIRB πνπ ελεξγνπνηνχληαη ρεηξνθίλεηα είλαη θαηάιιεινη γηα ηα ζθάθε 
αλαςπρήο, π.ρ. ηζηηνπιντθά ή κηθξά αιηεπηηθά ζθάθε. πλήζσο έρνπλ έλα 
δηάθξαγκα ζηήξημεο, αιιά κπνξνχλ λα κείλνπλ θαη ρσξίο ζηήξημε. Έρνπλ 
επίζεο έλα θνιάξν "αζθαινχο κεηαθνξάο" πνπ απελεξγνπνηεί ηνλ ζαιάζζην 
δηαθφπηε ησλ EPIRB γηα λα κελ ελεξγνπνηνχληαη απφ ηελ πγξαζία. 
 

 

 

2.2.6.γ. Έλαο EPIRB ζε αθαηξνύκελν θνιάξν "αζθαινύο κεηαθνξάο". Σν 
βέινο δείρλεη ην καγλήηε ζην αθαηξνύκελν θνιάξν πνπ απελεξγνπνηεί ηνλ 

ζαιάζζην δηαθόπηε 
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EPIRB πνπ ελεξγνπνηνύληαη απηόκαηα 

Οη EPIRB πνπ ελεξγνπνηνχληαη απηφκαηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζηα ζθάθε ηεο SOLAS, π.ρ. επηβαηεγά θξνπαδηεξφπινηα, θνξηεγίδεο ή 
πεηξειαηνθφξα. Γηαζέηνπλ έλα πιαζηηθφ πεξίβιεκα κέζα ζην νπνίν 
απελεξγνπνηείηαη ν ζαιάζζηνο δηαθφπηεο ηνπ EPIRB. Σν πιαζηηθφ πεξίβιεκα 
έρεη έλαλ κνριφ κε έιαζκα ν νπνίνο πηέδεη απηφκαηα ην θαπάθη ηνπ 
πεξηβιήκαηνο θαη ειεπζεξψλεη ηνλ EPIRB αλ βπζηζηεί ην ζθάθνο. Απηή ε 
απηφκαηε εθηίλαμε ειέγρεηαη απφ κηα ζπζθεπή πνπ 
ιέγεηαη HRU (Τδξνζηαηηθφο Μεραληζκφο Διεπζέξσζεο) ν νπνίνο ζα 
ειεπζεξψζεη απηφκαηα ηνλ EPIRB κφιηο θηάζεη ζε βάζνο 4-5 κέηξσλ. Μφιηο 
αλέβεη ζηελ επηθάλεηα ζα κπνξέζεη λα ελεξγνπνηεζεί απφ ηνλ ζαιάζζην 
δηαθφπηε. 

 

2.2.6.δ Έλα παξάδεηγκα HRU πάλσ ζηε βάζε ηνπ πεξηβιήκαηνο (θάησ από ην 
κνριό θαη ηνλ HRU θαίλεηαη θαζαξά ην ζπκπηεζκέλν έιαζκα) 

 
 
 

2.2.6.ε. Γηαδηθαζία απηόκαηεο ειεπζέξσζεο EPIRB 
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Ση ζπκβαίλεη όηαλ ελεξγνπνηείηαη έλαο EPIRB 

ηαλ ελεξγνπνηείηαη έλαο EPIRB ζε κηα θαηάζηαζε θηλδχλνπ αξρίζεη λα 
εθπέκπεη ξαδηνζήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. Σα 
ξαδηνζήκαηα αληρλεχνληαη θαη επεμεξγάδνληαη απφ δνξπθφξνπο πνπ 
αλακεηαδίδνπλ ην κήλπκα κε ηνλ αξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηε ζέζε ζην 
θνληηλφηεξν MRCC (Κέληξν πληνληζκνχ Θαιάζζηαο Γηάζσζεο). 
Σν MRCC ζηε ζπλέρεηα ζα απνθσδηθνπνηήζεη ηνλ θσδηθφ ηεο ρψξαο απφ ην 
κήλπκα. Μεηά ζα εξεπλήζεη ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο ρψξαο θαη ζα βξεη 
ζηνηρεία γηα ην ζθάθνο ζην νπνίν αλήθεη ν EPIRB, ν ξαδηνεμνπιηζκφο ηνπ θαη 
κε πνηνλ πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη. Αλ δε βξεζνχλ απηέο νη πιεξνθνξίεο, 
κπνξεί λα επηβξαδπλζεί ε δηαδηθαζία δηάζσζεο. Σφηε μεθηλά ε 
επηρείξεζε SAR. πκκεηέρνπλ ζθάθε, ειηθφπηεξα θαη αεξνπιάλα πνπ 
αλαδεηνχλ ηνλ EPIRB βάζεη ηνπ ξαδηνζήκαηφο ηνπ κε κεραλήκαηα 
εληνπηζκνχ θαηεχζπλζεο.  

 

Φόξησζε EPIRB 

Σν δηάθξαγκα ζηήξημεο ελφο EPIRB πνπ ελεξγνπνηείηαη ρεηξνθίλεηα θαλνληθά 
πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε θνηλή ζέα θνληά ζηελ έμνδν θηλδχλνπ. 

Σν πεξίβιεκα ελφο EPIRB πνπ ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα θαλνληθά πξέπεη λα 
βξίζθεηαη ζε έλα αλνηρηφ ζεκείν ηνπ πινίνπ, π.ρ. ζην πιάη ηεο γέθπξαο ή ζην 
ρψξν πάλσ απφ ηε γέθπξα, γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα επηιερζεί κηα ζέζε φπνπ 
ν EPIRB δελ ζα εκπνδηζηεί θαηά ηελ ειεπζέξσζή ηνπ απφ ππφζηεγα, ζθνηληά, 
θεξαίεο θιπ ζε πεξίπησζε βχζηζεο ηνπ ζθάθνπο.  
 
Καηά ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζέζεο πξέπεη λα ιάβεηε ππφςε ζαο ηα 
εμήο: 

 Δχθνιε πξφζβαζε ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. 
 Σνπνζέηεζε ηνπιάρηζηνλ έλα κέηξν καθξηά απφ νπνηαδήπνηε ππμίδα. 
 Σνπνζέηεζε ηνπιάρηζηνλ δχν κέηξα καθξηά απφ νπνηαδήπνηε θεξαία 

ξαληάξ. 
 Απνθχγεηε ηελ άκεζε επαθή κε ηα θχκαηα. 
 Απνθχγεηε ζέζεηο κε αλεπαξθή ρψξν γηα ηελ εθηφμεπζε ηνπ θαπαθηνχ 

θαη ηε ζπληήξεζε. 

Ο EPIRB ζπλήζσο πεξηιακβάλεη κηα απηνθφιιεηε πηλαθίδα νδεγηψλ πνπ 
πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη δίπια ζηνλ EPIRB ψζηε λα είλαη επδηάθξηηε ζε 
πεξίπησζε θηλδχλνπ. 
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2.2.6.ζη. Παξάδεηγκα πηλαθίδαο νδεγηώλ 

 
Ζ πηλαθίδα νδεγηψλ αζθαιείαο ηνπ EPIRB απφ ηνλ ΗΜΟ κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δείμεη ηε ζέζε ηνπ EPIRB. 
 
 

 

2.2.6.δ. Πηλαθίδα αζθαιείαο ηνπ EPIRB από ηνλ ΙΜΟ 

 

Πξνδηαγξαθέο ηεο ζύκβαζεο SOLAS 

Σα ζθάθε ηεο SOLAS πξέπεη λα κεηαθέξνπλ έλαλ EPIRB COSPAS-
SARSAT πνπ λα ιεηηνπξγεί ζηα 406 MHz θαη ζηα 121,5 MHz. Σα 
ξαδηνζήκαηα ησλ 406 MHz ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ιφγνπο εληνπηζκνύ, γηα 
ηελ εχξεζε ησλ ζπκάησλ (απηφ εμεγείηαη ιεπηνκεξψο ζην επφκελν θεθάιαην), 
ελψ ηα ξαδηνζήκαηα ησλ 121,5 MHz ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
ιφγνπο θαζνδήγεζεο απφ ηα ζθάθε, ειηθφπηεξα θαη αεξνπιάλα SAR πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηρείξεζε SAR θαη ηα νπνία πξνζπαζνχλ λα βξνπλ 
ηνλ EPIRB κε κεραλήκαηα εληνπηζκνχ θαηεχζπλζεο. 

χκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζχκβαζεο SOLAS, 
νη EPIRB έρνπλ κηα κπαηαξία κε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο 48 σξψλ (ρξφλνο 
εθπνκπήο). 
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Bαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο VHF DSC EPIRB ζην δίαπιν 70. 
 

Tν VHF EPIRB είλαη έλα ζπκβαηφ ζχζηεκα επηθνηλσλίαο θαη 
πξνηείλεηαη γηα ρξήζε απφ πινία πνπ ηαμηδεχνπλ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή A1. 
Λεηηνπξγεί εθπέκπνληαο έλα θσδηθνπνηεκέλν ζπλαγεξκφ θηλδχλνπ κε ηελ 
ηερληθή ηεο ςεθηαθήο επηινγηθήο θιήζεσο (DSC) ζηε ζπρλφηεηα ησλ 156,525 
MHz ή φπσο είλαη γλσζηφ ζην δίαπιν 70. H έλδεημε ηεο θχζεσο ηνπ θηλδχλνπ 
ζα πξέπεη λα είλαη κηα εθπνκπή EPIRB. 
Οη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ θηλδπλεχνληνο θαη ε ψξα δελ είλαη 
απαξαίηεην λα πεξηιακβάλνληαη ζε έλα κήλπκα θηλδχλνπ DSC. ηα VHF DSC 
EPIRB, ελζσκαηψλεηαη έλαο αλακεηαδφηεο ξαληάξ ησλ 9 GHz κε ζηφρν λα 
παξέρνπλ ζήκαηα εληνπηζκνχ. H δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ VHF DSC EPIRB 
κε ζπζζσξεπηέο πξέπεη λα είλαη 48 ψξεο ηνπιάρηζηνλ. 
 
 

  
 

2.2.6.ε.  VHF EPIRB 
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Δγγξαθή ξαδηνθάξσλ INMARSAT. 
 

O ζθνπφο ηεο εγγξαθήο ησλ ξαδηνθάξσλ ηνπ INMARSAT ζην 
αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη ε ηαρεία παξνρή βνήζεηαο ζε άηνκα 
πνπ θηλδπλεχνπλ. Aπηφ εμαξηάηαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ παξέρνπλ ηα εγγεγξακκέλα EPIRB. Oη πιεξνθνξίεο επίζεο 
δηεπθνιχλνπλ ηα KΔΓ λα πηζηνπνηνχλ ηελ ηαπηφηεηα ησλ ξαδηνθάξσλ, λα 
εθηηκνχλ έλα πεξηζηαηηθφ θηλδχλνπ θαη λα ειέγρνπλ ηνπο ςεπδείο ζπλαγεξκνχο 
θηλδχλνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. 
 
O ηχπνο ηεο αηηήζεσο γηα εγγξαθή παξέρεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο ηεο 
θάζε ρψξαο θαη ππνβάιιεηαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα κε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο 
πνπ έρνπλ ζρέζε κε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ησλ ξαδηνθάξσλ, ηνπ πινίνπ, ηνπ 
πηζηνπνηεηηθνχ αζθάιεηαο ξαδηνεπηθνηλσληψλ, ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ EPIRB θαη 
ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηνπο. Έπεηηα, θαηαρσξίδνληαη ζε ηξάπεδεο 
πιεξνθνξηψλ ησλ ΚΔΓ θαη εθεδξηθά ζην ζχζηεκα ηνπ Inmarsat. Μεηά ηε 
δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ πιεξνθνξηψλ, ην ηκήκα 
εγγξαθήο ηνπ Inmarsat εθδίδεη έλα Πηζηνπνηεηηθφ, ην νπνίν πηζηνπνηεί ηελ 
πξφζβαζε ηνπ ξαδηνθάξνπ ζην ζχζηεκα Inmarsat θαη απνηειεί ην 
επηζηέγαζκα ηεο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο ηνπ. H δηαδηθαζία απηή 
επαλαιακβάλεηαη αλ ν ξαδηνθάξνο κεηαθέξεηαη ζε άιιν πινίν ή 
απνκαθξχλεηαη απ‟ απηφ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, θαη ζηε ζπλέρεηα 
επαλαηνπνζεηείηαη. 
 

 
  2.2.6.ζ. Δγγξαθή Ραδηνθάξσλ Inmarsat  
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Γηαδηθαζίεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ EPIRB. 
 
Ζ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπο πξέπεη λα δηελεξγείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα, φπσο θαζνξίδνληαη θάζε θνξά απφ ηνλ ΗΜΟ θαη νη ελέξγεηεο πνπ 
γίλνληαη είλαη νη εμήο: 
 

α) Πηέδνπκε θαη απειεπζεξώλνπκε ην πιήθηξν δνθηκήο (test button). 
β) Με ην πάηεκα θαη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ πιήθηξνπ, ην 
ζηξνβνζθνπηθό θσο θαη ην θόθθηλν θσηάθη ζα πξέπεη λα αλάςνπλ κηα 
θνξά. 
γ) Δληόο 30 sec ην ζηξνβνζθνπηθό θσο θαη ην θόθθηλν θσηάθη ζα 
πξέπεη λα αλαβνζβήζνπλ κεξηθέο θνξέο. 
δ) Μεηά από ηελ παξέιεπζε ησλ 60 sec ην EPIRB απελεξγνπνηείηαη. 

 
 
 
χκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο απαηηήζεηο ζπληεξήζεσο ηα δνξπθνξηθά EPIRB 
πξέπεη λα πθίζηαληαη θάζε έηνο δνθηκή ζε φ,ηη αθνξά ζηε ιεηηνπξγηθή ηνπο 
επάξθεηα θαη ηνλ έιεγρν εθπνκπήο ζηηο ζπρλφηεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Δπίζεο 
ζα πξέπεη λα γίλεηαη θσδηθνπνίεζε θαη θαηαγξαθή ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα, 
φπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ: 
 

α) ε επηβαηεγά πινία εληόο 3 κελώλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεσο 
ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Αζθάιεηαο Δπηβαηεγνύ Πινίνπ. 
β) ε θνξηεγά πινία εληόο 3 κελώλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ή 
3 κήλεο πξηλ ή κεηά από ηελ εκεξνκελία εθδόζεσο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ 
Αζθάιεηαο Ραδηνεπηθνηλσλίαο Φνξηεγνύ Πινίνπ. 

 
Ζ δνθηκή πξέπεη λα δηεμάγεηαη επί ηνπ πινίνπ ή ζε εγθεθξηκέλν ζηαζκφ 
δνθηκήο ελψ ζπληήξεζή ηνπ πξέπεη λα γίλεηαη θάζε 5 έηε θαη ζα πξέπεη λα 
εθηειείηαη ζε εγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε ζηελ μεξά. 
 
 

Φεπδείο ζπλαγεξκνί ησλ EPIRB. 
 
Αλ έλα EPIRB ελεξγνπνηεζεί θαηά ιάζνο, ηφηε ιέκε φηη εθπέκπεηαη έλαο 
ςεπδήο ζπλαγεξκφο. ‟ απηήλ ηελ πεξίπησζε ν πιεζηέζηεξνο ΔΞ ή έλαο 
θαηάιιεινο EΞ ή έλα ΚΔΓ πξέπεη λα εηδνπνηεζεί άκεζα γηα ηελ αθχξσζή 
ηνπ. Λεπηνκέξεηεο γηα ηα ΚΔΓ ππάξρνπλ ζηνλ θαηάινγν ησλ Παξαθηίσλ 
ηαζκψλ ηεο ΗΣU θαη ζε δηάθνξεο άιιεο δεκνζηεχζεηο ησλ θξαηηθψλ 
δηνηθήζεσλ ζε εζληθφ επίπεδν. 
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2.2.7. Αλακεηαδόηεο Ραληάξ (Search and Rescue 
Transponder–SART) 
 

Ο SART (Αλακεηαδφηεο [Ραληάξ] Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο) είλαη κηα 
θνξεηή ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ζπκπιεξσκαηηθφ ζχζηεκα 
θηλδχλνπ. Σν SART βνεζά θάζε πινίν, αεξνπιάλν θαη ειηθφπηεξν ηεο 
πεξηνρήο λα εληνπίδεη εχθνια ηνπο επηδψληεο κε ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
ξαληάξ ηνπο. 
 
Ο SART κεηαθέξεηαη ζηε ζσζίβηα ιέκβν φηαλ εγθαηαιείπεηαη ην πινίν ζε 
θαηάζηαζε θηλδχλνπ. Πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ ελφο 
κέηξνπ πάλσ απφ ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο θαη λα ελεξγνπνηεζεί ζηε 
ιεηηνπξγία Αλακνλήο (Standby). Έηζη ν SART ζα κπνξέζεη λα απαληήζεη ζε 
εθπνκπέο πινίσλ, ειηθνπηέξσλ θαη αεξνπιάλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 
επηρείξεζε SAR. Ο SART ζα δψζεη κηα θσηεηλή έλδεημε (εμαξηάηαη απφ ην 
κνληέιν SART) ζηνπο επηδψληεο ηεο ιέκβνπ. 
 

 
2.2.7.α. Αλακεηαδόηεο [Ραληάξ] 

 
ηαλ ην ξαληάξ ξαδηνζπρλφηεηαο Υ (9.2 - 9.5 GHz) ησλ πινίσλ, 
ειηθνπηέξσλ, αεξνπιάλσλ πιέεη ή πεηάεη εληφο ηεο δψλεο θηλδχλνπ ή ζηελ 
νπνία εθηειείηαη επηρείξεζε SAR θαη εληνπηζηεί απφ ηνλ SART εηζέξρεηαη ζε 
ιεηηνπξγία Αλακεηάδνζεο. Ο SART ζα δψζεη αθνπζηηθή θαη νξαηή 
πξνεηδνπνίεζε (εμαξηάηαη απφ ην κνληέιν SART) ζηνπο επηδψληεο ηεο 
ζσζίβηαο ιέκβνπ.  
 
Ζ αληαπφθξηζε ηνπ SART ιακβάλεηαη απφ ην ξαληάξ ξαδηνζπρλνηήησλ Υ ησλ 
πινίσλ, ειηθνπηέξσλ θαη αεξνπιάλσλ θαη κνηάδεη κε κηα γξακκή 12 ηειείσλ, 
ηφμσλ ή θχθισλ κε ίζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο (ραξαθηεξηζηηθφ κνληίβν 
"θηλδχλνπ") ζε κηα γξακκή απφ ηε ζέζε ηνπ πινίνπ, ηνπ ειηθνπηέξνπ, ηνπ 
αεξνπιάλνπ κε ηελ θνληηλφηεξε γξακκή λα ππνδεηθλχεη ηε ζέζε ηνπ SART. 
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2.2.7.β. Σν ραξαθηεξηζηηθό κνηίβν "θηλδύλνπ" πνπ ζρεκαηίδεηαη από 
έλαλ SART ζε κηα νζόλε ξαληάξ ξαδηνζπρλνηήησλ Υ ην κνηίβν πνπ 
ζρεκαηίδεηαη από ηνλ SART ζηελ νζόλε ηνπ ξαληάξ εμαξηάηαη από ηελ 
απόζηαζε αλάκεζα ζην SART (ζέζε B) θαη ζην πινίν, ειηθόπηεξν, αεξνπιάλν 
(ζέζε A).  
 
 

 
2.2.7.γ. Όηαλ ην πινίν, απέρεη πεξηζζόηεξν από 1 λ.κ. από 
ην SART εκθαλίδεηαη κηα ζεηξά 12 ηειείσλ. 
 
 

 
2.2.7.δ. Καζώο ην πινίν, πιεζηάδεη ζην 1 λ.κ. ηνπ SART νη ηειείεο αξρίδνπλ λα 
γίλνληαη ηόμα. 
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2.2.7.ε. Όηαλ ην πινίν, θηάζεη ζηε ζέζε ηνπ SART ηα ηόμα αξρίδνπλ λα 
γίλνληαη θύθινη. 
 

 
2.2.7.ζη. Δλδείμεηο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3  
 

 
ΔΛΔΓΥΟ & ΑΦΑΛΔΗΑ  

 
 

 

3.1 Έιεγρνο θαη Αζθάιεηα 
 
3.1.1 Κεληξηθό ύζηεκα Διέγρνπ Πινίνπ 
 

Σν θεληξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ (Machinery Centralized Control & 
Monitoring System) παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο 
ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ πινίνπ πνπ είλαη κε απηφ δηαζπλδεδεκέλα.  
 
Γηαθξίλνπκε ηα παξαθάησ επίπεδα: 

α) Γηαζύλδεζεο θαη νκαδνπνίεζεο ησλ ζεκάησλ 
β) Μεηαθνξάο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζεκάησλ 
γ) Δπεμεξγαζίαο θαη νπηηθνπνίεζεο ησλ ζεκάησλ 
 
 

 
3.1.α. Κεληξηθό ζύζηεκα ειέγρνπ ζε 3D 
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Ζ δηαζχλδεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ζχλνιν θηβσηίσλ εηζφδνπ/εμφδνπ (Η/Ο 
BOX) ζηα νπνία γίλεηαη ε δηαζχλδεζε ησλ επί κέξνπο ζπζηεκάησλ. Σα Η/Ο 
BOX κέζσ ελφο βξφγρνπ νπηηθψλ ηλψλ, κεηαθέξνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απφ 
ηνπο αηζζεηήξεο πξνο ηνπο θεληξηθνχο επεμεξγαζηέο γηα νκαδνπνίεζε θαη 
επεμεξγαζία ή ιακβάλνπλ εληνιέο θαη εθδίδνπλ ηα ζήκαηα ειέγρνπ. Τπάξρεη 
νκαδνπνίεζε ησλ I/O BOX αλάινγα ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη 
θαηά αληηζηνηρία πινπνηνχληαη ζε θπζηθφ επίπεδν ηξεηο βξφγρνη γηα ην 
πισξηφ, ην πξπκλαίν κεραλνζηάζην θαη γηα ηα βνεζεηηθά κεραλήκαηα. 
 

 
3.1.β. Λεηηνπξγία I/O BOX 

 
 
Οη θεληξηθνί επεμεξγαζηέο νλνκάδνληαη LPU θαη ραξαθηεξίδνληαη ζχκθσλα κε 
ην βξφγρν πνπ πινπνηνχλ ζε FWD, AFT Propulsion θαη Auxiliary & Electrical 
Power Control and Monitoring System (EPCAMS). Οη LPU ειέγρνπλ θαη 
ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ βξφγρνπ ελψ ηαπηφρξνλα είλαη δηαζπλδεδεκέλνη 
κε αζηεξνεηδή ηνπνινγία κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο. 
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3.1.γ. Λεηηνπξγία I/O BOX 

 
 
Σέινο νη ζηαζκνί εξγαζίαο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Γέθπξα θαη ζην Κέληξν 
Διέγρνπ γίλεηαη ε νπηηθνπνίεζε φισλ ησλ ελδείμεσλ θαη κπνξεί λα εθηειεζηεί 
ν ηειερεηξηζκφο ησλ κεραλεκάησλ. ε απηνχο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 
θαηαγξαθήο ησλ ζθαικάησλ πνπ έρνπλ εκθαληζηεί είηε ηήξεζε ηζηνξηθνχ 
γξαθήκαηνο γηα ηε κεηαβνιή ζην ρξφλν αλαινγηθψλ ζεκάησλ εηζφδνπ.  
 
Με ην ππάξρνλ ζχζηεκα επηηπγράλεηαη ε κε επάλδξσζε ησλ κεραλνζηαζίσλ 
θαη πεξηνξηζκφ ησλ επηζθέςεσλ ζε απηά απφ ην πξνζσπηθφ κφλν γηα ηελ 
εθηέιεζε πεξηνδηθψλ ειέγρσλ αζθαιείαο θαη εξγαζηψλ ζε κε ηειερεηξηδφκελεο 
δηαδηθαζίεο. Σειηθφ απνηέιεζκα ε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαηηείηαη θαη 
ηαπηφρξνλα ε δηαζθάιηζε πςεινχ βαζκνχ αμηνπηζηίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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3.1.2 Σνπηθά πζηήκαηα Διέγρνπ (Η/Ο ΒΟΥ) 
Σα ηνπηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ είλαη δηάζπαξηα ζε φιν ην πινίν πξνθεηκέλνπ 
λα κεηαθέξνληαη ηα απαξαίηεηα ζήκαηα πξνο ηα ηειερεηξηδφκελα ζπζηήκαηα 
θαη λα ζπιιέγνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηνπ αηζζεηήξεο. Έρνπκε λα 
δηαρεηξηζηνχκε ηέζζεξα ζήκαηα: 
 

α) Φεθηαθά ζήκαηα εηζόδνπ (π.ρ. θαηάζηαζε ειεθηξνλόκσλ ζε 
εθθίλεηεο ειεθηξηθώλ θηλεηήξσλ, ελεξγνπνίεζε αηζζεηήξα θπηώλ) 
 
β) Αλαινγηθά ζήκαηα εηζόδνπ (π.ρ. αηζζεηήξαο κέηξεζεο πίεζεο ζην 
δίθηπν ππξθαγηάο, ζεξκνθξαζία ζαιαζζηλνύ λεξνύ, ζέζε ρεηξηζηεξίνπ 
ειέγρνπ ζηξνθώλ κεραλήο) 
 
γ) Φεθηαθά ζήκαηα εμόδνπ (π.ρ. ελεξγνπνίεζε ειεθηξνλόκσλ ζε 
εθθίλεηεο ειεθηξηθώλ θηλεηήξσλ, ελεξγνπνίεζε ερεηηθνύ ζήκαηνο) 
 
δ) Αλαινγηθά ζήκαηα εμόδνπ (π.ρ. ειεθηξηθό όξγαλν έλδεημεο ζηξνθώλ 
κεραλήο) 

 
ηηο ηνπηθέο κνλάδεο ππάξρνπλ νη θάξηεο δηαζχλδεζεο (Input/Output Bus 
Terminal) ησλ ζεκάησλ εηζφδνπ εμφδνπ θαη ν ηειηθφο πξνζαξκνγέο δηθηχνπ 
(Bus Terminal Controller). ηηο δηαηάμεηο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη πξφηππα 
δηαχινπ επηθνηλσλίαο (Fieldbus) πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο εθάζηνηε Δπξσπατθέο 
Πξνδηαγξαθέο. 
 

 
3.1.2.α. Δζσηεξηθή δνκή ελόο Ι/Ο ΒΟΥ(Profibus) 
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Πεξηβάιινλ Οπηηθήο Απεηθόληζεο (Μan Μachine Ηnterface) 
 

Ζ ηδέα ηνπ απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ ήηαλ ε δηεπθφιπλζε ηνπ 
αλζξψπνπ λα ειέγρεη απφ απφζηαζε κεραλέο θαη ζε απηφ ην ζχζηεκα κεηαμχ 
ηεο κεραλήο θαη ηνπ αλζξψπνπ εθηφο απφ ηηο γξακκέο κεηαθνξάο ζεκάησλ , 
αηζζεηήξεο θαη επεμεξγαζηέο ππάξρεη ην ηειηθφ ζηάδην ηεο «δηεπαθήο» ησλ 
αηζζήζεσλ φξαζεο θαη αθνήο ηνπ αλζξψπνπ κε ην ζχζηεκα. 
Ζ δηεπαθή ηνπ αλζξψπνπ κε ην κεράλεκα (Μan Μachine Ηnterface) 
πξαγκαηνπνηείηαη ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο φπνπ ε κέζνδνο απεηθφληζεο ησλ 
παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα 
πξνθεηκέλνπ λα είλαη πξνζθηιέο θαη εχρξεζην ζην πξνζσπηθφ πνπ ην 
ρεηξίδεηαη . ηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ππάξρεη κηα δελδξνεηδήο θαηαλνκή ησλ 
ζειίδσλ πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ δνκή κπνξεί λα 
δηαθέξεη αιιά ζπλήζσο έρνπκε κηα ζειίδα εηζφδνπ απφ ηελ νπνία ν ρεηξηζηήο 
ζπλδέεηαη κε ην ζχζηεκα θαη αθνινπζεί ε ζειίδα ηνπ θπξίσο κελνχ. ην 
θπξίσο κελνχ παξνπζηάδνληαη ην ζχλνιν ησλ ζειίδσλ πνπ ππάξρνπλ 
δηαρσξηζκέλεο ζε ηέζζεξα ηκήκαηα αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 
εμππεξεηνχλ: 
 

α) Πξόσζε (θύξηεο κεραλέο ,κεησηήξεο θαη αμνληθό ζύζηεκα) 
β) Παξαγσγή θαη δηαλνκή ειεθηξηθήο ηζρύνο ( ειεθηξνκεραλέο , 
γελλήηξηεο θαη πίλαθεο δηαλνκήο ) 
γ) Βνεζεηηθά κεραλήκαηα (αεξνζπκπηεζηέο, θιηκαηηζκόο, αεξηζκόο, 
δεμακελέο, αληιίεο κεηάγγηζεο, πεδάιηα, ζηαζκίζηεξεο θαη βηνινγηθόο) 
δ) Έιεγρνο βιαβώλ (θαηάζηαζε θπηώλ, ππξαλίρλεπζε, αληιίεο 
ππξθαγηάο θαη θαηάζηαζε ζπξώλ/αλνηγκάησλ)  
 

 
3.1.2.β. ειίδα θπξίσο κελνύ 
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Αθνινπζνχλ γηα θάζε έλα ζχζηεκα θαη ε αληίζηνηρε ζειίδα φπνπ 
ηειεκεηξνχληαη νη αηζζεηήξεο ηνπ θαη φπνπ είλαη δπλαηφ ηειερεηξίδνληαη νη 
ιεηηνπξγίεο. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ ππάξρνπλ θαη θάπνηεο ζειίδεο πνπ δελ 
εληάζζνληαη ζηνλ παξαπάλσ δηαρσξηζκφ θαζψο απνηεινχλ ζειίδεο γεληθήο 
ππνβνήζεζεο θαη απηέο θαηαηάζζνληαη ζε γεληθέο θαηεγνξίεο: 
 
α) ελίδερ ζςγκένηπυζηρ και απεικόνιζηρ αναθοπών. Γηα ηελ απεηθόληζε 
ησλ αλαθνξώλ ππάξρεη ε ζειίδα ησλ ηξερόλησλ αλαθνξώλ θαη ε ζπλνιηθή 
ηζηνξηθή θαηαγξαθή ησλ αλαθνξώλ. Δθεί αλάινγα κε ηνλ βαζκό 
εμνπζηνδόηεζεο ηνπ ρεηξηζηή κπνξεί λα αλαγλσξίζεη έλα ζθάικα θαη λα 
εθιέμεη ηελ ηζηνξηθή δηαδνρή ησλ ρεηξηζκώλ πνπ εθηειέζηεθαλ 
 
β) Παπαμεηποποίηζηρ ηος ζςζηήμαηορ. Σα ειεθηξηθά ζήκαηα πνπ 
ιακβάλνληαη από ηνπο αηζζεηήξεο κέζν κνλνζήκαληεο ζπλάξηεζεο 
κεηαηξέπνληαη ζην θπζηθό κέγεζνο πνπ κεηξνύλ. Από ηηο ζειίδεο 
παξακεηξνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ν ρεηξηζηήο κπνξεί λα δηνξζώζεη ηηο 
ζπλαξηήζεηο κεηαηξνπήο ησλ ζεκάησλ 
 
γ) Δπιλεκηικήρ παποςζίαζηρ ζημάηυν. Με απηέο ν ρεηξηζηήο κπνξεί λα 
δεκηνπξγήζεη ζειίδεο όπνπ ζε κνξθή πίλαθα κπνξεί λα ειέγρεη ζε πξαγκαηηθό 
ρξόλν ηηο πιεξνθνξίεο από αηζζεηήξεο πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά 
ζπζηήκαηα. Δπηπιένλ ηνπ παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα λα θαζνξήζεη παξακέηξνπο 
πνπ ζα θαηαγξάθνληαη ζην ρξόλν πξνθεηκέλνπ λα παξαρζνύλ δηαγξάκκαηα 
από ηα νπνία κπνξεί ν ρεηξηζηήο λα αληιεί πιεξνθνξίεο γηα ηελ κειινληηθή 
εμέιημε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ηηκώλ ηνπο. Σέινο κπνξεί λα δήηεζε από ηνπο 
άιινπο ρεηξηζηέο λα πάξεη ηνλ έιεγρν ζπζηεκάησλ πνπ δελ είλαη αξρηθά 
εμνπζηνδνηεκέλνο λα ειέγρεη 
 
δ) Αςηοδιάγνυζηρ δικηύος. ηηο ζειίδεο απηνδηάγλσζεο ηνπ δηθηύνπ γίλεηαη 
απεηθόληζε ησλ δηθηύσλ πνπ πινπνηνύληαη ( βξόγρνο γηα ηα Ι/Ο ΒΟΥ , 
αζηεξνεηδέο γηα LPU θαη WorkStation) θαη παξνπζίαζε ησλ ηκεκάησλ πνπ 
έρνπλ εζθαικέλε ιεηηνπξγία πξνθεηκέλνπ ν ρεηξηζηήο λα θαζνδεγεζεί 
γξεγνξόηεξα ζηε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. 
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3.1.3 πζηήκαηα Απηνκαηνπνηεκέλεο Έλδεημεο Βιαβώλ 
 
 
 

ε θάζε κεράλεκα ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πιηθψλ πνπ ην απνηεινχλ 
είλαη ζηαηηζηηθά βέβαην φηη θάπνηα ζηηγκή ζα παξνπζηάζεη βιάβε κηθξήο ή 
κεγάιεο επίδξαζεο. Γηα ηελ πεξίπησζε ελφο πινίνπ θαη γεληθφηεξα κηαο 
εγθαηάζηαζεο πνπ δηαζέηεη κεγάιν αξηζκφ θαη πνηθηιία κεραλεκάησλ, ν 
έιεγρνο ζε ηνπηθφ επίπεδν είλαη δπλαηφλ λα εθηειεζηεί ππφ πξνυπνζέζεηο 
(π.ρ. ηθαλέο ζπλζήθεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ παξακνλή αλζξψπνπ) θαη κε 
παξαδνρέο (π.ρ. έιεγρνο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα). ε θάζε πεξίπησζε 
ε έγθαηξε αλαγλψξηζε ηεο βιάβεο ή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο εθηφο 
ησλ θαζνξηζκέλσλ νξίσλ είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ αμηνπηζηία ελφο 
ζπζηήκαηνο. Έλα ζχζηεκα κπνξνχκε λα ην απεηθνλίζνπκε δηαγξακκαηηθά 
απνηεινχκελν απφ ηα αθφινπζα ηέζζεξα βαζηθά ηκήκαηα: 
 

α) ην κεράλεκα πνπ ειέγρνπκε θαη απηφ κπνξεί λα είλαη κηα ζεξκηθή 

κεραλή , έλαο ειεθηξηθφο θηλεηήξαο ή έλα νιφθιεξν ζχζηεκα φπσο ε 
ππξαλίρλεπζε ή ν έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο θαη αλνηγκάησλ . 
 

β) νη αηζζεηήξεο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζην κεράλεκα θαη ζε απηνχο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη κνλάδεο ειέγρνπ θαη ππνζηήξημεο απηψλ 
 

γ) νη γξακκέο κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο αηζζεηήξεο πξνο 
ην ζχζηεκα ειέγρνπ. ην ζχλνιν απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη γξακκέο απφ 
ηνπο αηζζεηήξεο έσο ην ζηάδην νκαδνπνίεζεο θαζψο θαη ηα δίθηπα πνπ 
πινπνηνχληαη κεηαμχ ησλ ζηαζκψλ νκαδνπνίεζεο ζεκάησλ κέρξη ε 
πιεξνθνξία λα θηάζεη ζην θεληξηθφ ζχζηεκα. 
 

δ) ην θεληξηθφ ζχζηεκα ηειεκεηξίαο πνπ κπνξεί λα είλαη έλαο ή 
πεξηζζφηεξνη ππνινγηζηέο θαη ζε απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην δίθηπν πνπ 
πθίζηαηαη ζε πεξίπησζε πνιιαπιψλ ζηαζκψλ εξγαζίαο 
 
 
 
 
ηελ παξαπάλσ γεληθή ζεψξεζε ελφο ζπζηήκαηνο ππάξρεη ε πεξίπησζε πνπ 
ζηελ ζέζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη ησλ αηζζεηήξσλ είλαη άιιν ππνζχζηεκα 
ειέγρνπ. Απηνχ ηνπ είδνπο ε δελδξνεηδήο θαηαζθεπή αθνινπζείηαη γηα ηελ 
κείσζε ηεο πνιππινθφηεηαο πνπ ζα πξνέθππηε απφ ηελ θαηαζθεπή ελφο 
εληαίνπ ζπζηήκαηνο ιφγσ ηεο αζπκβαηφηεηαο κεηαμχ ησλ ππνζπζηεκάησλ 
πνπ απνηεινχλ ην πινίν. Παξάδεηγκα ν ηνπηθφο έιεγρνο ησλ κεραλψλ 
πινπνηεί ηνλ απνκαθξπζκέλν έιεγρν ηεο κεραλήο θαη ηνπ κεησηήξα θαζψο 
επίζεο δηαζέηεη θαη φιεο ηηο αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο. Απηφο ζπλδέεηαη κε ην 
θεληξηθφ ζχζηεκα θαη κεηαθέξεη νκαδνπνηεκέλα ηεο πιεξνθνξίεο κέζσ 
ζεηξηαθήο ζχλδεζεο.  
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ε έλα ζχζηεκα ειέγρνπ απηνχ ηνπ ηχπνπ νη ελδείμεηο ησλ ιεηηνπξγηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ απφ θάζε κεράλεκα είλαη απνηέιεζκα: 
 

 άκεζεο αλαγλψξηζεο θαη αλαθεξφκαζηε γηα φια ηα ιεηηνπξγηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ νη ελδείμεηο απνζηέιινληαη απφ ηνπηθνχο 
αηζζεηήξεο. 

 έκκεζεο αλαγλψξηζεο θαη αθνξά θπξίσο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 
ζπζηήκαηνο λα ζπγθξίλεη ηα κεγέζε κε πξνθαζνξηζκέλα φξηα ηηκψλ θαη 
λα εθδίδεη ελδείμεηο ζε πεξίπησζε απφθιηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο. 

 
 
Ζ πινπνίεζε ηεο άκεζεο αλαγλψξηζεο απαηηεί θαιφ ζρεδηαζκφ θαη 
ηζνξξφπεζε κε ηερλννηθνλνκηθά θξηηήξηα θαζψο ζε θάζε κεράλεκα ππάξρεη 
πιήζνο παξακέηξσλ πνπ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ 
παξέρνληαη απφ πιεπξάο αηζζεηήξσλ θαζψο θαη ηα είδε πνπ ππάξρνπλ είλαη 
πνιιά. Ζ άκεζε αλαγλψξηζε ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ελφο κεραλήκαηνο 
κε ρξήζε αηζζεηήξσλ αθνξά ηελ απεηθφληζε ησλ θπζηθψλ κεγεζψλ κε 
αλαινγηθνχο αηζζεηήξεο αιιά θαη ηελ δηάγλσζε βιαβψλ απφ δηαθνπηηθνχο 
αηζζεηήξεο κε θαζνξηζκέλα φξηα ή ιεηηνπξγίεο. 
Παξάδεηγκα ζηελ ειεθηξνκεραλή ππάξρεη ν αηζζεηήξαο πνπ κεηξά ηελ πίεζε 
ηνπ ιαδηνχ ιηπάλζεσο θαη ηελ απεηθνλίδεη ζε ηνπηθφ φξγαλν θαη ζε ζεηξά 
κεηαδίδεη ην ζήκα πξνο ην ζχζηεκα ειέγρνπ. Έλαο επηπιένλ αηζζεηήξαο 
πίεζεο ειαίνπ (πξεζνζηάηεο ξπζκηζκέλνο γηα ην ρακειφ φξην ιεηηνπξγίαο ) 
ειέγρεη κηα επαθή πνπ κε ηελ ζεηξά ηεο επελεξγεί ζην ηνπηθφ πίλαθα ειέγρνπ 
γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ δηαηάμεσλ θαη έθδνζε ζήκαηνο βιάβεο. 
Ζ έκκεζε αλαγλψξηζε ηεο θαηάζηαζεο ελφο κεραλήκαηνο είλαη απνηέιεζκα 
ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηνπ επηπέδνπ λνεκνζχλεο πνπ έρεη ην θεληξηθφ 
ζχζηεκα ειέγρνπ. Απηνχ ηνπ είδνπο ε δηεξγαζία γίλεηαη γηα αλαγλψξηζε 
ζθαικάησλ πνπ είλαη ζε εμέιημε ή πξφθεηηαη λα εκθαληζηνχλ. Ζ πινπνίεζε 
απηψλ γίλεηαη απφ ην ινγηζκηθφ ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζε απηή 
ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε αλαγλψξηζε ησλ ζηαιακάησλ πνπ εκθαλίδνληαη 
ζηελ ίδηα ηελ δηάηαμε ηειεκεηξίαο. Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη 
αθφινπζνη: 

 ζπγθξίζεηο ησλ κεηξνχκελσλ αλαινγηθψλ ηηκψλ απφ ηνπο αηζζεηήξεο 
κε πξνθαζνξηζκέλα φξηα 

 ζπγθξίζεηο ησλ κεηξνχκελσλ ηηκψλ απφ ηνπο πνιιαπινχο αηζζεηήξεο 
πνπ ηνπνζεηνχληαη θαη απνδνρή ησλ κεηξήζεσλ εθφζνλ νη δηαθνξέο 
ηνπο είλαη εληφο ησλ νξίσλ αλνρήο 

 αλαγλψξηζε ηεο ηάζεο πνπ αθνινπζείηαη ζηνλ ρξφλν . Παξάδεηγκα : 
κεηαμχ δπν ηδίσλ ζθαηξνηξηβέσλ κε ίδηα ζεξκνθξαζία κπνξνχκε λα 
έρνπκε έγθαηξε έλδεημε βιάβεο αλ ζηνλ έλα ε ηηκή είλαη 
ζηαζεξνπνηεκέλε ζην ρξφλν ελψ ζηνλ δεχηεξν έρνπκε αλνδηθή ηάζε 

 πεξηνδηθφηεηα εκθάληζεο . Μπνξεί ην ζχζηεκα λα ζπκπεξάλεη φηη 
ππάξρεη έλδεημε δηαξξνήο αέξνο φηαλ ε πεξηνδηθφηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ 
αεξνζπκπηεζηψλ απμεζεί. 

 αιιεινζχζρεηηζε παξακέηξσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ 
πεξίπησζε απηή ην ζχζηεκα κεηαβάιιεη ηα φξηα απνδεθηψλ ηηκψλ 
αλάινγα κε ηα ζπζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχ θαη ηελ θαηάζηαζε πνπ 
είλαη, παξάδεηγκα ε πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο αέξνο 
πξνο ηηο πξνπέιεο κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ πινίνπ. 
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ε απηφ ην ζεκείν ππάξρεη ην φξην ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ 
απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ φπνπ πιένλ κεηά ηελ απεηθφληζε ν ρεηξηζκφο 
απνκέλεη λα γίλεη απφ ηνλ άλζξσπν θαη ησλ ζπζηεκάησλ απηνκάηνπ ειέγρνπ 
φπνπ ην ζχζηεκα ελεξγεί απηφκαηα. 
 
 
 

3.1.4 πζηήκαηα Απηνκαηνπνηεκέλεο Έθδνζεο Διεγρώλ 
πληήξεζεο 
 

Ζ εθδήισζε κηαο βιάβεο είλαη κφλν ε θνξπθή ελφο παγφβνπλνπ πνπ 
απνηειείηαη απφ παξάγνληεο φπσο απψιεηα πιηθνχ ιφγσ θζνξάο, δηαξξνή, 
βξσκηά, θξαδαζκνί, ππεξζέξκαλζε, γήξαλζε πιηθνχ , επηθαλεηαθέο θζνξέο 
θαη άιια. Απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο ζε νξηζκέλνπο κπνξεί λα γίλεη 
γλσζηή ε αλάπηπμε ηνπο απφ ηηο ελδείμεηο αληηζηνίρσλ αηζζεηεξίσλ . Δλψ γηα 
ηνπο ππνινίπνπο επηδηψθνπκε λα ηνπο πεξηνξίζνπκε κε ηελ πξνιεπηηθή 
ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο φπνπ γίλνληαη ηκεκαηηθέο ή καδηθέο 
αληηθαηάζηαζεο πιηθψλ αλάινγα ησλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ πνπ απηέο 
εθηεινχληαη . ε έλα ζχζηεκα ηειεκεηξίαο ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο ζα 
κπνξνχζακε λα ηνπο ζπκπεξηιάβνπκε ζηηο ελδείμεηο ηνπ. Γηα λα πινπνηεζεί 
απηή ε δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ νη ζπζρεηηζκνί κεηαμχ ησλ 
ελδείμεσλ απφ ηνπο αηζζεηήξεο κε ηνπο παξάγνληεο αλάπηπμεο βιάβεο θαη 
ηαπηφρξνλα λα θαζνξηζηεί ε επηζθεπαζηηθή πνιηηηθή . Ζ επηζθεπαζηηθή 
πνιηηηθή δηαρσξίδεηαη ζε δπν ηκήκαηα ηελ πξνηεηλφκελε απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή θαη ηελ πινπνηνχκελε απφ ηνλ ρξήζηε. 
Ο θαηαζθεπαζηήο θαηαζηξψλεη έλα ζρέδην πξνγξακκαηηζκέλσλ επηζθεπψλ 
βάζε σξψλ ιεηηνπξγίαο ή ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ πνπ είλαη απνηέιεζκα 
κειέηεο ηνπ πξντφληνο βάζε ηεο εκπεηξίαο , ηεο αληνρήο ησλ 
ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ , ηεο πνηφηεηαο ζπλαξκνγήο θαη ησλ ζηαηηζηηθψλ 
κεηξήζεσλ πνπ δηαζέηεη. Ο ρξήζηεο είηε απνδέρεηαη ην πξνηεηλφκελν ζρέδην 
γηα ιφγνπο εγγχεζεο ή φηαλ απηή έρεη παξέιζεη αλαιακβάλεη ηελ 
επζχλε λα ην ηξνπνπνηήζεη κε γλψκνλα ηα ηξία παξαθάησ θξηηήξηα: 
 

α) ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ιεηηνπξγία θαη ηελ 
απψιεηα εζφδσλ ιφγσ πξνγξακκαηηζκέλσλ επηζθεπψλ 
β) ε επηζπκεηή αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε επίδξαζε κηαο βιάβεο 
ζε ζέκαηα αζθάιεηαο πξνζσπηθνχ θαη πιηθνχ 
γ) ην πνηνηηθφ είδνο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ 
επηζθεπή. (θαηλνχξγηα ή κεηαρεηξηζκέλα , επίζεκνπ πξνκεζεπηή ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ή ακθηβφινπ πνηφηεηαο αληίγξαθα)  
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ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ιακβάλεηαη ππφςε ε 
κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη απφ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 
θαηαζθεπαζηψλ. Δπίζεο ππάξρεη ε πεξίπησζε ην θεληξηθφ ζχζηεκα απιψο 
λα απεηθνλίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ απνζηέιιεη ε ηνπηθή κνλάδα γηα 
ζέκαηα επηζθεπήο. Δηδηθφηεξα ζην πινπνηεκέλν ζχζηεκα ηνπ πινίνπ ζε 
θεληξηθφ ή ηνπηθφ επίπεδν αλάινγα ην κεράλεκα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ην ζχλνιν σξψλ ιεηηνπξγίαο, ηνλ αξηζκφ εθθηλήζεσλ θαη 
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο φπσο ν ζπγθεληξσηηθφο 
πίλαθαο σξψλ ιεηηνπξγίαο ζε ζπγθεθξηκέλν δεχγνπο ηηκψλ ζηξνθψλ θαη 
παξαγφκελεο ηζρχνο. 
ην απηφκαην ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ κεραλψλ πξφσζεο γίλεηαη ε θαηαγξαθή 
θαη ππνινγηζκφο ησλ θάησζη παξακέηξσλ ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ 
ζπληήξεζεο πνπ πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηήο: 
 

 θαηαγξαθή ηνπ πξνθίι ηζρχνο ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο. Απηφ 
απνηειείηαη απφ έλα πίλαθα πνπ ην θάζε ζηνηρεηφ ηνπ αληηζηνηρεί ζε 
δεχγνο ζηξνθψλ θαη παξαγφκελεο ηζρχνο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ην 
πνζνζηφ επί ησλ ζπλνιηθψλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο πνπ 
αληηζηνηρεί ζε θάζε δεχγνο ηηκψλ 

 ππνινγηζκφο ησλ ππνιεηπφκελσλ σξψλ ιεηηνπξγίαο κέρξη ηελ 
εθηέιεζε ηεο πξνιεπηηθήο επηζεψξεζεο . Ο ππνινγηζκφο βαζίδεηαη 
ζην ρξνληθφ ζρέδην πνπ έρεη θαηαζηξσζεί γηα ην βαζηθφ πξνθίι ηζρχνο 
ιεηηνπξγίαο 

 απεηθφληζε ηνπ ππνιεηπφκελνπ εκεξνινγηαθνχ ρξφλνπ κέρξη ηελ 
επφκελε πξνιεπηηθή εξγαζία ζπληήξεζεο . Ο ππνινγηζκφο βαζίδεηαη 
ζηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθεθαλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο 
κεραλήο ζρεηηθά κε ην ιφγσ κεηαμχ σξψλ ιεηηνπξγίαο θαη 
εκεξνινγηαθνχ δηαζηήκαηνο φπνπ απηέο έγηλαλ. 

 εκεξνινγηαθή θαηαγξαθή ησλ εθηειεζζέλησλ εξγαζηψλ πεξηνδηθήο 
ζπληήξεζεο φπσο απηέο θαηαρσξνχληαη απφ ηνλ ρξήζηε 

 εκεξνινγηαθή θαηαγξαθή ησλ βιαβψλ φπσο απηέο γίλνληαη αληηιεπηέο 
απφ ην απηφκαην ζχζηεκα ειέγρνπ 
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Σα παξαπάλσ θαηαγξάθνληαη ζε δπν κλήκεο απφ ηηο νπνίεο ε κία είλαη 
αηξνχκελε. Δπηπιένλ ηα ζηνηρεία απηά είλαη δηαζέζηκα γηα απεηθφληζε είηε απφ 
ηελ ηνπηθή κνλάδα ειέγρνπ ή κέζσ δηαζχλδεζεο κε θνξεηφ ππνινγηζηή πνπ 
δηαζέηεη ην ινγηζκηθφ ηεο εηαηξίαο. ηφρνο ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη, εθφζνλ έρεη 
γίλεη ε ζρεηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ρξήζηε θαη θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο, λα 
κεηαθέξνληα νη πιεξνθνξίεο πξνο ηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ ηεο εηαηξίαο 
ψζηε λα επαλαζρεδηάδεηαη ν βέιηηζηνο πξνγξακκαηηζκφο πξνιεπηηθήο 
ζπληήξεζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ππάξρεη ε πξφβιεςε κηαο θελήο ζχξαο γηα 
ηελ ηνπνζέηεζε modem ζην ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο κεραλήο, ψζηε κε ρξήζε 
δνξπθνξηθήο δηαζχλδεζεο λα κεηαθέξνληαη ηα δεδνκέλα πξνο ηελ εηαηξία. 
ην απηφκαην ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ ειεθηξνκεραλψλ γίλεηαη ε θαηαγξαθή θαη 
ππνινγηζκφο ησλ παξακέηξσλ ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ζπληήξεζεο 
πνπ πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηήο. Ζ απεηθφληζε κπνξεί λα γίλεη ζε ελδεηθηηθφ 
θσηηδφκελν πίλαθα (φηαλ ε κεραλή έρεη ηνπνζεηεζεί ζε νρήκαηα ) είηε κέζσ 
ζεηξηαθήο δηαζχλδεζεο ζε θνξεηφ ππνινγηζηή κε ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ ηεο 
εηαηξίαο. Οη παξάκεηξνη πνπ θαηαγξάθνληαη είλαη: 
 

 νη θαηαγξαθέο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρεηψλ θαηά ηελ ηειεπηαία δηαθνπή 
ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο . Οη θαηαγξαθέο πεξηιακβάλνπλ ηνπο θχξηνπο 
αηζζεηήξεο ηεο κεραλήο απφ ηηο ηηκέο ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα 
εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ηειεπηαία ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηεο 
κεραλήο 

 θαηαγξαθή ηνπ πξνθίι ηζρχνο ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο. Απηφ 
απνηειείηαη απφ έλα πίλαθα πνπ ην θάζε ζηνηρεηφ ηνπ αληηζηνηρεί ζε 
δεχγνο ζηξνθψλ θαη παξαγφκελεο ηζρχνο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ην 
πνζνζηφ επί ησλ ζπλνιηθψλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο πνπ 
αληηζηνηρεί ζε θάζε δεχγνο ηηκψλ . H απεηθφληζε γίλεηαη κε δηαθφξνπο 
ηξφπνπο είηε ζε θείκελν είηε ζε γξάθεκα 

 θαηαγξαθή ησλ ακέζσλ δηαθνπψλ ιεηηνπξγίαο ιφγσ επίδξαζεο 
αζθαιηζηηθψλ δηαηάμεσλ 

 νη δηαγλσζκέλεο βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ρξνληθή ζεηξά εκθάληζεο 

 ζπγθεληξσηηθά θαη κεξηθά αζξνίζκαηα ζηηο κεηξήζεηο ησλ σξψλ 
ιεηηνπξγίαο, θαηαλάισζεο θαπζίκνπ θαη ρξφλνπ άθνξηεο ιεηηνπξγίαο 

 ρξνλνινγηθή θαηαγξαθή ησλ εθηειεζζέλησλ εξγαζηψλ πεξηνδηθήο 
ζπληήξεζεο φπσο απηέο θαηαρσξνχληαη απφ ηνλ ρξήζηε θαη 
ππνινγηζκφο κειινληηθψλ επηζεσξήζεσλ βάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
πεξηνδηθψλ επηζθεπψλ γηα ην ηππηθφ πξνθίι ηζρχνο. 

 
Σα παξαπάλσ θαηαγξάθνληαη απφ ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ζε κλήκεο. 
Δπηπιένλ γηα ηελ πεξίπησζε φπνπ κηα κεραλή ρξεζηκνπνηείηαη ζε νρήκαηα 
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο modem ζην ζχζηεκα ειέγρνπ ψζηε κε 
ηελ επηζηξνθή ηνπ νρήκαηνο ζηνλ ζηαζκφ, λα κεηαδίδνληαη φιεο νη 
πιεξνθνξίεο ζην θεληξηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο. 
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3.1.5 Απηόκαηε ξύζκηζε ζηξνθώλ έιηθαο πινίνπ 
 

ηα πινία ζπλαληάκε ζπρλά ζπζηήκαηα, ηα νπνία γηα λα ιεηηνπξγνχλ 
απνδνηηθά, πξέπεη λα ζηξέθνληαη κε ζηαζεξή ηαρχηεηα (αξηζκφ ζηξνθψλ) ε 
αθφκε λα αιιάδνπλ ηαρχηεηα ζχκθσλα κε θάπνην πξνθαζνξηζκέλν 
πξφγξακκα. Πνιιά απφ απηά ηα ζπζηήκαηα είλαη ειεθηξηθά κε βαζηθφ 
ζπζηαηηθφ ηνπο ηνλ ειεθηξηθφ θηλεηήξα, ν νπνίνο παξέρεη ηελ θίλεζε θαη 
απνηειεί κέξνο ηνπ κεραληζκνχ ειέγρνπ. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα ζπζηήκαηνο 
ξπζκηδφκελσλ ζηξνθψλ είλαη ε ειεθηξηθή πξφσζε πινίνπ κε ζηαζεξέο 
ζηξνθέο έιηθαο. ην ζχζηεκα απηφ, ν ειεθηξηθφο θηλεηήξαο ζπλδέεηαη κε ηνλ 
ηειηθφ άμνλα ηεο έιηθαο απεπζείαο ή κε ηελ παξεκβνιή κεησηήξα ζηξνθψλ. 

 
Ο ειεθηξηθφο θηλεηήξαο ζπλερνχο ξεχκαηνο ηξνθνδνηείηαη κε θαηάιιειε ηάζε 
ζηα ηπιίγκαηά ηνπ θαη αλαπηχζζεη ξνπή ζηνλ άμνλά ηνπ. Ζ ξνπή απηή 
κεηαθέξεηαη ζηνλ άμνλα ηεο έιηθαο θαη ππεξληθά ηελ αληίζηαζε ηνπ λεξνχ ζηηο 
επηθάλεηεο ησλ πηεξπγίσλ θαζψο θαη ηηο ηξηβέο ζηα έδξαλα θαη ηα ζεκεία 
ζηεγαλφηεηαο ηνπ θηλεηήξηνπ άμνλα. Ζ αληίζηαζε απηή θαη επνκέλσο ε ξνπή 
θνξηίνπ ηελ νπνία αληηκεησπίδεη ν θηλεηήξαο δελ είλαη ζηαζεξή αιιά 
εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο ζηελ επηθάλεηαο ηεο ζάιαζζαο: ηνλ θπκαηηζκφ θαη 
ηνλ άλεκν. Υσξίο έιεγρν, ε κεηαβνιή ηνπ θνξηίνπ ζηνλ άμνλα ηεο έιηθαο ζα 
κεηέβαιε δηαξθψο ηε ξνπή ζηνλ άμνλα ηνπ θηλεηήξα θαη απηή, κε ηε ζεηξά ηεο, 
ζα επεξέαδε ηηο ζηξνθέο ηεο κεραλήο. 
 
Απηέο νη δηαθπκάλζεηο είλαη αλεπηζχκεηεο γηα ηελ νξζή εθκεηάιιεπζε ηνπ 
πινίνπ πνπ απαηηεί θίλεζε κε ζηαζεξή ηαρχηεηα γηα κεγάια ρξνληθά 
δηαζηήκαηα θαη ρσξίο ζπλερή αλζξψπηλε επηηήξεζε. Δπηπξφζζεηα, νη 
ζπλερείο κεηαβνιέο ησλ ζηξνθψλ πξνθαινχλ δπλακηθή θαηαπφλεζε ηνπ 
θηλεηήξα, γηαηί δεκηνπξγνχληαη ζηξεπηηθέο ηαιαληψζεηο, πνπ κπνξεί λα 
νδεγήζνπλ ζε θαηαζηξνθή ηεο κεραλήο. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη 
είλαη αλάγθε λα ππάξρεη έλα απηφκαην ζχζηεκα ξπζκίζεσο ησλ ζηξνθψλ ζε 
ζρέζε κε ηηο αιιαγέο ηνπ θνξηίνπ. 
 
 
 
Ο ειεθηξνληθόο έιεγρνο ζηξνθώλ ειεθηξνθηλεηήξα 
 

Ζ ξχζκηζε θαη δηαηήξεζε ησλ ζηξνθψλ ζηελ επηζπκεηή ηαρχηεηα 
επηηπγράλεηαη κε ηε βνήζεηα ειεγθηή, ν νπνίνο αληηιακβάλεηαη ηηο δηαηαξαρέο 
ζην θνξηίν ηεο έιηθαο θαη πξνθαιεί κηα θαηάιιειε κεηαβνιή ηεο ηάζεσο UA 
ζην επαγψγηκν ηνπ θηλεηήξα. Ζ γελλήηξηα παικψλ SG δηεγείξεηαη απφ ην 
ζήκα ζηελ έμνδν ηνπ ειεγθηή, ν νπνίνο ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ απφθιηζε 
κεηαμχ δχν ειεθηξηθψλ ηάζεσλ. Ζ πξψηε αληηζηνηρεί ζηνλ επηζπκεηφ αξηζκφ 
ζηξνθψλ (RPM) ηνπ θηλεηήξα θαη θαζνξίδεηαη απφ έλα βαζκνλνκεκέλν 
πνηελζηφκεηξν. Ζ δεχηεξε αληηζηνηρεί ζηελ ηξέρνπζα πξαγκαηηθή ηηκή ησλ 
ζηξνθψλ ηεο κεραλήο θαη παξάγεηαη απφ δηάηαμε ηαρνγελλήηξηαο (ΣΓ), 
ζπλδεδεκέλε ζηνλ άμνλα ηνπ θηλεηήξα. Σα ειεθηξνληθά ζηνηρεία πνπ 
ζπλζέηνπλ ην ζχζηεκα ειέγρνπ γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζηξνθψλ ραξαθηεξίδνληαη 
απφ ηηο παξακέηξνπο: ηάζε, αληίζηαζε θαη ρξόλνο θαζπζηεξήζεσο 
πξνζαξκνγήο. 
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Σν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ξπζκίζεσο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ειεθηξηθνχ θηλεηήξα 
δηαηεξεί ζηαζεξέο ηηο ζηξνθέο ηεο έιηθαο, αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαθπκάλζεηο 
ηνπ θνξηίνπ θαη ηηο ζπλζήθεο πιεχζεσο. Σα θχξηα δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ ζπλδένληαη κε ηηο ζπλαξηήζεηο κεηαθνξάο ηνπ ειεθηξηθνχ θηλεηήξα θαη ηεο 
αληηζηάζεσο πνπ αλαπηχζζεηαη ζην ζχζηεκα πξνψζεσο (έιηθα) ηνπ πινίνπ. 
 
 
 

3.1.6 ύζηεκα Ππξαλίρλεπζεο 
 

Ζ θσηηά απνηειεί ηνλ ζνβαξφηεξν θίλδπλν ζε έλα πινίν πνπ ζπρλά 
νδεγεί ζε κνηξαία απνηειέζκαηα. Ο έγθαηξνο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο ηεο 
εζηίαο θσηηάο απφ ην πξνζσπηθφ είλαη ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 
επηηπρή αληηκεηψπηζε ηεο. 

 
 

 

 
3.1.6.α. ύζηεκα ππξαλίρλεπζεο 
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Απηφ απνηειείηαη απφ ηελ κνλάδα ειέγρνπ θαη ηνπο αηζζεηήξεο πνπ είλαη 
δηαζθνξπηζκέλνη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ πινίνπ. Οη ρψξνη ζην πινίν 
δηαθξίλνληαη ζε ελδηαηηήζεηο, απνζήθεο, καγεηξεία, δηακεξίζκαηα 
ειεθηξηθψλ/ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ θαη κεραλνζηάζηα. Γηα ηηο απνζήθεο 
αλάινγα ηνπ είδνπο ηνπ πινίνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εχθιεθηα ή 
θαη εθξεθηηθά πιηθά. Οη αηζζεηήξεο πνηθίιινπλ αλάινγα ηνλ ρψξν πνπ 
βξίζθνληαη θαη είλαη νκαδνπνηεκέλνη ζε δψλεο αλάινγα ηελ ηνπνινγηθή ζέζε 
ησλ δηακεξηζκάησλ. Οη αηζζεηήξεο πνπ δηαζπλδένληαη κε ην ζχζηεκα 
ππξαλίρλεπζεο δηαθξίλνληαη ζε: 
 

α) Οπηηθνύο αληρλεπηέο θαπλνύ γηα γεληθή ρξήζε ζε όινπο ηνπο 
ρώξνπο (MR601M Optical). ε απηνύο εζσηεξηθά ππάξρεη 
πξνζαλαηνιηζκέλε πεγή πξνο δέθηε θσηόο (ππέξπζξνπ) νπνύ ζε 
πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ θαπλνύ ε ηζρύο κεηαθέξεηαη από ηελ πεγή 
ζηνλ δεθηή. ηελ πεξίπησζε ύπαξμεο θαπλνύ ηόηε ζθεδάδεηαη ην θσο 
από ηα ζσκαηίδηα ηνπ θαπλνύ ιόγσ ηεο δηάζηαζεο ηνπο, κε απνηέιεζκα 
λα κεηαθέξεηαη ηειηθά κηθξόηεξε ηζρύο ζηνλ δέθηε θαη λα νδεγεί ζε 
δηαθνπή ηνπ θπθιώκαηνο. 
 
β) Αληρλεπηέο ηνληζκέλσλ αεξηώλ γηα ρξήζε ζε ρώξνπο όπνπ κπνξεί λα 
αλαπηπρζεί θσηηά ρσξίο ηελ εθπνκπή νξαηνύ θαπλνύ (MF601M ION 
Chamber). ε απηνύο εζσηεξηθά ππάξρνπλ δπν αληίζεηα θνξηηζκέλεο 
πιάθεο πνπ πεξηέρνπλ Ακεξίθην πνπ εθπέκπεη Άιθα ζσκαηίδηα. Όηαλ 
δελ ππάξρεη θαπλόο κεηαμύ ησλ πιαθώλ ηα ζσκαηίδηα Αιθα ηνλίδνπλ ηα 
άηνκα νμπγόλνπ θαη αδώηνπ πνπ νδεγνύληαη πξνο ηηο πιάθεο 
πξνθαιώληαο έηζη κηα ζπλερή ξνή ξεύκαηνο κεηαμύ ησλ πιαθώλ. Δλώ 
ζε αληίζεηε πεξίπησζε ηα ζσκαηίδηα ηνπ θαπλνύ πξνζθαινύληαη ζηα 
ηόληα κε απνηέιεζκα λα δηαθόπηεηε ε ξνή ξεύκαηνο. Γεληθά νη 
αηζζεηήξεο απηνί είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηε ζηνλ θαπλό αθόκα θαη όηαλ 
απηόο δελ είλαη νξαηόο. 
 
γ) Αληρλεπηέο ξπζκνύ αύμεζεο ζεξκνθξαζίαο γηα ρώξνπο καγεηξείσλ 
(MD601 Rate of Rise Heat) θαη θαζνξηζκέλνπ νξίνπ ζεξκνθξαζίαο . ε 
απηνύο ππάξρνπλ ζηνηρεηά ηύπνπ ζεξκηζηνξ ζε δηάηαμε γέθπξαο. 
 
δ) Αληρλεπηέο θιόγαο γηα ρώξνπο κεραλνζηαζίσλ (MS302Ex Flame). 
Απηνί απνηεινύληαη από δέθηε ππεξηώδνπο ( 380 κm – 480 κm) ή 
ππέξπζξνπ ( 800κm) θαη ελεξγνπνηνύληαη από ηελ αθηηλνβνιία πνπ 
πξνθαιείηαη από ηελ θιόγα ησλ 
πεηξειαηνεηδώλ θαπζίκσλ. 
 
ε) Γηαθόπηεο ζξαύζεο θξπζηάιινπ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο ρεηξνθίλεηα από ην πξνζσπηθνύ θαη βξίζθνληαη 
ηνπνζεηεκέλνη ζε όινπο ηνπο ρώξνπο 
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3.1.6.β. Καηεγνξίεο 

 
 
ε θάζε πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο ελφο αηζζεηήξα ην ζχζηεκα εθδίδεη 
ερεηηθφ θαη νπηηθφ ζήκα ζην ηνπηθφ πίλαθα ειέγρνπ θαη κέζσ ηεο 
δηαζχλδεζεο ηνπ κε Η/Ο ΒΟΥ ελεκεξψλνληαη θαη κε ηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο 
θαη νη ζειίδεο ησλ ρεηξηζηψλ ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηνπ πινίνπ . 
Δπηπιένλ ππάξρεη ε δηαζχλδεζε κε ην ζχζηεκα εζσηεξηθψλ αλαθνηλψζεσλ 
πξνθεηκέλνπ λα ζεκαλζεί ν γεληθφο ζπλαγεξκφο εθφζνλ δε αλαγλσξηζηεί ην 
ζθάικα έγθαηξα απφ ην πξνζσπηθφ αζθαιείαο. Σέινο κε ηελ ελεξγνπνίεζε 
ηεο ππξαλίρλεπζεο ην θεληξηθφ ζχζηεκα εθδίδεη απηφκαηα ηηο εληνιέο γηα ηελ 
δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ζηνπο θηλεηήξεο ησλ αλεκηζηήξσλ θαη εμαεξηζηήξσλ πνπ 
ππνζηεξίδνπλ ηε δψλε ηνπ ελεξγνπνηεκέλνπ αηζζεηήξα θαζψο θαη απηψλ πνπ 
εμππεξεηνχλ θαη ηηο παξαθείκελεο δψλεο. 
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3.1.7. ύζηεκα Γηθηύνπ Ππξθαγηάο 
 

ηα πινία ππάξρεη ην δίθηπν ζαιαζζηλνχ λεξνχ πνπ εθηίλεηαη ζε φιν ην 
κήθνο θαη χςνπο ηνπ θαη εμππεξεηεί ηηο ιήςεηο ππξφζβεζεο, απηφ νλνκάδεηαη 
θαη δίθηπν ππξθαγηάο. Σν δίθηπν ππνζηεξίδεηαη απφ θαηάιιειν αξηζκφ 
ειεθηξνθίλεησλ αληιηψλ, ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο εμαξηάηαη απφ ηελ δηάζηαζε 
ηνπ πινίνπ θαη ησλ πεξηθεξηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ πηζαλψλ λα 
εμππεξεηνχληαη απφ απηφ (π.ρ. ε δπλαηφηεηα παξνρήο λεξνχ γηα βνεζεηηθή 
ςχμε κεραλεκάησλ δελ πξέπεη λα απνκεηψλεη ηελ δπλαηφηεηα παξνρήο 
λεξνχ γηα θαηάζβεζε ππξθαγηάο). 
 

 
3.1.7. Δζσηεξηθό δηθηύνπ ππξθαγηάο 
 
 
 
 

Οη ειεθηξνθίλεηεο αληιίεο ειέγρνληαη απφ ηνπηθνχο πίλαθεο πνπ εζσθιείνπλ 
ηηο αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηξηθαζηθψλ θηλεηήξσλ ( 
πξνζηαζία γηα ππέξηαζε, ππεξθφξησζε, απψιεηα θάζεο θαη ζεξκνθξαζία 
ηπιίγκαηνο ). Οη ηνπηθνί πίλαθεο είλαη δηαζπλδεκέλνη κε ην θεληξηθφ ζχζηεκα 
πξνθεηκέλνπ λα ηειερεηξίδνληαη νη αληιίεο. Σν θεληξηθφ ζχζηεκα κε ρξήζε 
αηζζεηεξίσλ πίεζεο ηελ θαηαγξάθεη θαη επηιέγεη ηελ ελεξγνπνίεζε ή κε ησλ 
αληιηψλ ψζηε λα δηαηεξείηαη ε πίεζε ζην δίθηπν εληφο νξίσλ.  
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ε δηακεξίζκαηα φπνπ ππάξρεη πςειφο θίλδπλνο αλάπηπμεο θσηηάο ιφγσ ησλ 
πιηθψλ πνπ ηνλ απαξηίδνπλ ή απνζεθεχνληαη πθίζηαηαη δίθηπν κε 
θαηενληζηήξεο πνπ κπνξνχλ λα θαηαθιχζνπλ ην δηακέξηζκα θαη λα 
πεξηνξίζνπλ ηελ θσηηά ή λα ςχμνπλ ηα απνζεθεπκέλα πιηθά πξνθεηκέλνπ λα 
γίλνπλ αδξαλή. Σν δίθηπν απηφ εμππεξεηείηαη απφ ην δίθηπν ππξθαγηάο κέζσ 
ηειερεηξηδφκελσλ επηζηνκίσλ. Αλαιφγσο ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πινίνπ κπνξνχλ 
λα είλαη ειεθηξηθά ηειερεηξηδφκελα απφ ην θεληξηθφ ζχζηεκα εληαγκέλα ζην 
ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο/ππξαζθάιεηαο ή ρεηξνθίλεηα ηειερεηξηδφκελα απφ 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο ησλ δηακεξηζκάησλ. ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή 
ππάξρνπλ δίθηπα θαηενλήζηεξσλ κφλν γηα ηηο απνζήθεο 
επηθίλδπλσλ/εθξεθηηθψλ πιηθψλ πνπ ηα επηζηφκηα είλαη ρεηξνθίλεηα 
ηειερεηξηδφκελα εμσηεξηθά ησλ απνζεθψλ. ε ζεηξά κε απηά ηα επηζηφκηα 
έρνπλ ηνπνζεηεζεί αηζζεηήξεο ξνήο πνπ είλαη δηαζπλδεδεκέλνη κε ην θεληξηθφ 
ζχζηεκα γηα ηελ επηβεβαίσζε/γλσζηνπνίεζε ηεο εθηεινπκέλεο δηαδηθαζίαο 
θαηάθιηζεο δηακεξίζκαηνο κε ζαιαζζηλφ λεξφ.  
 
 

3.1.8 ύζηεκα Ππξόζβεζεο κε Καηάθιηζε CO2 
 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θσηηάο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη 
αδξαλή αέξηα πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξπλζεί ην νμπγφλν απφ ηελ εζηία. 
Δπηπιένλ ππάξρνπλ εθαξκνγέο φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ρεκηθέο ελψζεηο ζε 
κνξθή αέξηνπ πνπ επεκβαίλνπλ ζηελ αιπζηδσηή αληίδξαζε ηεο θαχζεο θαη 
ηελ δηαθφπηνπλ. Οη ηαθηηθέο απηέο αθνινπζνχληαη γηα ρψξνπο φπνπ ππάξρεη 
θίλδπλνο θσηηάο απφ πεηξειαηψδε ξεπζηά θαη ε ρξήζε ηνπ λεξνχ δελ είλαη 
απνηειεζκαηηθή πξνθεηκέλνπ κε αζθάιεηα λα γίλεη θαηάζβεζε. Δπηζεκαίλεηαη 
φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαπάλσ κεζνδνινγίαο δελ πξέπεη λα 
ππάξρεη πξνζσπηθφ ζηνλ ρψξν, φπνπ γίλεηαη ρξήζε αεξίσλ ππξφζβεζεο, αλ 
δελ θέξεη θαηάιιειν αλαπλεπζηηθφ εμνπιηζκφ. Σέινο βάζεη δηεζλψλ 
θαλνληζκψλ SOLAS ΗΜΟ δελ επηηξέπεηαη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ηεο 
απηφκαηεο ελεξγνπνίεζεο εγθαηεζηεκέλσλ ζπζηεκάησλ ππξφζβεζεο κε 
αέξηα. 
 
Απαηηνχληαη αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο πνπ γλσζηνπνηνχλ ζην πξνζσπηθφ φηη 
πξφθεηηαη λα εθηειεζηεί θαηάθιηζε θαη πινπνηνχληαη ζηελ ηνπηθή κνλάδα 
ειέγρνπ. Σν παξαπάλσ επηηπγράλεηαη κε παγίδεπζε ησλ θηβσηίσλ ειέγρνπ / 
ελεξγνπνίεζεο ηεο θαηάθιηζεο θαζψο επίζεο θαη ησλ ζπξψλ πξφζβαζεο 
ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ησλ θηαιψλ. Ζ παγίδεπζε γίλεηαη κε ρξήζε 
νξηνδηαθνπηψλ ζεξψλ. Οη νξηνδηαθφπηεο είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην θηβψηην 
ειέγρνπ CO2 πνπ πινπνηείηαη κε δηάηαμε ειεθηξνλφκσλ πξνθεηκέλνπ λα 
ελεξγνπνηεζνχλ νη αληίζηνηρεο ζεηξήλεο θαη θάξνπο γηα λα γλσζηνπνηεζεί ε 
θίλεζε ζην πξνζσπηθφ.  
 
 
 
Σέινο ππάξρνπλ δηαθφπηεο πίεζεο ζηα δίθηπα πνπ νδεγνχλ ην αέξην πξνο 
ηνπο ρψξνπο θαη κε απηνχο ειέγρεηαη αλ έρεη εθηειεζηεί ε απειεπζέξσζε ηνπ 
αεξίνπ. Οη αηζζεηήξεο απηνί είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ην θηβψηην ειέγρνπ CO2 
πξνθεηκέλνπ κε ηελ ελεξγνπνίεζε θαη απηψλ λα κεηαβιεζνχλ νη ερεηηθέο 
ελδείμεηο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Δπηπξφζζεηα ε ηνπηθή κνλάδα 
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ειέγρνπ είλαη δηαζπλδεδεκέλε κέζσ Η/Ο ΒΟΥ κε ην θεληξηθφ ζχζηεκα γηα λα 
ηειεκεηξά ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαθιίζεσο ησλ κεραλνζηαζίσλ. 
 

 
3.1.8. ύζηεκα ππξόζβεζεο 
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3.1.9. ύζηεκα Διέγρνπ ηεγαλόηεηαο 
 

ην θεληξηθφ ζχζηεκα γίλεηαη απνηχπσζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηεο 
θαηάζηαζεο φισλ ησλ αλνηγκάησλ ηνπ πινίνπ. Σα αλνίγκαηα ηνπ πινίνπ 
δηαθξίλνληαη ζε εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά θαη κπνξεί λα είλαη αεξαγσγνί ή 
ζχξεο θαη θαηαπαθηέο. Αλαιφγσο ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζθάθνπο ππάξρεη ε 
πεξίπησζε ηα εζσηεξηθά αλνίγκαηα κεηαμχ ησλ ζηεγαλψλ λα γίλνληαη 
αληηθείκελα ηειερεηξηζκνχ. 
 
Γηα ηηο ζχξεο θαη ηηο θαηαπαθηέο ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλνη φξην-δηαθφπηεο 
κφλν γηα ηελ ζέζε θιεηζηνχ. Δλψ γηα ηα αλνίγκαηα ηνπ αεξηζκνχ / εμαεξηζκνχ 
ππάξρνπλ δηαθφπηεο θαη ζηηο δπν ηειηθέο ζέζεηο (αλνηθηφ , θιεηζηφ) 
πξνθεηκέλνπ ηα αλνίγκαηα λα αζθαιίδνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο ζηελ ηειηθή 
ηνπο ζέζε. Με ηελ ρξήζε δπν δηαθνπηψλ επηπιένλ επηηπγράλεηαη ε 
αλαγλψξηζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αλνίγκαηνο κε αζηεξέσην θαπάθη (νχηε 
αλνηθηφ , νχηε θιεηζηφ) θαη ε αλαγλψξηζε βιάβεο ζε αηζζεηήξα γηα ηελ 
πεξίπησζε ελδείμεηο θαη θιεηζηφ θαη αλνηθηφ θαπάθη . 
 
ινη νη παξαπάλσ αηζζεηήξεο δηαζπλδένληαη θαηεπζείαλ ζε ηνπηθά Η/Ο ΒΟΥ 
θαη απφ ην θεληξηθφ ζχζηεκα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο ε αληίζηνηρε ζειίδα 
απεηθφληζεο ησλ αλνηγκάησλ ηνπ πινίνπ. 
 

 
3.1.9 ύζηεκα ειέγρνπ ζηεγαλόηεηαο
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3.1.10. ύζηεκα Διέγρνπ Κπηώλ 
 

ε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ θαηψηεξνπ θαηαζηξψκαηνο πθίζηαληαη 
αηζζεηήξεο έλδεημεο ζηάζκεο πγξνχ γηα ηελ αλίρλεπζε χπαξμεο δηαξξνήο. Οη 
αηζζεηήξεο είλαη δηαζπλδεδεκέλνη απεπζείαο κε ην θεληξηθφ ζχζηεκα θαη 
γίλεηαη απνηχπσζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηεο θαηάζηαζεο φισλ ησλ 
ζηεγαλψλ ηνπ πινίνπ. Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ζηεξίδεηαη ζηελ δηάζιαζεο ηνπ 
θσηφο. πσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα εληφο ηνπ πξίζκαηνο ππάξρεη έλαο 
εκηαγσγφο (LED) εθπνκπήο θαη έλαο δεθηήο ππέξπζξνπ. ηαλ ην πξίζκα είλαη 
ζηελ αηκφζθαηξα ηφηε φιε ε ηζρχο κεηαθέξεηαη απφ ηνλ πνκπφ ζηνλ δέθηε 
ελψ φηαλ απηφ είλαη κέζα ζε πγξφ ( λεξφ , θαχζηκν , έιαην)ηφηε κέξνο ηεο 
ππέξπζξνπ δηαζιάηαη θαη ζηνλ δεθηή κεηξνχκε κεησκέλε ηζρχ. Ζ ιακβαλφκελε 
ηζρχο ζηνλ δέθηε ειέγρεηαη απφ θαηάιιειν θχθισκα πνπ αλάινγα κε ηε 
ξχζκηζε ηεο επαηζζεζίαο εθδίδεη ζήκα ζηάζκεο ηάζεο πξνο ην θεληξηθφ 
ζχζηεκα ειέγρνπ. 

 

 

 
3.1.10 ύζηεκα θαη ιεηηνπξγία θπηώλ 
 
Ο έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο γηα θάζε αηζζεηήξην γίλεηαη απφ ηνπηθφ θνπηί πνπ 
πεξηέρεη ην θχθισκα ππνζηήξημεο θαη ζε απηφ πινπνηείηαη ε πξνζαξκνγή θαη 
δηαζχλδεζε ησλ αηζζεηεξίσλ κε ηα Η/Ο ΒΟΥ ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο . ην 
θχθισκα ειέγρνπ γίλεηαη θαη αλαγλψξηζε βιάβεο αηζζεηήξα ή δηαθνπήο ηεο 
θαισδίσζεο θαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απηφ ηζνδπλακεί γηα ην θεληξηθφ 
ζχζηεκα κε έλδεημε χπαξμεο λεξνχ πξνθεηκέλνπ ην πξνζσπηθφ αζθαιείαο λα 
κεηαβεί ζην ρψξν γηα έιεγρν. 
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3.2 Αηζζεηήξεο 
 

Οη  απηνκαηηζκνί ελ γέλεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ είλαη 
αλαγθαίνη ζηελ λαπζηπινΐα, δελ ζα κπνξνχζαλ λα επηηεπρζνχλ ρσξίο ηελ 
ρξεζηκνπνίεζε δηαθφξσλ αιζθηηηπίυν είηε μησανικών είηε ηλεκηπονικών. 
Οη αηζζεηήξεο ή αηζζεηήξηα ζηνηρεία (sensors) είλαη ζπζθεπέο ή δηαηάμεηο νη 
νπνίεο έρνπλ ελζσκαησζεί επάλσ ζηε κεραλή γηα ηελ αλίρλεπζε, ηελ 
θαηαγξαθή, ηε κέηξεζε θαη ηε κεηαθνξά ζηε κνλάδα επεμεξγαζίαο 
δεδνκέλσλ φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θαηάζηαζε 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεγρφκελνπ ζπζηήκαηνο. 
Οη αηζζεηήξεο κεηαηξέπνπλ έλα θπζηθφ κέγεζνο (θσηεηλφ ζήκα, κεραληθφ 
ζήκα, ζεξκνθξαζία, πγξαζία, πίεζε, ξνή, ζέζε, θίλεζε, θηι.) ζε ειεθηξηθφ 
ζήκα, ή ζε πδξαπιηθή πίεζε, ή πίεζε αέξνο θηι. Ζ επηινγή ηνπ 
θαηαιιειφηεξνπ ηχπνπ αηζζεηεξίνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ην είδνο ηνπ 
κεηξνχκελνπ κεγέζνπο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο δηάηαμεο απηνκαηηζκνχ.  
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη κεξηθνί ηχπνη αηζζεηήξσλ: 
 

 Αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο: Θεξκφκεηξα, ζεξκνζηνηρεία, ζεξκίζηνξ, 

ζεξκνζηάηεο (αζθαιείαο, ξεπζηνχ ρακειήο θαη πςειήο ηάζεο, 

εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ρψξνπ, αεξίνπ, ειεθηξνληθνί, κε 

δηκεηαιιηθφ έιαζκα), ζεξκνζηαηηθέο βαιβίδεο θηι. 

 Αηζζεηήξεο πίεζεο: Πηεδνζηάηεο ή πξεζνζηάηεο ειέγρνπ (πίεζεο 

πγξψλ, ιαδηνχ ζε ζπκπηεζηή, δηαθνξηθήο πίεζεο αέξα ή ζε 

αεξαγσγφ), ξπζκηζηηθέο βαιβίδεο πίεζεο γηα ηελ απφιπηε ή ηε 

δηαθνξηθή πίεζε. 

 Αηζζεηήξεο ππθλφηεηαο: Ππθλφκεηξα (κεηξνχλ θαη ειέγρνπλ ηελ 

ππθλφηεηα). 

 Αηζζεηήξεο επαθήο: νξηαθνί δηαθφπηεο ή νξηνδηαθφπηεο (limit 

switches) νη νπνίνη ελεξγνπνηνχληαη ακέζσο κφιηο έιζνπλ ζε επαθή 

κε θάπνην αληηθείκελν. 

 Αηζζεηήξεο αλίρλεπζεο ζέζεο: επαγσγηθνί ή ρσξεηηθνί δηαθφπηεο 

πξνζέγγηζεο (inductive / capacitive solid-state proximity switches). 

Υξεζηκνπνηνχληαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε αλίρλεπζε απαηηείηαη λα 

γίλεη ρσξίο επαθή, ή φπνπ απαηηείηαη ηαρχηαηνο ξπζκφο αλίρλεπζεο 

αληηθεηκέλσλ, ή ζε θάπνην δχζθνιν πεξηβάιινλ. 

 Φσην-ειεθηξηθνί αληρλεπηέο (photo-electric detectors). 

Υξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα αλίρλεπζε ηεο παξνπζίαο 

αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε απ' απηήλ 

πνπ κπνξεί λα αληρλεχζεη έλαο επαγσγηθφο αηζζεηήξαο. 
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 Αηζζεηήξεο αληρλεπηέο ηαρχηεηαο (speed detectors). 

Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαηξνπή γξακκηθήο ή πεξηζηξνθηθήο 

ηαρχηεηαο ζε ειεθηξηθφ ζήκα. 

 Πεξηζηξνθηθνί δηαθφπηεο (rotary switches ή encoders) νη νπνίνη 

αληρλεχνπλ δηάθνξα θπζηθά κεγέζε θαη παξάγνπλ ζηελ έμνδφ ηνπο 

δεδνκέλα ζε ςεθηαθή κνξθή. 

 
 
 

ύλδεζε αηζζεηήξσλ κε ηνλ ςεθηαθό έιεγρν 
 

Χο αηζζεηήξηα ιέκε ηελ κεηαηξνπή θπζηθήο κεηαβιεηήο ζε κηα 
ειεθηξηθή ηάζε. Ζ θπζηθή απηή κεηαβιεηή κπνξεί λα είλαη π.ρ. ε 
ζεξκνθξαζία, ε πίεζε, ε πγξαζία, ε ζηάζκε πγξνχ θηι. Με ηνπο αηζζεηήξεο 
γίλνληαη νη κεηξήζεηο φπνπ επηδεηείηαη ε παξαθνινχζεζε κηαο θπζηθήο 
κεηαβιεηήο ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ. Αθνχ ε κεηαηξνπή ηεο θπζηθήο 
κεηαβιεηήο γίλεηαη ζε ειεθηξηθή ηάζε εμφδνπ απφ ηνλ αηζζεηήξα, εχθνια 
κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε φηη ε κέηξεζε ηεο θπζηθήο κεηαβιεηήο αλάγεηαη ζε 
κέηξεζε ηεο ειεθηξηθήο ηάζεο, ε νπνία κπνξεί λα γίλεη κε βνιηφκεηξν ή 
θαηαγξαθηθφ αλ δεηάκε κεηαβνιέο ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ, ε αθφκα κε 
πξνζαξκνγή ζε βαζκίδα κεηαηξνπήο αλαινγηθήο ζε ςεθηαθή κνξθή (A/D 
Converter), κε ζθνπφ ηελ απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε Ζ/Τ γηα 
κεηέπεηηα επεμεξγαζία. 
 
ηελ αγνξά αηζζεηήξσλ κπνξεί θαλείο λα βξεη θαη έηνηκνπο αηζζεηήξεο κε 
ελζσκαησκέλν ειεθηξνληθφ θχθισκα κε ζθνπφ ε ηάζε εμφδνπ λα αιιάδεη 
θαηάζηαζε απφ 0 ζε 1 (π.ρ. 5V ε 0V επαθή εληφο - εθηφο ), αλ ε ηηκή ηεο 
θπζηθήο παξακέηξνπ ππεξβεί κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή (alarm sensors). Οη 
αηζζεηήξεο απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη εθεί πνπ ζέινπκε λα εθδεισζεί 
ζπλαγεξκφο, αλ ε ηηκή ηεο θπζηθήο παξακέηξνπ πνπ κεηξά ν αηζζεηήξαο 
ππεξβαίλεη κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή. πλήζσο ηα φξγαλα απηά δηαζέηνπλ 
πνηελζηφκεηξν γηα ηελ αιιαγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηηκήο ζπλαγεξκνχ. 
Πεξηζζφηεξα απφ 1600 αηζζεηήξηα είλαη ζήκεξα δηαζέζηκα γηα ηε κεηαηξνπή 
ηνπ επηζπκεηνχ κεγέζνπο ζε ειεθηξηθφ. Ζ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ θαη ε αλάπηπμε λέσλ πιηθψλ, είρε σο απνηέιεζκα ηελ θαηαζθεπή 
αηζζεηεξίσλ κε πςειή αθξίβεηα, ηαρχηεηα απφθξηζεο θαη επξεία πεξηνρή 
κέηξεζεο. 
 
Σα αηζζεηήξηα δηαθξίλνληαη ζε ελεξγά φηαλ γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ θπζηθνχ 
κεγέζνπο ζε αληίζηνηρν ειεθηξηθφ (ηάζε, ξεχκα, θνξηίν ) δελ απαηηείηαη 
εμσηεξηθή πεγή ηξνθνδνζίαο. 
Καη ζηα παζεηηθά αηζζεηήξηα φπνπ ην κεηξνχκελν θπζηθφ κέγεζνο κεηαβάιεη 
ηελ ηηκή ηεο αληίζηαζεο, ηεο απηεπαγσγήο ή ηεο ρσξεηηθφηεηαο, επνκέλσο 
απαηηείηαη ε ηξνθνδνζία ηνπ αηζζεηεξίνπ απφ εμσηεξηθή πεγή γηα ηελ ιήςε 
ηνπ ζήκαηνο εμφδνπ. 
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Ζ ιεηηνπξγία ησλ παζεηηθψλ αηζζεηήξσλ ζηεξίδεηαη ζηελ κεηαβνιή ηεο 
σκηθήο αληίζηαζεο ηεο απηεπαγσγήο ή ηεο ρσξεηηθφηεηαο απφ ηελ επίδξαζε 
ηνπ θπζηθνχ κεγέζνπο είηε ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ πιηθνχ είηε απεπζείαο ζηηο 
ειεθηξηθέο ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ.  
 
Τπάξρνπλ αηζζεηήξηα κε κεηαβνιή ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ε νπνία κπνξεί λα 
νθείιεηαη:  
 

Α) ζηε ζεξκνθξαζία,  
Β) ζηε θσηεηλή αθηηλνβνιία,  
Γ) ζηελ πγξαζία,  
Γ) ζηε κεηαβνιή ησλ γεσκεηξηθώλ δηαζηάζεσλ ηνπ πιηθνύ. 

 
 
 
 
 
Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ ελεξγψλ αηζζεηεξίσλ βαζίδεηαη:  
 

Α) ην θαηλόκελν ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο επαγσγήο,  
Β) ζην πηεδνειεθηξηθό θαηλόκελν,  
Γ) ζην θσηνειεθηξηθό θαηλόκελν,  
Γ) ζην ζεξκνειεθηξηθό θαηλόκελν θαη  
Δ) ζην θαηλόκελν Hall. 

 

3.2.1 Αηζζεηήξεο πνπ εθαξκόδνληαη ζηνπο απηνκαηηζκνύο 
κεραλνζηαζίνπ πινίσλ 

Α) Μαγλεηηθνί αηζζεηήξεο 

Δδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο νη αηζζεηήξεο καγλεηηθνχ πεδίνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζηελ αλάιπζε θαη ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ρηιηάδσλ ζπζθεπψλ θαη δηαηάμεσλ. 
Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή καγλεηηθψλ αηζζεηήξσλ 
πεξηέρνπλ πνιιέο γλψζεηο θπζηθήο θαη ειεθηξνληθψλ. Έληεθα απφ ηηο πην 
θνηλέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλίρλεπζε καγλεηηθνχ πεδίνπ 
είλαη: Search coil, flux-gate, optically pumped, nuclear precession, SQUID, 
hall effect, magnetoresitive, magnetodiode, magnetotransistor, fiber optic θαη 
magneto-optic. 
 

Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη λα αηζζαλζείο ην καγλεηηθφ πεδίν, νη πεξηζζφηεξνη 
απφ απηνχο βαζίδνληαη ζηε ζηελή ζρέζε κεηαμχ ησλ καγλεηηθψλ θαη 
ειεθηξηθψλ θαηλνκέλσλ. Έλα θνηλφ ζηνηρείν φισλ ησλ εθαξκνγψλ είλαη φηη νη 
καγλεηηθνί αηζζεηήξεο εμαζθαιίδνπλ κηα ηερλνινγία ζπγθξηλφκελνη κε άιιεο 
ηερλνινγίεο αηζζεηήξσλ. Οη ηερληθέο ησλ καγλεηηθψλ αηζζεηήξσλ 
εθκεηαιιεχνληαη κηα επξεία θιίκαθα απφ αξρέο ηεο θπζηθήο θαη ηεο ρεκείαο. 
Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεηψζνπκε φηη ε θιίκαθα επαηζζεζίαο γηα θάζε είδνο 
αηζζεηήξα επεξεάδεηαη απφ ηα απαηηνχκελα ειεθηξνληθά. Δπηπιένλ 
ππάξρνπλ πνιινί άιινη παξάγνληεο φπσο ε απφθξηζε ηεο ζπρλφηεηαο, ην 
κέγεζνο θαη ε ηζρχο, πνπ θαζηζηνχλ έλαλ αηζζεηήξα θαηάιιειν γηα κηα 
εθαξκνγή. 
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Β) Αηζζεηήξεο γηα ηελ κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

 

Οη ζεξκηθνί αηζζεηήξεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε κέηξεζε πνηθίισλ 
πνζνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεξκφηεηα, φπσο ε ζεξκνθξαζία, ε 
ππθλφηεηα ξνήο ζεξκφηεηαο θαη ε εηδηθή ζεξκφηεηα. Ζ ζεξκνθξαζία είλαη ε 
πην ζεκειηψδεο πνζφηεηα θαη απνηειεί έλα κέηξν ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ή 
ηεο ζεξκφηεηαο ζε έλα ζψκα. Δμ νξηζκνχ νη ζεξκηθνί αηζζεηήξεο 
ηαμηλνκνχληαη σο αηζζεηήξεο επαθήο, ζηνπο νπνίνπο ην ζηνηρείν αλίρλεπζεο 
αγγίδεη κε θπζηθφ ηξφπν ηελ πεγή ζεξκφηεηαο, ηφηε ην ζεξκηθφ ζήκα 
κεηαδίδεηαη απφ ηε ζεξκηθή πεγή κε αγσγή ηεο ζεξκφηεηαο ζην ζηνηρείν 
αλίρλεπζεο ην νπνίν θαηφπηλ είηε παξάγεη είηε δηακνξθψλεη έλα ειεθηξηθφ 
ζήκα. 
 
Δπίζεο έρνπκε ηνπο αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο κε επαθήο πνπ ηαμηλνκνχληαη 
σο αηζζεηήξεο αθηηλνβνιίαο νη νπνίνη αληρλεχνπλ ηα ειεθηξνκαγλεηηθά 
θχκαηα πνπ εθπέκπεη έλα ζψκα. Οη πεξηζζφηεξνη ζεξκηθνί αηζζεηήξεο είλαη 
δηακφξθσζεο παξά απηνδηεγεηξφκελνη. Οη δπν εμαηξέζεηο είλαη ην 
ζεξκνδεχγνο, ην νπνίν παξάγεη κηα ειεθηξνκαγλεηηθή δχλακε αλάκεζα ζε 
δπν επαθέο πνπ ε θάζε κηα δηαηεξείηαη ζε δηαθνξεηηθή ζεξκνθξαζία θαη νη 
αηζζεηήξεο ζεξκηθνχ ζνξχβνπ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ζεξκναγψγηκσλ 
αηζζεηήξσλ φπσο γηα παξάδεηγκα ην ζεξκίζηνξ, νη ζεξκνδίνδνη θαη ηα 
ζεξκνηξαλδίζηνξ, κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ σο κηθξναηζζεηήξεο. 
Ζ ζεξκνθξαζία θαη ε κέηξεζε ηεο απηή θαζ' απηή είλαη ζεκαληηθή επεηδή ζε 
δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο νη θπζηθέο ηδηφηεηεο ησλ νπζηψλ ( αλάινγα εάλ 
απηή είλαη ζε ζηεξεή, πγξή ή αέξηα κνξθή ) είλαη δηαθνξεηηθέο θαη έηζη απηέο 
παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά. Οη ζπζθεπέο πνπ κεηξνχλ ηελ 

ζεξκνθξαζία νλνκάδνληαη θεπμόμεηπα. Κάπνηεο θνξέο αλαθέξνληαη σο 

ππξφκεηξα εάλ κεηξνχλ πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο. 
Τπάξρνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά είδε ζεξκνκέηξσλ. Σα θχξηα είδε είλαη απηά 
πνπ κεηξνχλ ηελ ζεξκνθξαζία ζηεξηδφκελα: 
 
ηνπο αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο ε ηάζε εμφδνπ απφ ηνλ αηζζεηήξα είλαη 
ζπλάξηεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ κεηξά ν αηζζεηήξαο. Αλάινγα κε ηελ αξρή 
ιεηηνπξγίαο απηψλ ρσξίδνληαη ζε: 
 

  Θεξκίζηνξ 

  Θεξκφκεηξα αληίζηαζεο 

  Θεξκνδεχγε 

  Θεξκφκεηξα δηαζηνιήο 

  Μέζνδνη κεηαβνιήο ησλ ειεθηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε εκηαγσγνχο 

ή θξπζηάιινπο. 

 



χγρξνλα Ναπηηιηαθά Ζιεθηξνληθά 

Παλαγηψηεο Α. Υξνλφπνπινο 81  

Γ) Αηζζεηήξεο γηα ηελ κέηξεζε ηεο κεηαθίλεζεο – ζέζεο 

 

Κίλεζε νλνκάδεηαη γεληθά ε αιιαγή ηεο θπζηθήο ζέζεο ελφο 
αληηθεηκέλνπ. Μεηαθίλεζε νλνκάδεηαη ε απφζηαζε απφ θάπνην ζεκείν 
αλαθνξάο πξνο θάπνηα δεδνκέλε θαηεχζπλζε. Δάλ απηή κεηξηέηαη ζε κηα 
επζεία γξακκή, νλνκάδεηαη γξακκηθή θαη αλ κεηξηέηαη κε ηε βνήζεηα κηαο 
γσληάο πεξηζηξνθήο νλνκάδεηαη γσληαθή. Οη αηζζεηήξεο κεηαθίλεζεο 
(κεηαηφπηζεο) θαη πξνζέγγηζεο, αληρλεχνπλ κεηαβνιέο ζηελ ζέζε ελφο 
αληηθεηκέλνπ θαη πξνζδηνξίδνπλ απηή. 
 
Ζ κέηξεζε ηεο κεηαθίλεζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή δηφηη πάξα πνιιά 
ζπζηήκαηα έρνπλ είζνδν ή έμνδν πνπ έρεη ηε κνξθή κεηαθίλεζεο. Δληνχηνηο ε 
κεηαθίλεζε πνπ κεηξνχλ απηά ηα ζπζηήκαηα κπνξεί λα ζρεηίδεηαη θαη έηζη λα 
εθθξαζηεί κε θάπνηα άιιε παξάκεηξν π.ρ. έλα ειαηήξην πνπ κεηξάεη θάπνηα 
δχλακε, κεηξάεη ζηελ νπζία ηελ κεηαθίλεζε απφ ηελ ζέζε ηζνξξνπίαο. 
Πνιιέο ζπζθεπέο γξακκηθήο θαη γσληαθήο κεηαθίλεζεο είλαη επίζεο ηθαλέο λα 
κεηξνχλ ηελ κεηαθίλεζε σο πξνο ηνλ ρξφλν θαη άξα λα κεηξνχλ νπζηαζηηθά 
ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ επηηάρπλζε. Ζ θίλεζε απηή θαζ' απηή φπσο 
θαηαιαβαίλνπκε, πεξηιακβάλεη πνιιέο κεηαβιεηέο π.ρ. αο ζεσξήζνπκε έλα 
πινίν ην νπνίν θηλείηαη ζε κηα επζεία γξακκή απφ έλα ζεκείν Υ ζε έλα ζεκείν 
Φ θαη κεηαθηλείηαη, κεηαηνπίδεηαη, θαηά κ κέηξα. ε θάζε ζεκείν θάζε ρξνληθή 
ζηηγκή, ζα θηλείηαη κε γξακκηθή ηαρχηεηα απφ ην ζεκείν Υ πξνο ην ζεκείν Φ 
έρνληαο κηα επηηάρπλζε ή επηβξάδπλζε α. Κνηηψληαο ηνλ πξνσζηήξην άμνλα 
ηνπ πινίνπ παξαηεξνχκε φηη εθηειεί θπθιηθή θίλεζε (πεξηζηξνθηθή). Δάλ 
πεξηζηξέθεηαη θαηά γσληά ζ αθηηλίσλ ζα πεξηζηξέθεηαη κε γσληαθή ηαρχηεηα 
σ/sec θαη αλ π.ρ. επηηαρχλεηαη ην πινίν, θαηαιαβαίλνπκε φηη ε γσληαθή απηή 
ηαρχηεηα ζα αιιάδεη κε ην ξπζκφ ηεο επηηάρπλζεο αλά sec. 
 
 
 
 

Γ) Αηζζεηήξεο κεηαθίλεζεο βαζηδόκελνη ζηελ κεηαβνιή ηνπ 
καγλεηηθνύ πεδίνπ 

 

Οη καγλεηηθνί αηζζεηήξεο κεηαθίλεζεο βαζίδνληαη ζηε κεηαβνιή ηνπ 
καγλεηηθνχ πεδίνπ γχξσ απφ ηνλ αηζζεηήξα, φηαλ πθίζηαηαη κεηαθίλεζε ην 
ζηέξεν ζψκα πνπ ζέινπκε λα αληρλεχζνπκε ηελ κεηαθίλεζε ηνπ. Δπνκέλσο 
ζην ζηέξεν ζψκα πνπ κεηαθηλείηαη πξέπεη λα βξίζθεηαη ζπλδεδεκέλνο έλαο 
κφληκνο καγλήηεο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ε επαθή είλαη αλνηρηή. 
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Δ) Αηζζεηήξεο βαζηδόκελνη ζε νπηηθά θαηλόκελα 

 
Γεληθά νη νπηηθνί αηζζεηήξεο απνηεινχληαη απφ κηα πεγή θσηφο θαη 

έλα αληρλεπηή. Οη πεγέο θσηφο είλαη ζπρλά δίνδνη Φψην εθπνκπήο (LED),θαη 
νη αληρλεπηέο είλαη Φψην ηξαλδίζηνξ ππξηηίνπ (είλαη κηα εκηαγσγηθή δηάηαμε 
ηεο νπνίαο νη ηδηφηεηεο αιιάδνπλ φηαλ δελ ππάξρεη θσο ).Υξεζηκνπνηείηαη 
ζπλήζσο νπηηθφ ή ππέξπζξν θσο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε νπηηθνχ θσηφο, θαζηζηά 
εχθνιε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε, αιιά ην ππέξπζξν θσο πάζρεη 
ιηγφηεξν απφ ην θαηλφκελν ηεο ζπκβνιήο (interference) πνπ κπνξεί λα 
πξνθιεζεί απφ άιιεο γεηηνληθέο πεγέο θσηφο. Ζ πεγή εθπέκπεη νξαηφ 
θφθθηλν ππέξπζξν θσο ην νπνίν αλαθιάηαη απφ θάζε αληηθείκελν πνπ 
πιεζηάδεη ηνλ αηζζεηήξα. Σν αλαθιψκελν θσο αληρλεχεηαη απφ ηα Φψην 
ηξαλδίζηνξ. 
 
Μηα νπηηθή κέζνδνο είλαη απηή ηεο δηαπεξαηφηεηαο, ζηελ νπνία ε πεγή θσηφο 
θαη ν αληρλεπηήο βξίζθνληαη απέλαληη ν έλαο απφ ηνλ άιιν. ηνπο αηζζεηήξεο 
δηαπεξαηφηεηαο θσηεηλή δέζκε δηαθφπηεηαη θαη έηζη δελ πξνζπίπηεη θσο ζηνλ 
αληρλεπηή νπφηε δηαπηζηψλεηαη θαη ε χπαξμε θάπνηνπ αληηθείκελνπ. 
Μηα άιιε κέζνδνο είλαη απηή ηνπ αηζζεηήξα αλαθιψκελεο νπηηθήο ζηνλ νπνίν 
ε πεγή θσηφο θαη ν αληρλεπηήο ζηεξεψλνληαη δίπια- δίπια. 
 
Ζ ειάρηζηε απφζηαζε πξνζέγγηζεο ζηελ νπνία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ν 
αηζζεηήξαο εμαξηάηαη απφ ηελ ηζρχ ηεο εθπεκπφκελεο θσηεηλήο δέζκεο 
δειαδή ηελ ηζρχ ηνπ LED ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ηελ επαηζζεζία ηνπ 
θσηνηξαλδίζηνξ θαη ηελ θχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ αληαλαθιά. Οη νπηηθέο 
ίλεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα εθαξκνζηεί ε ηερληθή ζε ζεκεία 
φπνπ είλαη αδχλαηε ε πξνζέγγηζε άιισλ αηζζεηήξσλ θαη ε εθαξκνγή άιισλ 
κεζφδσλ κέηξεζεο. 
 
Γεληθά νη νπηηθνί αηζζεηήξεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ 
θαη εηδηθά ζηνλ έιεγρν αλίρλεπζεο εθξεθηηθψλ αλαζπκηάζεσλ ζην 
ζηξνθαινζάιακν κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο (oil mist detector). Γεληθά νη 
αηζζεηήξεο κεηαθίλεζεο βαζηδφκελνη ζε νπηηθά θαηλφκελα, ρξεζηκνπνηνχλ 
πεγή θσηφο θαη ζπλδπάδνπλ ηελ κεηαθίλεζε σο αιιαγή ηεο πνξείαο δέζκεο 
θσηφο πνπ πέθηεη ζηνλ θσηναληρλεπηή θαηεγνξία απηή αλήθνπλ θαη νη 
ςεθηαθνί αηζζεηήξεο κεηαθίλεζεο. 
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Σ) ύζηεκα ειέγρνπ ηεο ζηάζκεο 

Σν παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ηα θχξηα ζηνηρεία ελφο πιήξνπο 
πλεπκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξφ ζηνλ 
αηκνυδξνζάιακν.  

 

 

 

 

 

 

 

3.2.ζη. Πλεπκαηηθό ζύζηεκα ειέγρνπ ηεο ζηάζκεο. 

 

 

 

Σν ζχζηεκα πεξηιακβάλεη: 
- Αιζθηηήπιο ηηρ ζηάθμηρ (Level Transmitter - LT). Πξφθεηηαη γηα 

αλαινγηθφ ζηνηρείν πηέζεσο αέξα, πνπ ζπλδέεηαη κεραληθά ζηνλ 
πισηήξα ελφο πδξνδείθηε. Ζ ζηήιε ηνπ πδξνδείθηε ζπλδέεηαη πδξαπιηθά 
παξάιιεια κε ηνλ αηκνυδξνζάιακν θαη κεηαθέξεη ηε ζεξκηθή θαηάζηαζε 
ηνπ λεξνχ θαη ηνπ αηκνχ (temperature equalizing column) ρσξίο ηηο 
δηαηαξαρέο ηεο ζηάζκεο ιφγσ αηκνπνηήζεσο. 

- Αιζθηηήπια ηηρ παποσήρ όγκος (Flow Transmitter - FT) ηνπ 
αηκνχ θαη ηνπ λεξνχ. πλήζσο, ηα φξγαλα απηά κεηξνχλ ηελ πηψζε 
πηέζεσο ζηηο δχν πιεπξέο κηαο εηδηθά δηακνξθσκέλεο ζηελψζεσο 
(calibrated orifice). Ζ πηψζε πηέζεσο κεηαηξέπεηαη κεραληθά ζε παξνρή 
θαη κεηαδίδεηαη ζηελ έμνδν ηνπ νξγάλνπ, σο πίεζε αέξα. 

- Πνεςμαηικά ελεγσόμενη βαλβίδα πςθμίζευρ ηεο παξνρήο 
ηνπ λεξνχ ηξνθνδνζίαο. Ζ βαιβίδα κεηαηξέπεη ην ζήκα πηέζεσο αέξα ζε 
κεηαθίλεζε ηεο ζέζεσο ελφο δηαθξάγκαηνο πνπ ζηξαγγαιίδεη ή 
απειεπζεξψλεη ηε ξνή ηνπ λεξνχ ην νπνίν πξνζάγεη ε θαηαζιηπηηθή 
αληιία ηξνθνδνζίαο. 

- Δλεγκηή ζηάθμηρ (Level Controller - LC), ν νπνίνο εθαξκφδεη 
ην λφκν ειέγρνπ κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο ζηάζκεο ζηελ επηζπκεηή ηηκή 
(ζηάζκε αλαθνξάο). 
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ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα, ε δήηεζε ελέξγεηαο είλαη ζπλερήο θαη ν 
αηκφο δηνρεηεχεηαη ζπλερψο ζηελ θαηαλάισζε. Απηή ε δηαξθήο απνκάθξπλζε 
αηκνχ πξέπεη λα αληηζηαζκίδεηαη απφ αληίζηνηρε ξνή λεξνχ ηξνθνδνζίαο έηζη 
ψζηε λα δηαηεξείηαη ην ηζνδχγην κάδαο δηα κέζνπ ηνπ ιέβεηα. Δπνκέλσο, ην 
ζχζηεκα ειέγρνπ πξέπεη λα δηαηεξεί ηε βαιβίδα ηξνθνδνζίαο ζε κηα 
ελδηάκεζε αλνηθηή ζέζε θαη λα ξπζκίδεη ηηο κεηαβνιέο γχξσ απφ απηήλ. 
Σν πλεπκαηηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο ζηάζκεο ηνπ αηκνυδξνζαιάκνπ 
ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο αζθαινχο θαη νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ιέβεηα. Οη κηθξφηεξεο εγθαηαζηάζεηο εθαξκφδνπλ απιφ αλαινγηθφ ειεγθηή 
πνπ ρξεζηκνπνηείην ζθάικα ηεο ζηάζκεο γηα λα κεηαβάιιεη ηε ζέζε ηεο 
βαιβίδαο ζηε γξακκή ηνπ λεξνχ ηξνθνδνζίαο. Οη κεγαιχηεξνη 
αηκνπαξαγσγνί ρξεζηκνπνηνχλ ειεγθηέο δχν ή ηξηψλ ζηνηρείσλ κε 
ηξνθνδφηεζε, πνπ ζπλππνινγίδεη ηελ παξνρή αηκνχ πξνο ηελ θαηαλάισζε ή 
θαη ηελ παξνρή λεξνχ ηξνθνδνζίαο. Δάλ νη ξπζκνί πνπ εηζάγνληαη απφ ην 
ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο ζηάζκεο είλαη ρακειφηεξνη απφ ηηο ηαρχηεηεο 
απνθξίζεσο ησλ ζεξκνδπλακηθψλ θαηλνκέλσλ ηνπ ιέβεηα, ε απφθξηζε 
θιεηζηνχ βξφρνπ πξνζεγγίδεηαη απφ έλα ζχζηεκα πξψηεο ηάμεσο. 
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Ε) Ζιεθηξνληθόο έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο ιηπαληηθνύ θύξηαο 
κεραλήο 

 
Ζ θαιή ιεηηνπξγία ησλ θηλεηήξσλ ζηεξίδεηαη ζηελ απνδνηηθή ιίπαλζε, 

πνπ κε ηε ζεηξά ηεο εμαξηάηαη απφ ηε ζσζηή θαη ζπζηεκαηηθή απνκάθξπλζε 
ζεξκφηεηαο (ςχμε) ηνπ ιηπαληηθνχ. Ζ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδεη απιή 
ειεθηξνληθή δηάηαμε ειέγρνπ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ξχζκηζε ηεο 
ζεξκνθξαζίαο ηνπ ιαδηνχ ζε κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεσο. 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ ΜΔΚ πξνβιέπεη ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε 
ζεξκνθξαζία ηνπ ιηπαληηθνχ ιαδηνχ. Δάλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ιαδηνχ είλαη 
πςειή, ππάξρεη ν θίλδπλνο ππέξκεηξεο απμήζεσο ηεο ηξηβήο ζηα έδξαλα θαη 
ηηο άιιεο επηθάλεηεο νιηζζήζεσο ζηνλ θηλεηήξα κε απνηέιεζκα ηελ ηαρχηεξε 
θζνξά φισλ ησλ ζηξεθνκέλσλ κεξψλ θαη ελ ηέιεη ηελ θαηαζηξνθή ηεο 
κεραλήο. Σαπηφρξνλα, ε απμεκέλε ζεξκνθξαζία ζεκαίλεη κεησκέλε απαγσγή 
ζεξκφηεηαο απφ ηα ζεκεία έληνλεο ζεξκηθήο θαηαπνλήζεσο, φπσο νη 
βαιβίδεο ή νη ζπξίδεο εμαγσγήο, ηα νπνία ζχληνκα θαηαξξένπλ (θαίγνληαη). 
ε θάζε πεξίπησζε, θαη ηα δχν παξαπάλσ θαηλφκελα νδεγνχλ ηνλ θηλεηήξα 
ζε κε θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο κε ρακειή ελεξγεηαθή απφδνζε θαη 
αηειή θαχζε, πνπ παξάγεη ξχπνπο. 
Αλάινγα, αλ θαη ιηγφηεξν έληνλα, θαηλφκελα ζπκβαίλνπλ θαη ζηε πεξίπησζε 
πνπ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ιαδηνχ είλαη ρακειή. Σν “ςπρξφ” ιάδη έρεη απμεκέλν 
ημψδεο, θάηη πνπ δελ ζπκθσλεί κε ηελ πξνδηαγξαθή ζρεδηαζκνχ ησλ 
δξάζεσλ ηνπ θηλεηήξα. Δπνκέλσο, νη ηξηβέο θαηαλαιψλνπλ ππέξκεηξα 
κεγάιν πνζνζηφ ηεο παξερφκελεο ζηνλ θηλεηήξα ηζρχνο, κε απνηέιεζκα ν 
θηλεηήξαο λα ιεηηνπξγεί κε κηθξή απφδνζε κεραληθήο ηζρχνο θαη αηειή θαχζε 
πνπ επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ. 

 
 
 
 
 
Δπνκέλσο, ε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ιαδηνχ ηνπ θηλεηήξα 

ζπκβάιιεη: 

 ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ έθηαθηεο ζπληεξήζεσο ηνπ 
θηλεηήξα πνπ επηδξά άκεζα ζηελ αληίζηνηρε εμνηθνλφκεζε 
δαπαλψλ ζπληεξήζεσο θαη έκκεζα ζηε δηαζθάιηζε ηεο 
απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πινίνπ. 

 ηελ απνδνηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ θηλεηήξα, πνπ έρεη επίπησζε 
φρη κφλν ζην ρακειφηεξν θφζηνο θαπζίκνπ αιιά θαη ζηνλ 
πεξηνξηζκφ ηεο πεξηβαιινληηθήο επηβαξχλζεσο απφ ηηο εθπνκπέο 
θαπζαεξίσλ, ηηο δηαξξνέο ιηπαληηθνχ θιπ. 

 ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία θαη ηε δηάξθεηα δσήο ηεο κεραλήο. 
Σν ιάδη ςχρεηαη ζε ελαιιάθηε (ςπγείν), φπνπ κεηαθέξεη ηε 

ζεξκφηεηά ηνπ ζην λεξφ ςχμεσο. ηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ είλαη λα 
ξπζκίδεη ηε ξνή ηνπ λεξνχ ζην ςπγείν θαη λα δηαηεξεί ηε ζεξκνθξαζία ηνπ 
ιαδηνχ ζηαζεξή παξά ηηο αιιαγέο ζηηο ζηξνθέο θαη ην θνξηίν ηνπ 
θηλεηήξα. 
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Ζ) Ο ειεθηξνληθόο ξπζκηζηήο ζεξκνθξαζίαο 

Σν παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ηα θχξηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ 
ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ιαδηνχ ηνπ θηλεηήξα.  

 

3.2.ε. Ηιεθηξνληθό ζύζηεκα ειέγρνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ιαδηνύ 
θηλεηήξα 

 
Σν ζχζηεκα πεξηιακβάλεη: 

 Αιζθηηήπιο ηηρ θεπμοκπαζίαρ ηος λαδιού (Temperature 
Transmitter, TT). Πξφθεηηαη γηα αλαινγηθφ ζηνηρείν ειεθηξηθήο 
ηάζεσο αέξα πνπ ζπλδέεηαη ζηε γξακκή πξνζαγσγήο ηνπ ιαδηνχ 
ζηε κεραλή. 

 Ηλεκηπονικό αναλογικό πςθμιζηή. Ο ξπζκηζηήο θέξεη φξγαλν κε 
δηπιή έλδεημε: ηε κεηξνχκελε θαη ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ηνπ 
ιαδηνχ. Ο ρεηξηζηήο θαηαρσξεί ηε ζεξκνθξαζία αλαθνξάο 
ηνπνζεηψληαο ην δείθηε ηεο επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο ζηελ 
αληίζηνηρε ζέζε. 

 Δνιζσςηή πεύμαηορ. Μέξνο ηνπ ξπζκηζηή ν εληζρπηήο ξεχκαηνο 
κεηαηξέπεη ην ρακειήο ηζρχνο ζήκα ηνπ ξπζκηζηή ζε ζπλερέο 
ξεχκα ζηαζεξήο ηηκήο, αλάινγεο κε ην επίπεδν ηνπ ζήκαηνο. 

 
 
Σν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ξπζκίζεσο ηεο ζεξκνθξαζίαο ιαδηνχ ζηνλ θηλεηήξα 
εμαζθαιίδεη νκαιή ιίπαλζε θαη απαγσγή ηεο ζεξκφηεηαο απφ ηε κεραλή, 
αληηζηαζκίδνληαο ηηο κεηαβνιέο ηεο ηζρχνο θαη ηηο αιιαγέο ζηε ζεξκνθξαζία 
ηνπ λεξνχ ςχμεσο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζηεξίδεηαη ζε έλαλ απιφ αλαινγηθφ 
ειεγθηή ηχπνπ Ρ αιιά επαξθεί γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαηήξεζε ηεο 
ζεξκνθξαζίαο ηνπ ιαδηνχ ζε επηζπκεηά επίπεδα. 
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3.2.2 Δίδε θαη ζέζεηο αηζζεηήξσλ ζύγρξνλεο δίρξνλεο 
αξγόζηξνθεο λαπηηθήο πεηξειαηνκεραλήο 

Α) Αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο 

ΣΗ: Σνπηθφ ζεξκφκεηξν. 

ΣΔ: Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο κε ηειεκεηάδνζε. 

1. Θεξκνθξαζία θαπζίκνπ ζηελ είζνδν ηεο κεραλήο (ΣΗ, ΣΔ). 

2. Θεξκνθξαζίεο εηζφδνπ ηνπ ιηπαληηθνχ ζηα θχξηα έδξαλα, ζην σζηηθφ 
έδξαλν, ζηνλ απνζβεζηήξα αμνληθψλ ηαιαληψζεσλ, ζην ιηπαληηθφ 
ςχμεσο εκβφισλ, ζηνλ εθθεληξνθφξν, ζηνπο πδξαπιηθνχο επελεξγεηέο 
ησλ βαιβίδσλ εμαγσγήο θαη ζηνπο ζηξνβηινυπεξπιεξσηέο (ΣΗ, ΣΔ). 

3. Θεξκνθξαζία εμφδνπ ηνπ ιηπαληηθνχ ςχμεσο εκβφισλ ζε θάζε 
θχιηλδξν (ΣΗ, ΣΔ). 

4. Θεξκνθξαζία σζηηθνχ εδξάλνπ (ΣΗ, ΣΔ). 

5. Θεξκνθξαζία ιηπαληηθνχ ζηελ έμνδν θάζε ζηξνβηινυπεξπιεξσηή (ΣΗ, 
ΣΔ). 

6. Θεξκνθξαζία λεξνχ ςχμεσο ζηελ είζνδν ηνπ θάζε ελαιιάθηε αέξα 
ππεξπιεξψζεσο (ΣΗ, ΣΔ). 

7. Θεξκνθξαζία λεξνχ ςχμεσο ζηελ έμνδν ηνπ θάζε ελαιιάθηε αέξα 
ππεξπιεξψζεσο (ΣΗ, ΣΔ). 

8. Θεξκνθξαζία εηζφδνπ λεξνχ ςχμεσο θάζε ρηησλίνπ (ΣΗ, ΣΔ). 

9. Θεξκνθξαζία εμφδνπ λεξνχ ςχμεσο θάζε ρηησλίνπ (ΣΗ, ΣΔ). 

10. Θεξκνθξαζία εμφδνπ λεξνχ ςχμεσο ζηξνβηινυπεξπιεξσηψλ (ΣΗ). 

11. Θεξκνθξαζία αέξα ππεξπιεξψζεσο πξηλ ηνλ εθάζηνηε ελαιιάθηε 
αέξα (ΣΗ, ΣΔ). 

12. Θεξκνθξαζία αέξα ππεξπιεξψζεσο κεηά ηνλ εθάζηνηε ελαιιάθηε 
αέξα (ΣΗ, ΣΔ). 

13. Θεξκνθξαζία αέξα ζηνλ νρεηφ ζαξψζεσο (ΣΗ, ΣΔ). 

14. Θεξκνθξαζία εηζφδνπ θαπζαεξίσλ ζην ζηξφβηιν θάζε 
ζηξνβηινυπεξπιεξσηή (ΣΗ, ΣΔ). 

15. Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ κεηά απφ θάζε βαιβίδα εμαγσγήο (ΣΗ, ΣΔ). 
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Β) Αηζζεηήξεο πηέζεσο 

ΡΗ: Σνπηθφ καλφκεηξν. 

ΡΔ: Αηζζεηήξαο πηέζεσο κε ηειεκεηάδνζε. 

PDI: Σνπηθφο κεηξεηήο δηαθνξάο πηέζεσο (δηαθνξηθφ καλφκεηξν). 

PDE: Μεηξεηήο δηαθνξάο πηέζεσο (δηαθνξηθφ καλφκεηξν) κε ηειεκεηάδνζε. 

1. Πίεζε θαπζίκνπ ζηελ είζνδν ηεο κεραλήο, πξηλ ηηο αληιίεο πςειήο 
πηέζεσο (ΡΗ, ΡΔ). 

2. Πίεζε ιηπαληηθνχ ςχμεσο εκβφισλ, αλά θάζε έκβνιν (ΡΗ, ΡΔ). 

3. Πίεζε ιηπαληηθνχ ζηελ είζνδν θάζε θχξηνπ εδξάλνπ θαη ζηνλ 
απνζβεζηήξα αμνληθψλ ηαιαληψζεσλ (ΡΗ, ΡΔ). 

4. Πίεζε ιηπαληηθνχ ζηελ είζνδν ηνπ εθθεληξνθφξνπ θαη ζηνπο 
πδξαπιηθνχο επελεξγεηέο ησλ βαιβίδσλ εμαγσγήο (ΡΗ, ΡΔ). 

5. Πίεζε ιηπαληηθνχ ζηελ είζνδν θάζε ζηξνβηινυπεξπιεξσηή κε έδξαλα 
νιηζζήζεσο (ΡΗ, ΡΔ). 

6. Πίεζε λεξνχ ςχμεσο ζηελ είζνδν ηνπ ελαιιάθηε αέξα 
ππεξπιεξψζεσο (PI, PE). 

7. Πίεζε λεξνχ ςχμεσο ζηελ είζνδν θάζε ρηησλίνπ (PI, PE). 

8. Πίεζε λεξνχ θαζαξηζκνχ ζηξνβηινυπεξπιεξσηψλ (PI). 

9. Πίεζε αέξα εθθηλήζεσο (PI, PE). 

10. Πίεζε αέξα ζηελ είζνδν ηνπ πλεπκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ (PI, 
PE). 

11. Πίεζε αέξα εθεδξηθνχ ζπζηήκαηνο αέξα εθθηλήζεσο (PI). 

12. Πίεζε αέξα ζηνλ νρεηφ ζαξψζεσο (PI, PE). 

13. Πίεζε ζην ζπιιέθηε θαπζαεξίσλ (PI). 

14. Πίεζε αέξα γηα μεξφ θαζαξηζκφ ησλ ζηξνβηινυπεξπιεξσηψλ (PI). 

15. Πίεζε λεξνχ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ζηξνβηινυπεξπιεξσηψλ (PI). 

16. Πίεζε ειέγρνπ γηα ην ζχζηεκα ειηγκψλ (PI). 

17. Πηψζε πηέζεσο κέζα απφ θάζε ελαιιάθηε αέξα ππεξπιεξψζεσο 
(PDI). 

18. Πηψζε πηέζεσο ζηα θίιηξα θάζε ζηξνβηινυπεξπιεξσηή (PDI). 
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Γ) Μεηξεηέο ζηξνθώλ πεξηζηξνθήο θαη ηαιαληώζεσλ 

SI: Σνπηθφ ζηξνθφκεηξν.  

SE: ηξνθφκεηξν κε ηειεκεηάδνζε.  

WI: Αηζζεηήξαο ηαιαληψζεσλ. 

1. Σαρχηεηα πεξηζηξνθήο κεραλήο (SI, SE). 

2. Σαρχηεηα πεξηζηξνθήο θάζε ζηξνβηινυπεξπιεξσηή (SI, SE). 

3. Μεραληθή κέηξεζε αμνληθψλ ηαιαληψζεσλ (WI). 

Γ) Αηζζεηήξεο ηειεκεηαδόζεσο ζην δίθηπν θαπζίκνπ 

VE: Ημσδφκεηξν κε ηειεκεηάδνζε. 

1. Μέηξεζε ημψδνπο ηνπ θαπζίκνπ ζηελ είζνδν ηεο κεραλήο, πξηλ ηηο 
αληιίεο πςειήο πηέζεσο (VE). 

2. Πίεζε θαπζίκνπ ζηελ είζνδν ηεο κεραλήο (PE). 

3. Πηψζε πηέζεσο κέζα απφ ηα θίιηξα θαπζίκνπ (PDE). 

4. Θεξκνθξαζία θαπζίκνπ ζηελ είζνδν ησλ αληιηψλ πςειήο πηέζεσο 
(ΣΔ). 

Δ) Αηζζεηήξεο ηειεκεηαδόζεσο ζην δίθηπν ιηπάλζεσο 

1. Θεξκνθξαζίεο εηζφδνπ ηνπ ιηπαληηθνχ ζηα θχξηα έδξαλα, ζην σζηηθφ 
έδξαλν, ζηνλ απνζβεζηήξα αμνληθψλ ηαιαληψζεσλ, ζην ιηπαληηθφ 
ςχμεσο εκβφισλ, ζηνλ εθθεληξνθφξν, ζηνπο πδξαπιηθνχο επελεξγεηέο 
ησλ βαιβίδσλ εμαγσγήο θαη ζηνπο ζηξνβηινυπεξπιεξσηέο (ΣΔ). 

2. Θεξκνθξαζία εμφδνπ ηνπ ιηπαληηθνχ ςχμεσο εκβφισλ ζε θάζε 
θχιηλδξν (ΣΔ). 

3. Πίεζε ιηπαληηθνχ ςχμεσο εκβφισλ, αλά θάζε έκβνιν (ΡΔ). 

4. Πίεζε ιηπαληηθνχ ζηελ είζνδν θάζε θχξηνπ εδξάλνπ θαη ζηνλ 
απνζβεζηήξα αμνληθψλ ηαιαληψζεσλ (ΡΔ). 

5. Θεξκνθξαζία σζηηθνχ εδξάλνπ (ΣΔ). 

6. Θεξκνθξαζία εηζφδνπ ηνπ ιηπαληηθνχ ζηνλ εθθεληξνθφξν θαη ζηνπο 
πδξαπιηθνχο επελεξγεηέο ησλ βαιβίδσλ εμαγσγήο (ΣΔ). 

7. Πίεζε εηζφδνπ ηνπ ιηπαληηθνχ ζηνλ εθθεληξνθφξν θαη ζηνπο 
πδξαπιηθνχο επελεξγεηέο ησλ βαιβίδσλ εμαγσγήο (ΡΔ). 

8. Θεξκνθξαζία εμφδνπ ηνπ ιηπαληηθνχ απφ θάζε ζηξνβηινυπεξπιεξσηή 
(ΣΔ). 

9. Πίεζε εηζφδνπ ιηπαληηθνχ ζε θάζε ζηξνβηινυπεξπιεξσηή κε έδξαλα 

νιηζζήζεσο (ΡΔ). 
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Σ) Αηζζεηήξεο ηειεκεηαδόζεσο ζην δίθηπν λεξνύ ςύμεσο 

PDSA: Αηζζεηήξαο ζπλαγεξκνχ απφ ππέξβαζε ηεο κέγηζηεο επηηξεπφκελεο 
δηαθνξάο πηέζεσο. 

1. Θεξκνθξαζία λεξνχ ςχμεσο ζηελ είζνδν ηνπ ελαιιάθηε αέξα 
ππεξπιεξψζεσο (ΣΔ). 

2. Πίεζε λεξνχ ςχμεσο ζηελ είζνδν ηνπ ελαιιάθηε αέξα 
ππεξπιεξψζεσο (ΡΔ). 

3. Θεξκνθξαζία λεξνχ ςχμεσο ζηελ έμνδν ηνπ ελαιιάθηε αέξα 
ππεξπιεξψζεσο (TE). 

4. Θεξκνθξαζία λεξνχ ςχμεσο ζηελ είζνδν θάζε ρηησλίνπ (TE). 

5. Πίεζε λεξνχ ςχμεσο ζηελ είζνδν θάζε ρηησλίνπ (PE). 

6. Θεξκνθξαζία λεξνχ ςχμεσο ζηελ έμνδν θάζε ρηησλίνπ (TE). 

7. Αηζζεηήξαο ζπλαγεξκνχ απφ ππέξβαζε ηεο κέγηζηεο επηηξεπφκελεο 
δηαθνξάο πηέζεσο ζην λεξφ ςχμεσο δηά κέζνπ ηεο κεραλήο (PDSA). 

8. Θεξκνθξαζία λεξνχ ςχμεσο ζηελ έμνδν θάζε ζηξνβηινυπεξπιεξσηή 
(TE). 

9. Πηψζε πηέζεσο ζην λεξφ ςχμεσο δηά κέζνπ θάζε ελαιιάθηε αέξα 
ππεξπιεξψζεσο (PDE). 
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Ε) Αηζζεηήξεο ηειεκεηαδόζεσο ζην δίθηπν αέξα ζαξώζεσο 

ZS: Δλδείθηεο ζέζεσο ιεηηνπξγίαο. 
1. Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ζηελ είζνδν ησλ 

ζηξνβηινυπεξπιεξσηψλ (TE). 

2. Πίεζε ζηελ έμνδν ηνπ ζπεηξνεηδνχο θειχθνπο θάζε ζπκπηεζηή (PE). 

3. Γηαθνξά πηέζεσο κεηαμχ εηζφδνπ θαη εμφδνπ θάζε ζπκπηεζηή (PDE). 

4. Θεξκνθξαζία αέξα ζαξψζεσο πξηλ ηνλ θάζε ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο 
(TE). 

5. Θεξκνθξαζία αέξα ζαξψζεσο κεηά ηνλ θάζε ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο 
(TE). Θεξκνθξαζία αέξα ζαξψζεσο ζηελ είζνδν θάζε θπιίλδξνπ (TE). 

6. Θεξκνθξαζία αέξα ζαξψζεσο ζην θηβψηην ζαξψζεσο (TE). 

7. Πίεζε αέξα ζαξψζεσο ζην θηβψηην ζαξψζεσο (PE). 

8. Πηψζε πηέζεσο δηα κέζνπ ηνπ θάζε ελαιιάθηε αέξα ζαξψζεσο (PDE). 

9. Πηψζε πηέζεσο δηα κέζνπ ησλ θίιηξσλ θάζε ζηξνβηινυπεξπιεξσηή 
(PDE). 

10. Δλδείθηεο ζέζεσο ιεηηνπξγίαο (On-Off) ηνπ βνεζεηηθνχ ειεθηξνθίλεηνπ 
ππεξπιεξσηή (ZS). 

Ζ) Αηζζεηήξεο ηειεκεηαδόζεσο ζην δίθηπν θαπζαεξίσλ 

1. Θεξκνθξαζία ζην ζπιιέθηε θαπζαεξίσλ (TE). 

2. Δλδείθηεο ζέζεσο ιεηηνπξγίαο (On-Off) βαιβίδαο παξαθάκςεσο ζην 
ζηξφβηιν θάζε ζηξνβηινυπεξπιεξσηή (ZE). 

3. Δλδείθηεο γσλίαο ησλ νδεγψλ πηεξπγίσλ ηνπ ζηξνβίινπ θάζε 
ζηξνβηινυπεξπιεξσηή, εθφζνλ ππάξρνπλ ξπζκηδφκελα νδεγά 
πηεξχγηα (ΕΔ). 

4. Πίεζε ζην ζπιιέθηε θαπζαεξίσλ (ΡΔ). 

5. Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ ζηελ είζνδν θάζε ζηξνβηινυπεξπιεξσηή 
(ΣΔ). 

6. Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ ζηελ έμνδν θάζε θπιίλδξνπ (ΣΔ). 

7. Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ ζηελ έμνδν θάζε ζηξνβηινυπεξπιεξσηή 
(ΣΔ). 

8. Πίεζε θαπζαεξίσλ ζηελ έμνδν θάζε ζηξνβηινυπεξπιεξσηή (ΡΔ). 

9. Σαρχηεηα πεξηζηξνθήο θάζε ζηξνβηινυπεξπιεξσηή (SE).  

10. Πηψζε πηέζεσο δηα κέζνπ ηνπ ιέβεηα θαπζαεξίσλ (PDE). 
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Θ) Κεληξηθνί αηζζεηήξεο θαη θαηαγξαθηθά 

 
1. Καηαγξαθή ρξφλνπ θαη κεηξήζεσλ. 

2. Μεηξεηήο σξψλ ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο. 

3. Πίεζε πεξηβάιινληνο (κεραλνζηαζίνπ) (ΡΔ). 

4. Σαρχηεηα πεξηζηξνθήο κεραλήο (SE). 

5. Μέγηζηε πίεζε ζε θάζε θχιηλδξν. 

6. Μέγηζηε επηηξεπφκελε πίεζε ζε θάζε θχιηλδξν. 

7. Θέζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ θαλφλα παξνρήο θαπζίκνπ γηα θάζε αληιία 
πςειήο πηέζεσο. 

8. Θέζε ξπζκίζεσο ξπζκηζηή ζηξνθψλ. 

9. Ρνπή ζηξέςεο ηεο κεραλήο. 

10. Μέζε ελδεηθλπφκελε πίεζε ζε θάζε θχιηλδξν. 

11. Πίεζε ζπκπηέζεσο ζε θάζε θχιηλδξν. 

Παξαπάλσ δφζεθε κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή γηα ηε ζέζε θαη ην είδνο ησλ 
αηζζεηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 
κίαο ηππηθήο ζχγρξνλεο δίρξνλεο αξγφζηξνθεο λαπηηθήο πεηξειαηνκεραλήο. 
Οη αηζζεηήξεο δηαθξίλνληαη ζε ηνπηθνχο θαη ζε αηζζεηήξεο ηειεκεηαδφζεσο, 
ησλ νπνίσλ νη κεηξήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην δσκάηην ειέγρνπ (Control 
Room). 
 
Με ηε βνήζεηα αλαιπηηθψλ ειεθηξνληθψλ δηαγξακκάησλ παξνπζηάδεηαη θάζε 
ζηηγκή ε ιεπηνκεξήο θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηφζν ηεο κεραλήο, φζν θαη φισλ 
ησλ δηθηχσλ πνπ ηελ ππνζηεξίδνπλ. Σα ζηνηρεία ησλ κεηξήζεσλ είλαη 
δηαζέζηκα ηφζν ζην δσκάηην ειέγρνπ ηεο κεραλήο, φζν θαη ζηε γέθπξα, ελψ 
κέζσ ηνπηθνχ δηθηχνπ κπνξνχλ λα εκθαλίδνληαη ζε θνξεηνχο ππνινγηζηέο ζε 
επηιεγκέλα ζεκεία ηνπ πινίνπ (θακπίλεο Α' θαη Β' κεραληθνχ). Δπίζεο, κέζσ 
δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο επηθνηλσληψλ, ηα ζηνηρεία απφ ηελ παξαθνινχζεζε 
ηνπ θηλεηήξα κπνξνχλ πιένλ λα κεηαδνζνχλ ζηελ έδξα ηεο πινηνθηήηξηαο 
εηαηξείαο (καδί κε εηθφλα, ήρν θαη επηπιένλ ζηνηρεία), ψζηε λα 
πξνγξακκαηίδεηαη απνηειεζκαηηθφηεξα ε πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θαη ε 
δηαδηθαζία ησλ επηζθεπψλ θαη ηεο ζπληεξήζεσο. 
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3.3 Βπζόκεηξν 
 

Οη πεξηζζφηεξνη θίινη ηεο ζάιαζζαο είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ έλλνηα 
ηνπ ησλ βπζνκέηξσλ. Σν βπζφκεηξν έρεη πξνζθέξεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο 
πινήγεζεο γηα πνιιά ρξφληα θαη νη αξρηθνί ηχπνη ησλ αλαινγηθψλ ζπζθεπψλ 
παξαρψξεζαλ ηε ζέζε ηνπο ζηηο πην αθξηβείο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο απηνχ 
ηνπ ηχπνπ. Δπίζεο ε αικαηψδεο αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο έδσζε ηε 
δπλαηφηεηα λα ππάξρνπλ αξηζκεηηθέο ελδείμεηο βάζνπο, φπσο θαη απεηθφληζε 
ηνπ ππζκέλα αιιά θαη αλίρλεπζε ςαξηψλ, πνπ ηψξα πηα πξνβάιινληαη ζε 
νζφλεο πγξψλ θξπζηάιισλ. 
 
Πνηα είλαη φκσο ε βαζηθή θηινζνθία πίζσ απφ ηε ιεηηνπξγία απηψλ ησλ 
ζπζθεπψλ; Ζ θαηαλφεζε ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη 
ζεκαληηθή γηα φινπο φζνη αζρνινχληαη κε ηε ζάιαζζα, αλεμαξηήησο ηεο 
εκπεηξίαο ηνπο, ηδηαηηέξσο εάλ αλαινγηζηνχκε ηελ αχμεζε ησλ κηθξψλ 
ζθαθψλ, φπσο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην ςάξεκα. 

 
3.3.α. Έλα ζύγρξνλν βπζόκεηξν 
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3.3.1. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βπζνκέηξνπ 
 

Υξεζηκνπνηεί ερεηηθά θχκαηα (πνπ δελ κπνξνχλ λα αθνχζνπλ ν 
άλζξσπνο θαη ηα ςάξηα) ψζηε λα θαζνξίζεη ηελ παξνπζία θαη ηε ζέζε 
αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηε επηθάλεηα ηνπ λεξνχ. Τπάξρνπλ 
δχν βαζηθνί ηχπνη βπζνκέηξσλ, ν παζεηηθφο θαη ν ελεξγεηηθφο. Σα παζεηηθά 
έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο γηα ηνλ εληνπηζκφ πινίσλ θαη 
ππνβξπρίσλ απφ ην ζφξπβν π.ρ. ηνπ θηλεηήξα θαη ηεο πξνπέιαο. Σέηνηνπ 
είδνπο SONAR δέρνληαη κφλν ρσξίο λα εθπέκπνπλ, έηζη ψζηε δελ ππάξρεη ν 
θίλδπλνο ηεο κεηάδνζεο ηεο ζέζεο κηαο ηέηνηαο ζπζθεπήο. ια ηα βπζφκεηξα 
θαη νη αληρλεπηέο ςαξηψλ πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα είλαη ελεξγεηηθνί ηχπνη. 
Μπνξνχλ δειαδή λα εθπέκπνπλ θαη λα δέρνληαη. πλήζσο απνηεινχληαη απφ 
δχν κέξε, ηελ θεληξηθή κνλάδα θαη ηνλ αηζζεηήξα (κάηη / transducer). Ζ 
θεληξηθή κνλάδα πεξηέρεη έλαλ πνκπνδέθηε, φπσο θαη ηελ νζφλε θαη 
ηα πιήθηξα ιεηηνπξγίαο. Ο αηζζεηήξαο βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 
λεξνχ θαη δέρεηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηελ θεληξηθή κνλάδα, ηελ νπνία 
κεηαηξέπεη ζε κεραληθή ελέξγεηα ή θίλεζε θαη ην αληίζεην. Ζ θεληξηθή κνλάδα 
ζηέιλεη ζηνλ αηζζεηήξα έλα ειεθηξηθφ ζήκα πςειήο ηάζεο (ζπλήζσο 600 – 
2.000 volt) πνιχ κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο (πεξίπνπ 100 – 200 
microseconds) ην νπνίν κεηαηξέπεηαη ζε παικφ (θίλεζε). ηαλ απηφο ν 
παικφο κεηαδίδεηαη κέζα ζην λεξφ, δνλεί ηα κφξηα ηνπ λεξνχ θαη παξάγεη 
ερεηηθά θχκαηα. Απηή ε δηαδηθαζία έρεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε ηνλ ηξφπν πνπ 
ηα ερεία παξάγνπλ ερεηηθά θχκαηα ζηνλ αέξα. Έλα ειεθηξηθφ ζήκα ζηέιλεηαη 
θαη ην δηάθξαγκα ηνπ ερείνπ δνλείηαη αλάινγα κε ηελ πνηθίιε ηάζε θαη 
ζπρλφηεηα ηνπ εληζρπηή (έλα ερείν δελ ζα κπνξνχζε λα δνπιέςεη θαιά θάησ 
απφ ην λεξφ επεηδή ε ππθλφηεηα ηνπ λεξνχ ζα εκπφδηδε ηελ θίλεζε ηνπ 
δηαθξάγκαηνο). 

 
3.3.1. Φαζκαηηθή απεηθόληζε  
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Καζψο ηα ερεηηθά θχκαηα ηαμηδεχνπλ ζην λεξφ, ρηππνχλ ζε δηάθνξα 
αληηθείκελα θαη έηζη αληαλαθιψληαη πάιη πξνο ηελ επηθάλεηα θαη ηνλ 
αηζζεηήξα. Ο αηζζεηήξαο κεηαηξνπήο απηή ηε θνξά ιεηηνπξγεί κε ηνλ 
αληίζηξνθν ηξφπν θαη κεηαηξέπεη ην δερφκελν ήρν ζε ειεθηξηθφ ζήκα, πνπ 
κεηαβηβάδεηαη ζηελ θεληξηθή κνλάδα. Ο κηθξνεπεμεξγαζηήο ηεο θεληξηθήο 
κνλάδαο αλαιακβάλεη ηε κέηξεζε ηεο ρξνληθήο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο 
εθπνκπήο θαη ιήςεο ηνπ ειεθηξηθνχ ζήκαηνο. Δπεηδή ε ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ 
ζην λεξφ είλαη γλσζηή θαη ζηαζεξή, γχξσ ζηα 1.477 κέηξα αλά δεπηεξφιεπην, 
ν κηθξνεπεμεξγαζηήο κπνξεί λα ππνινγίζεη ηελ απφζηαζε πνπ δηάλπζε ην 
ζήκα, πνιιαπιαζηάδνληαο ηελ ηαρχηεηα κε ην ρξφλν θαη έηζη λα ππάξρεη 
αξηζκεηηθή έλδεημε ηνπ βάζνπο ζηελ νζφλε. 
 
Ο θχθινο εθπνκπήο θαη ιήςεο είλαη πνιχ ηαρχο. Έλα ερεηηθφ ζήκα κπνξεί λα 
ηαμηδέςεη απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ κέρξη έλα βάζνο 70 κέηξσλ ζε 
ιηγφηεξν απφ 0,25 δεπηεξφιεπηα θαη έηζη ππάξρεη ζπλερήο αξηζκεηηθή θαη 
γξαθηθή έλδεημε. Οη εμειηγκέλεο ηερληθέο γηα ηελ επεμεξγαζία ζεκάησλ 
(software) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο αληρλεπηέο ςαξηψλ, κπνξνχλ λα 
αλαιχζνπλ πεξαηηέξσ ηα αλαθιψκελα ερεηηθά θχκαηα / ειεθηξηθά ζήκαηα, 
ψζηε λα παξέρνπλ επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην βάζνο 
αησξνχκελσλ αληηθεηκέλσλ, π.ρ. ςαξηψλ, ην κέγεζφο ηνπο θαη ηελ αλαγλψξηζε 
ηεο δνκήο ηνπ ππζκέλα. 
 
 

3.3.2 Γσλία θώλνπ θαη πεξηνρή θάιπςεο 
Καζψο ηα ερεηηθά θχκαηα ηαμηδεχνπλ κέζα ζην λεξφ απιψλνληαη ζε 

κνξθή θψλνπ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ πηεδνειεθηξηθνχ ζηνηρείνπ 
(ή απφ ηε δηάκεηξφ ηνπ, κηαο θαη ηα πεξηζζφηεξα ηέηνηα ζηνηρεία έρνπλ θπθιηθφ 
ζρήκα) θαη ηε ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ. ζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηάκεηξνο, 
ηφζν πην κηθξή είλαη ε γσλία ηνπ θψλνπ. Έλα πηεδνειεθηξηθφ ζηνηρείν κε 
δηάκεηξν 25 mm θαη ζπρλφηεηα 455 kΖz έρεη πεξίπνπ ηελ ίδηα γσλία θψλνπ κε 
έλα ζηνηρείν κε δηάκεηξν 50 mm θαη ζπρλφηεηα 200 kΖz. Ζ γσλία ηνπ θψλνπ 
ελφο αηζζεηήξα θαιείηαη επίζεο «κνξθή δηεπζπλζηαθήο απφθξηζεο», δειαδή ε 
ηζρχο ηνπ ζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηε γσλία ησλ πνιηθψλ ζπληεηαγκέλσλ (ζρήκα 
3.3.2) 
 

 
3.3.2 Ιζρύο ζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηε γσλία 
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Ζ ηζρχο ηνπ ερεηηθνχ θχκαηνο είλαη κεγαιχηεξε ζηνλ άμνλα ηεο κέγηζηεο 
απφθξηζεο θαη κεηψλεηαη εάλ κεηξεζεί πεξηζζφηεξν αξηζηεξά ή δεμηά απφ ηελ 
θεληξηθή γξακκή. Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε γσλία ηνπ θψλνπ απφ ηηο πνιηθέο 
ζπληεηαγκέλεο είλαη αλάγθε λα επηιεγεί έλα ζεκείν αλαθνξάο, π.ρ. 3 db, 6 db 
ή 10 db παξαθάησ απφ ην κέγηζην άμνλα αληαπφθξηζεο (ζε απηή ηελ 
πεξίπησζε ηα db ζεκεία αλαθνξάο είλαη απιψο κεηξήζεηο ηεο κείσζεο ηεο 
ζηάζκεο ηεο ηζρχνο). ηαλ ε ηζρχο πέζεη ζην επηζπκεηφ ζεκείν αλαθνξάο, 
κεηξηέηαη ε γσλία πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμχ ηνπ ζεκείνπ αλαθνξάο πνπ έρνπκε 
επηιέμεη θαη ηνπ θεληξηθνχ άμνλα θαη έηζη γίλεηαη εθηθηή ε κέηξεζε ηνπ θψλνπ. 
 
Οη θαηαζθεπαζηέο επηιέγνπλ δηαθνξεηηθά ζεκεία αλαθνξάο γηα ηηο ζπζθεπέο 
ηνπο. ηηο ζπζθεπέο γηα ηελ αλίρλεπζε ςαξηψλ, γηα παξάδεηγκα, άιινη 
ρξεζηκνπνηνχλ 10 db θαη άιινη 3 db. ηελ νπζία θαη νη δχν πεξηπηψζεηο 
ηζρχνπλ, κε κία κφλν δηαθνξά. ηελ πεξίπησζε επηινγήο ελφο ζεκείνπ 
αλαθνξάο 10 db, ε δηάκεηξνο ηνπ θψλνπ είλαη κεγαιχηεξε. 
Οη κηθξέο ή νη κεγάιεο γσλίεο θψλσλ έρνπλ θαη πιενλεθηήκαηα θαη 
κεηνλεθηήκαηα. Οη επξείο θψλνη είλαη πξνθαλέο πσο εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε 
πεξηνρή ζε ξερά λεξά, ελψ νη θψλνη κε κηθξέο γσλίεο θαιχπηνπλ κηθξφηεξε 
πεξηνρή αιιά ζε βαζχηεξα λεξά. Σν ζρήκα 2 δείρλεη γηαηί νη επξείο θψλνη 
(κεγάιεο γσλίεο) δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ιεπηνκεξή 
απεηθφληζε ηεο δνκήο ηνπ ππζκέλα θαη ησλ ςαξηψλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε 
απηφλ. Σν ζρήκα 2α απεηθνλίδεη έλα ηκήκα ηνπ ζαιάζζηνπ ππζκέλα πνπ 
αληρλεχεηαη απφ κία πιαηηά δέζκε. Σν ζρήκα 2β δείρλεη ην απεηθνληδφκελν 
απνηέιεζκα ζηελ νζφλε ηεο θεληξηθήο κνλάδαο. 
 

 
3.3.2.(α,β,γ,δ) Απεηθνληδόκελα απνηειέζκαηα ζηελ νζόλε 
 
Φαίλεηαη πσο απηνχ ηνπ είδνπο ε δέζκε δελ απεηθνλίδεη ζσζηά ηηο φπνηεο 
κηθξέο ηξχπεο θαη δελ δείρλεη ην πξαγκαηηθφ ηνπο βάζνο. Ο θνξκφο 
παξνπζηάδεηαη παξακνξθσκέλνο θαη ηνμνεηδήο, αθξηβψο φπσο 
παξνπζηάδνληαη ηα ςάξηα φηαλ απεηθνλίδνληαη ζαλ αθαηέξγαζηα δεδνκέλα ηνπ 
βπζνκέηξνπ. Σα ζρήκαηα 2Γ θαη 2Γ παξνπζηάδνπλ ηελ ίδηα πεξηνρή, αιιά κε 
ηε ρξήζε κηαο ζηελφηεξεο δέζκεο. Ζ ζηελφηεξε απηή δέζκε κπνξεί λα 
εηζρσξήζεη επθνιφηεξα ζηηο ηξχπεο θαη έηζη παξνπζηάδεηαη έλα πην αθξηβέο 
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πξνθίι, αιιά θαη κηθξφηεξε παξακφξθσζε ηνπ θνξκνχ. Κάπνηνη 
θαηαζθεπαζηέο ρξεζηκνπνηνχλ πνιιέο ζηελέο δέζκεο ηνπνζεηεκέλεο 

δίπια‐δίπια, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ηαπηφρξνλα κεγάιε θάιπςε αιιά θαη 

βάζνο, Ζ ίδηα ηερληθή ζπλδπαδφκελε κε θάπνην εμειηγκέλν ινγηζκηθφ κπνξεί 
λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ηνπ ππζκέλα. 
 
 

3.3.3. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ βπζνκέηξνπ 
Παξαηεξήζακε πσο ηα ερεηηθά θχκαηα απιψλνληαη κε ηε κνξθή ελφο 

απινχ θψλνπ ζπγθεθξηκέλεο γσλίαο απφ ηνλ αηζζεηήξα. Δλψ φκσο 
δηεπξχλνληαη, ην πάρνο ηνπο δελ αιιάδεη. Έλαο ηφλνο ησλ 100 microseconds 
πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ πνκπφ ηνπ βπζνκέηξνπ παξάγεη έλα ερεηηθφ 
«παθέην» πεξίπνπ 150 mm ζε πάρνο. Δλψ απηφ ην θχκα ηαμηδεχεη, ην πάρνο 
ηνπ παξακέλεη αλαιινίσην ζηα 150 mm (ζρήκα 3.3.3.α). αλ παξάδεηγκα 
ζθεθηείηε κηα πέηξα φηαλ πέθηεη ζην λεξφ. 
 

 
3.3.3.α. Δύξνο 

 
Σα θχκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απιψλνληαη ζε έλα ζθαηξηθφ ζρήκα, ηνπ 
νπνίνπ ην πάρνο δελ αιιάδεη. Με έλαλ παξφκνην ηξφπν ιεηηνπξγνχλ θαη ηα 
ερεηηθά θχκαηα. Ο ιφγνο πνπ ηα ερεηηθά θχκαηα επηζηξέθνπλ ζηελ επηθάλεηα 
φηαλ ρηππήζνπλ έλα αληηθείκελν είλαη πσο ηα αληηθείκελα έρνπλ δηαθνξεηηθή 
ππθλφηεηα, ε νπνία κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε απφ απηή ηνπ 
λεξνχ. ζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηαθνξά απηήο ηεο ππθλφηεηαο, ηφζν 
ηζρπξφηεξε είλαη ε αλάθιαζε. Πνιιά δηαθνξεηηθά αληηθείκελα κπνξεί λα 
πξνθαιέζνπλ αλαθιάζεηο ησλ ερεηηθψλ θπκάησλ θαη λα επεξεάζνπλ ηελ 
απφδνζε ηνπ βπζνκέηξνπ. Φπζαιίδεο αέξα κπνξνχλ λα δψζνπλ ηζρπξέο 
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αλαθιάζεηο θαη παξεκβνιέο ζην ερεηηθφ θχκα. ηξψκαηα λεξνχ ηα νπνία 
έρνπλ δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο έρνπλ επίζεο δηαθνξεηηθή ππθλφηεηα θαη 
θαινχληαη ζεξκνθιηλείο. Σα ερεηηθά θχκαηα ζα αλαθιαζηνχλ απφ απηά ηα 
ζηξψκαηα, κε ηελ αλάθιαζε λα απμάλεη ζε ηζρχ φζν απμάλεηαη ε δηαθνξά ηεο 
ζεξκνθξαζίαο ηνπο. Οη ζεξκνθιηλείο θαίλνληαη ζηελ νζφλε ζαλ νξηδφληηεο 
ισξίδεο αλαηαξαρήο, ε ππθλφηεηα ησλ νπνίσλ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε 
δηαθνξνπνίεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. 
 
 
Σα ςάξηα αλαθινχλ ηζρπξά ηα ερεηηθά θχκαηα απφ ηνλ ζθειεηφ ηνπο, ηα ιέπηα 
ηνπο, ηε ζάξθα ηνπο θαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ ςαξηνχ, απφ ην ζάθν ηνπ 
αέξα. Πεξίπνπ έλα ηέηαξην ηνπ αλαθιψκελνπ ερεηηθνχ θχκαηνο πξνέξρεηαη 
απφ ην ζθειεηφ ησλ ςαξηψλ, έλα ηέηαξην απφ ηα ιέπηα θαη ην ππφινηπν 50% 
απφ ην ζάθν αέξα. Σα ςάξηα ηα νπνία δελ δηαζέηνπλ ζάθν εληνπίδνληαη απφ 
ηα ερεηηθά θχκαηα, αιιά απεηθνλίδνληαη ζηελ νζφλε ζε κηζφ ζρεδφλ κέγεζνο 
απφ ηνπο ηχπνπο ησλ ςαξηψλ πνπ δηαζέηνπλ. Αξθεηνί ρξήζηεο βπζνκέηξσλ 
είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηα ηφμα ςαξηψλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ νζφλε, φηαλ 
εκθαλίδνληαη αθαηέξγαζηεο πιεξνθνξίεο ηνπ βπζνκέηξνπ (ρσξίο λα έρνπλ 
επεμεξγαζηεί απφ ην ινγηζκηθφ). Απηά ηα ηφμα δελ απεηθνλίδνπλ ηε ξάρε ελφο 
ςαξηνχ, αιιά είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην απνηέιεζκα πνιιαπιψλ 
επηζηξνθψλ απφ ηνλ ίδην ζηφρν. Καζψο ην ζθάθνο θηλείηαη θαη ν θψλνο γηα 
πξψηε θνξά εληνπίδεη ην ζηφρν, ε απφζηαζε πνπ ε θεληξηθή κνλάδα 
ππνινγίδεη είλαη ε γσληαθή απφζηαζε (απφζηαζε Α, ζρήκα 4, εηθφλα 3.3.3.β.). 
 

 
3.3.3.β. Απεηθόληζε απνζηάζεσλ 
 
Δθφζνλ ην βπζφκεηξν απεηθνλίδεη απηή ηελ απφζηαζε θάζεηα ζηελ νζφλε 
ηνπ, ζα παξνπζηαζηεί αξρηθά ζε κεγαιχηεξν βάζνο. Καζψο ην ζθάθνο 
πεξλάεη πάλσ απφ ην ζηφρν, ε γσληαθή απφζηαζε κηθξαίλεη κέρξη ην ζθάθνο 
λα βξεζεί αθξηβψο πάλσ απφ απηφλ (απφζηαζε Β, ζρήκα 4), θαη ην 
πξαγκαηηθφ βάζνο ππνινγίδεηαη θαη απεηθνλίδεηαη. Καζψο ην ζθάθνο 
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απνκαθξχλεηαη απφ ην ζηφρν, ε γσληαθή απφζηαζε απμάλεηαη μαλά θαη έηζη 
ζρεκαηίδεηαη ην άιιν κηζφ ηκήκα ηνπ ηφμνπ. ε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηφμα 
είλαη δχζθνιν λα απεηθνληζζνχλ ζηελ νζφλε. Ο ζηφρνο ζα πξέπεη λα είλαη 
αθίλεηνο θαη ην ζθάθνο ζα πξέπεη λα πεξάζεη αθξηβψο απφ πάλσ ηνπ. 
πλήζσο ηα ηφμα είλαη κηα ιεηηνπξγία πνπ πξνέξρεηαη, φηαλ ππάξρεη κηα 
επξεία δέζκε βπζνκέηξνπ, πςειή επαηζζεζία θαη ην ζθάθνο θηλείηαη αξγά. 
Ο ηχπνο ηνπ λεξνχ επίζεο επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ βπζνκέηξνπ. Σα 
ερεηηθά θχκαηα ηαμηδεχνπλ πην εχθνια ζην γιπθφ απφ φηη ζην αικπξφ λεξφ, 
θπξίσο επεηδή ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα ζην αικπξφ λεξφ απνξξνθνχλ θαη 
αλαθινχλ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ερεηηθά θχκαηα. Ζ δνκή ηνπ ππζκέλα 
επεξεάδεη επίζεο ηηο αλαθιάζεηο ηνπ βπζνκέηξνπ. Έλαο ζθιεξφο, βξαρψδεο 
ππζκέλαο, γηα παξάδεηγκα, ζα αλαθιάζεη ηα ερεηηθά θχκαηα πην εχθνια απφ 
φ,ηη έλαο ακκψδεο. πρλά, εμαξηψκελν απφ ην βάζνο, ππάξρεη κεγάιν 
πεξίζζεπκα ελέξγεηαο κεηά ηελ αλάθιαζε ζε έλα βξαρψδε ππζκέλα, ψζηε ην 
επηζηξεθφκελν ζήκα λα κπνξεί λα αλαθιαζηεί απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ 
θαη λα ηαμηδέςεη πξνο ην βπζφ γηα λα αλαθιαζηεί γηα δεχηεξε θνξά. Απηφ είλαη 
γλσζηφ ζαλ δεπηεξεχνπζα επηζηξνθή θαη απεηθνλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ 
βπζνκέηξνπ ζαλ έλα αληίγξαθν ηνπ ζαιάζζηνπ ππζκέλα ζην δηπιάζην βάζνο. 
Βξαρψδεηο ή ζθιεξνί ππζκέλεο απεηθνλίδνληαη ζηελ νζφλε ζαλ ιεπηέο θαη 
ζθνχξεο γξακκέο, ελψ έλαο ακκψδεο ή καιαθφο ππζκέλαο ν νπνίνο 
απνξξνθά κεγάιν πνζνζηφ ηνπ ζήκαηνο, ζα εκθαλίδεηαη παρχηεξνο θαη πην 
αλνηρηφρξσκνο. 
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3.4 πζηήκαηα θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ ηαμηδίνπ 
VDR/S-VDR 
 
Οη καηαγπαθείρ δεδομένυν ηαξιδιού (Voyage Data Recorders–VDR) 
κπνξνχλ λα παξαιιειηζηνχλ κε ηα καχξα θνπηηά πνπ θέξνπλ ηα αεξνζθάθε. 
Δπηηξέπνπλ ζηνπο δηεπξεπλεηέο/επηζεσξεηέο αηπρήκαηνο, θαηά ηηο 
δηαδηθαζίεο επαλεμεηάζεσο, λα αλαθηνχλ πιεξνθνξίεο (γηα ηε ρξνληθή ζηηγκή 
ιίγν πξηλ, αιιά θπξίσο γηα εθείλε αθξηβψο θαηά ηελ νπνία έιαβε ρψξα ην 
γεγνλφο) θαη επνκέλσο ζπλεηζθέξνπλ απνθαζηζηηθά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 
αηηίαο νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο. 
 

 
3.4. VDR 
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3.4.1. Καηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ λαπζηπινΐαο ηνπ 
ζθάθνπο 

 
Ο θαηαγξαθέαο δεδνκέλσλ ηαμηδίνπ ή θαηά ην δηεζλή φξν VDR είλαη 

έλα ζχζηεκα, ην νπνίν εγθαζίζηαηαη ζηε γέθπξα ηνπ πινίνπ θαη κπνξεί λα 
θαηαγξάθεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζην ηαμίδη, 
έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη νη εξεπλεηέο ηνπ αηπρήκαηνο ζηνλ εληνπηζκφ ησλ 
αηηηψλ ηνπ. Γειαδή κπνξεί θαη θαηαγξάθεη ζπλνκηιίεο εζσηεξηθά ηεο γέθπξαο, 
ηηο επηθνηλσλίεο ηεο γέθπξαο κέζσ ησλ ζπζθεπψλ ζπλελλνήζεσο πνπ 
ιεηηνπξγνχλ ζε ζπρλφηεηα VHF, ηελ εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ηε ζέζε ηνπ 
πινίνπ, ηελ θαηεχζπλζή ηνπ, ηελ ηαρχηεηά ηνπ, ηελ εηθφλα ηνπ radar, ην 
βχζηζκά ηνπ (δει. πφζν ηκήκα ηνπ πινίνπ βξηζθφηαλ θάησ απφ ηελ επηθάλεηα 
ηεο ζάιαζζαο θαηά ηελ πιεχζε ηνπ), ηελ θαηάζηαζε ησλ κεραλψλ ηνπ θαη ηελ 
αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο εληνιέο ηνπ πινηάξρνπ, ηπρφλ ζπλαγεξκνχο 
πξνεηδνπνηήζεσο, νη νπνίνη ελεξγνπνηήζεθαλ θαη ηελ αληαπφθξηζε ηνπ 
πεδαιίνπ ζηηο δηαηαζζφκελεο εληνιέο. Οη απνζεθεπκέλεο πιεξνθνξίεο 
κπνξεί λα αμηνπνηεζνχλ θαη γηα άιιεο ζεκαληηθέο εξγαζίεο φπσο: ηε 
δηεπθφιπλζε ηεο πξνιεπηηθήο ζπληεξήζεσο, ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγηθήο 
απνδφζεσο ησλ δηαθφξσλ ζπζθεπψλ/ζπζηεκάησλ (performance efficiency 
monitoring) θαη ηηο βειηηψζεηο ηνπ επηπέδνπ εθπαηδεχζεσο ησλ αμησκαηηθψλ 
γέθπξαο. Γειαδή, εθφζνλ ηα πιήξε δεδνκέλα ηνπ ηαμηδίνπ είλαη 
θαηαγεγξακκέλα, κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν, ψζηε 
λα δηαπηζησζεί γηα παξάδεηγκα ε απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ρεηξηζκνχ ή/θαη λα 
εμαρζνχλ πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ελφο ρεηξηζκνχ ζε 
κειινληηθφ πινπ. 

 

 
3.4.1. Καηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ 
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3.4.2. Λεηηνπξγία ελόο ζπζηήκαηνο VDR 
 

Σνλ ππξήλα ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο απνηειεί έλαο ειεθηξνληθφο 
κηθξνυπνινγηζηήο, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί ηφζν σο κνλάδα δηαζπλδέζεσο κε 
άιια ειεθηξνληθά λαπηηθά φξγαλα θαη ζπζηήκαηα ηνπ ζθάθνπο, φζν θαη σο 
μονάδα διασειπίζευρ/αποθηκεύζευρ τηθιακών δεδομένυν. Ζ κνλάδα 
απηή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ςεθηνπνηήζεη ηηο εηζεξρφκελεο πιεξνθνξίεο απφ 
ηα ζπλεξγαδφκελα ζπζηήκαηα/ππνζπζηήκαηα, αλεμάξηεηα κνξθνπνηήζεσο 
θαη πξσηνθφιινπ επηθνηλσλίαο, λα ηηο ζπκπηέζεη (compress) κε ηε βνήζεηα 
ελζσκαησκέλνπ ινγηζκηθνχ θαη λα ηηο απνζεθεχζεη ζε θαηάιιειε εζσηεξηθή 
δηάηαμε γηα κειινληηθή αλάθηεζε. 

 
 

 
                                   3.4.2. Λεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο
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3.4.3. Καηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο. 
Ο θαηαγξαθέαο δεδνκέλσλ ηαμηδίνπ απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ 

κνλάδεο θαη ππνκνλάδεο: 
 
α) Κύπια ηλεκηπονική μονάδα ελέγσος (data acquisition and processing 
unit). ηε κνλάδα απηή δηαζπλδένληαη φια ηα ζπλεξγαδφκελα φξγαλα θαη 
ζπζηήκαηα, ελψ ηαπηφρξνλα δηεθπεξαηψλεηαη ην έξγν ηεο ςεθηαθήο εγγξαθήο 
ησλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία θαη απνζεθεχνληαη ζηελ θαηάιιεια δηακνξθσκέλε 
πξνζηαηεπκέλε κνλάδα-«θάςνπια» εγγξαθήο/πξνζηαζίαο1. H κνλάδα απηή 
δηαζέηεη ζπλήζσο ελληά εηζφδνπο κηθξνθψλσλ:  
 

i) έμη εηζόδνπο γηα δεδνκέλα ήρνπ, πνπ πξνέξρνληαη από ηε γέθπξα ηνπ 
πινίνπ, 
ii) δύν επηπξόζζεηεο εηζόδνπο γηα δεδνκέλα ήρνπ πνπ πξνέξρνληαη 
από ηηο ζπρλόηεηεο VHF κε ηηο νπνίεο επηθνηλσλεί ην πινίν εμσηεξηθά 
θαη  
iii) κία ηνπιάρηζηνλ είζνδν γηα δεδνκέλα εηθόλαο πνπ πξνέξρνληαη 
από ην radar3 ηνπ πινίνπ, ησλ νπνίσλ ε επθξίλεηα αλέξρεηαη ζηα 1280 
ρ 1024 pixels κε ξπζκό αλαλεώζεσο 85 Hz.  

 
Ζ κνλάδα απηή κπνξεί εχθνια λα παξνκνηαζζεί κ‟ έλα θνηλφ ζχγρξνλν 
ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ εκπνξίνπ. Γηα ηε δηθηχσζε ηεο κνλάδαο κε ηα 
εμσηεξηθά ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηείηαη κία είζνδνο θαισδίνπ δηθηχνπ 
(Ethernet) κε ηαρχηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ 10/100 MB/s. Με ηνλ ηξφπν 
απηφ: ε βαζηθή κνλάδα ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλεί κε ηελ θάςνπια 
απνζεθεχζεσο (θαη πξνζηαζίαο) δεδνκέλσλ. Δπίζεο, ππάξρεη κία ζχξα CAN 
(DB9), απφ ηελ νπνία φια ηα δεδνκέλα ιακβάλνληαη παξακεηξνπνηεκέλα ζε 
κνξθή πνπ νξίδεη ην πξσηφθνιιν ΝΜΔΑ 0183 θαη ηέινο κία ζχξα Universal 
Serial Bus–USB, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαλέσζε/επηθαηξνπνίεζε 
ηνπ απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνχ5. 
 
β) Τπομονάδα αποκηήζευρ δεδομένυν (interface box). Ζ ππνκνλάδα απηή 
δηαρεηξίδεηαη ηε ζπιινγή ησλ αλαγθαίσλ δεδνκέλσλ πξνο απνζηνιή ζηελ 
θάςνπια εγγξαθήο/πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ. Έρεη 26 ζεηξηαθέο εηζφδνπο, είηε 
ηχπνπ RS232, είηε RS485. Τθίζηαηαη δηαθφπηεο 5V~35V, ζηεγαλφο, ν νπνίνο 
δηαζέηεη 48 θαλάιηα. Τπάξρνπλ 8 θαλάιηα γηα εηζαγσγή αλαινγηθνχ ζήκαηνο, 
έλα θαλάιη γηα ζηαδιακό/βημαηιζηικό (step) ζήκα, έλα θαλάιη γηα 
ζςγσπονιζμένο (synchro) ζήκα, έλα ηκήκα ζπλδέζεσλ, κε 15 θαλάιηα 
εηζφδνπ θαη 1 εμφδνπ θαη έλα ηκήκα δηαρεηξίζεσο ζήκαηνο κε 1 είζνδν θαη 15 
εμφδνπο. 
 
γ) Κάτοςλα εγγπαθήρ/πποζηαζίαρ δεδομένυν (data unit). Πξφθεηηαη γηα ηε 
κνλάδα, ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη θαη απνζεθεχνληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο, 
νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηνπ ηαμηδηνχ θαη ην αηχρεκα. Σν 
πξνζηαηεπηηθφ ηεο πεξίβιεκα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλζεθηηθά κέηαιια, 
έηζη ψζηε λα αληέρεη ζηηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζπλήζσο 
απφ έλα λαπηηθφ αηχρεκα. Ζ θάςνπια κπνξεί λα αληέμεη ζπλερή πξφζθξνπζε 
11 ms κε επηηάρπλζε 50 θνξέο κεγαιχηεξε απφ εθείλε ηεο βαξχηεηαο. Δίλαη 
δπλαηφλ επίζεο λα αληέμεη απφπεηξα δηαηξήζεσο απφ αηρκεξφ αληηθείκελν 
βάξνπο 250 kg κε δηάκεηξν αηρκήο 100 mm θαη ειεχζεξε ξίςε απφ χςνο 3 m. 
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Επγίδεη απφ 36,8 έσο 37,2 kg θαη είλαη βακκέλε κε θαηάιιειν ρξψκα (π.ρ. 
πνξηνθαιί θσζθφξνπ), ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ν νπηηθφο εληνπηζκφο ηεο απφ 
απφζηαζε αλ απαηηεζεί. Αλ επηιεγεί ε κέζνδνο ζηεξίμεσο ζε ζηαζεξφ ζεκείν 
ηνπνζεηείηαη πάλσ ζε κία κεηαιιηθή βάζε, ε νπνία έρεη ηεηξάγσλν ζρήκα θαη 
ε θάζε πιεπξά ηεο είλαη 340 mm. Ζ θάςνπια είλαη επίζεο ππξίκαρε, εθφζνλ 
κπνξεί λα παξακείλεη αλέπαθε γηα δέθα ψξεο, θάησ απφ ζεξκνθξαζία 260 
νC θαη γηα κία ψξα θάησ απφ ζεξκνθξαζία 1100νC. Σέινο, κπνξεί λα αληέμεη 
πηέζεηο ζην βπζφ ηεο ζάιαζζαο ίζεο κε 60 MPa1. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε 
βπζίζεσο θάησ απφ ην λεξφ ππάξρεη πξφβιεςε γηα θαηάιιειν αθνπζηηθφ 
ζήκα πνπ δηεπθνιχλεη ηνλ εληνπηζκφ ηεο, κε ειάρηζην φξην ζπλερφκελεο 
ιεηηνπξγίαο 30 εκέξεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε κνλάδα δηαζέηεη ζθιεξφ δίζθν κε 
ρσξεηηθφηεηα θαηάιιειε, ψζηε λα κπνξεί λα απνζεθεχζεη δεδνκέλα, ήρν θαη 
εηθφλα γηα ηνπιάρηζηνλ 12 ζπλερφκελεο ψξεο. (πλεπψο φζν κεγαιχηεξεο 
ρσξεηηθφηεηαο είλαη ν ζθιεξφο δίζθνο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε, ηφζν 
βειηηψλνληαη νη δπλαηφηεηέο καο γηα αλάθιεζε ησλ ζηνηρείσλ ηαμηδίνπ ζε 
παξειζφληα ρξφλν). 
 
δ) Mονάδα παποσήρ ενέπγειαρ (power unit). Aπνηειεί ην ηκήκα ηνπ VDR, ην 

νπνίν δίλεη ηελ απαξαίηεηε ειεθηξηθή ηξνθνδφηεζε ζε φιεο ηηο κνλάδεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο. Δθηφο απφ ηελ παξνρή ελέξγεηαο, ε κνλάδα απηή ρξεζηκεχεη θαη 
σο κέζν πξνζηαζίαο ηεο ζπζθεπήο απφ ηπρφλ απφηνκεο κεηαβνιέο ηεο 
ειεθηξηθήο ηάζεο (UPS) νη νπνίεο είλαη πνιχ πηζαλφλ λα πξνθαιέζνπλ 
ζνβαξή βιάβε ζην ζχζηεκα. Ζ ζπγθεθξηκέλε κνλάδα δηαζέηεη επηπιένλ 
ελζσκαησκέλα ηα απαξαίηεηα μεξά ζηνηρεία (κπαηαξίεο), ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε απηφλνκε ηξνθνδνζία ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πεξίπησζε 
δηαθνπήο παξνρήο ελέξγεηαο γηα 2 ψξεο. 
 
 

 
 
3.4.4. Σα ζηνηρεία θαηαγξαθήο 
 

Αθνινχζσο παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απνζεθεχνληαη ζηε 
κνλάδα-θάςνπια εγγξαθήο/πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ: 
 
α) Ημεπομηνία και ώπα. Σν ζηνηρείν απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηνπο 

επηζεσξεηέο αηπρεκάησλ, ψζηε λα δηαπηζηψζνπλ ηελ αθξηβή ψξα θαη 
εκεξνκελία πνπ ζπλέβε ην αηχρεκα. Ζ ψξα θαη ε εκεξνκελία εγγξάθνληαη 
ζηελ θάςνπια πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ην δηεζλέο ζχζηεκα GMT 
(UTC), δειαδή ηελ ψξα Γθξίλνπηηο. Σα ζηνηρεία απνθηψληαη είηε απφ κία 
εμσηεξηθή πεγή ηνπ πινίνπ (π.ρ. απφ έλα δνξπθφξν ηνπ GPS), είηε απφ έλα 
εζσηεξηθφ ξνιφη. 
 
β) Θέζη ηος πλοίος. Ζ ζέζε ηνπ πινίνπ θαηαγξάθεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
ζπληεηαγκέλεο ηνπ (γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη κήθνο) κε αθξίβεηα 0,0001 ιεπηνχ 
ηεο κνίξαο θαη απνζθνπεί ζηελ παξνρή αθξηβνχο πιεξνθνξίαο γηα ηνλ ηφπν 
πνπ έιαβε ρψξα ην αηχρεκα. Σα δεδνκέλα απηά θαηαγξάθνληαη ζπλήζσο απφ 
έλα θαηάιιειν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ ζηίγκαηνο, γηα 
παξάδεηγκα δνξπθνξηθφ φπσο ην GPS ή ηπρφλ άιιν θαηάιιειν εμνπιηζκφ. Ο 
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ηξφπνο εγγξαθήο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ εγγπάηαη πάληα φηη ε πεγή παξνρήο 
ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα αλαδεηεζεί θαηά ηελ αλαπαξαγσγή ησλ ζρεηηθψλ, 
θαηαγεγξακκέλσλ πιεξνθνξηψλ. 
 
γ) Καηεύθςνζη. Ζ θαηεχζπλζε ηνπ πινίνπ θαηαγξάθεηαη κε αθξίβεηα 0,1ν, 
πξνεξρφκελε απφ ην αληίζηνηρν δηαζέζηκν ζχζηεκα ηνπ πινίνπ (π.ρ. 
κεραληθή γπξνππμίδα). 
 
δ) Σασύηηηα. Ζ ηαρχηεηα θαηαγξάθεηαη κε αθξίβεηα ηεο ηάμεσο ηνπ 0,1 λ.κ. 
φπσο απηή κεηξηέηαη απφ ην δξνκφκεηξν ηνπ πινίνπ. Μπνξεί λα θαηαγξαθεί 
ηφζν ε νξηδφληηα φζν θαη ε θάζεηε θαηεχζπλζε ηεο ηαρχηεηαο). 
 
ε) ςνομιλίερ ζηο σώπο ηηρ γέθςπαρ. Καζφζνλ ε γέθπξα είλαη ν ρψξνο απ‟ 
φπνπ θπβεξλάηαη ην πινίν, νη ζπλνκηιίεο απφ ην δηακέξηζκα απηφ είλαη 
πηζαλψο ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα θαηαγξαθή ζην ζχζηεκα. Οη 
θαηαγξαθφκελεο ζπλνκηιίεο κπνξνχλ λα απνθαιχςνπλ εάλ έλα λαπηηθφ 
αηχρεκα νθεηιφηαλ είηε ζε ηερληθή αλσκαιία, είηε ζηνλ αλζξψπηλν 
παξάγνληα, είηε ζε εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο (φπσο π.ρ. πεηξαηεία, 
ηξνκαθξαηηθή ελέξγεηα θ.ιπ.). Σα ζηνηρεία απηά θαηαγξάθνληαη απφ ηηο 
εηζφδνπο κηθξνθψλσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηε γέθπξα θαη ζηνπο γχξσ 
ρψξνπο θαη γεληθψο απφ ζπζηήκαηα πνπ ιακβάλνπλ δεδνκέλα ήρνπ. 
 
ζη) ςνομιλίερ αζύπμαηηρ επικοινυνίαρ VHF. Δίλαη δπλαηή ε θαηαγξαθή 
θάζε ζπλνκηιίαο, κε άιια πινία ή ζηαζκνχο μεξάο πνπ εθηειέζηεθε ζηε 
ζπρλφηεηαο VHF. Σν ζχζηεκα ππνζηεξίδεη ηελ θαηαγξαθή θσλεηηθνχ 
ζήκαηνο ζηελ πεξηνρή ζπρλνηήησλ απφ 150 Hz σο 3,6 kHz, ην νπνίν 
πεξαηηέξσ εθπέκπεηαη ζηηο ζπρλφηεηεο VHF. 
 
δ) Σα δεδομένα ηος radar. Ο ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκφο απνηειεί βαζηθφ 
ζηνηρείν εηζφδνπ ζην ζχζηεκα, θαζψο αληρλεχεη λαπηηιηαθνχο θηλδχλνπο πνπ 
βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή πνπ ηαμηδεχεη ην πινίν, φπσο ηελ πιεζηέζηεξε αθηή 
ή ην πιεζηέζηεξν παξαπιένλ πινίν. Μπνξνχλ επίζεο λα θαηαγξαθνχλ 
ζηνηρεία απφ ην ζχζηεκα ECDIS2 θαζψο θαη πιεζψξα άιισλ ζεκαληηθψλ 
ζηνηρείσλ, φπσο ζπλαγεξκνί πινεγήζεσο ή ε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηνπ 
radar θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ. 
 
ε) Γεδομένα ησοβολιζηικήρ ζςζκεςήρ (βπζφκεηξνπ). Σα δεδνκέλα απηά 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα 
ηελ θίλεζε ηνπ πινίνπ ιίγν πξηλ ιάβεη ρψξα ην λαπηηθφ αηχρεκα. Απηά ηα 
δεδνκέλα αλαθέξνληαη ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε αληηθείκελα, ηα νπνία 
βξίζθνληαη θάησ απφ ην πινίν θαη αληρλεχνληαη απφ ην εγθαηεζηεκέλν ζην 
πινίν βπζφκεηξν θαη πνπ κπνξεί λα νδήγεζαλ ζε πηζαλή πξφζθξνπζε. Σα 
αληηθείκελα απηά κπνξνχλ θαη αληρλεχνληαη κε αθξίβεηα 0,1 m. 
 
ζ) ςναγεπμοί πποειδοποιήζευρ (main alarms). Απηά ηα ζηνηρεία είλαη πνιχ 
ζεκαληηθά, εθφζνλ κπνξνχλ λα καο δψζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε θπζηθή 
θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ θαη γεληθψο γηα δεκηέο, νη νπνίεο πνιχ πηζαλφλ λα 
ελεξγνπνίεζαλ νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ζπλαγεξκνχο ηνπ πινίνπ. Οη 
πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο αληινχληαη απφ θαηάιιειν ελδείθηε απεηθνλίζεσο, 
δπλαηφλ λα αθνξνχλ ζε κεραληθή βιάβε, εληνπηζκφ ππξθαγηάο, πςειή 
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ζηάζκε λεξνχ εληφο ηνπ πινίνπ, βιάβε ζηα πξσηεχνληα ή ζηα δεπηεξεχνληα 
ζπζηήκαηα πεδαιηνπρήζεσο, απψιεηα ηζρχνο απφ ηηο ειεθηξνγελλήηξηεο ηνπ 
ζθάθνπο, αλίρλεπζε θαπλνχ ή αλίρλεπζε εθιχζεσο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 
 
η) Θέζη και ανηαπόκπιζη πηδαλίος. Σα δεδνκέλα απηά απνθαιχπηνπλ εάλ 
φλησο ππήξρε θάπνηα βιάβε ζην πεδάιην ηνπ πινίνπ ή εάλ νη ρεηξηζκνί πνπ 
πξνεγήζεθαλ ηνπ αηπρήκαηνο δελ ήηαλ νη πιένλ θαηάιιεινη γηα ηελ 
πινήγεζή ηνπ. Σα δεδνκέλα απηά πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηε 
ζέζε θαη ηελ αληαπφθξηζε ηνπ πεδαιίνπ ζηηο δηαηαζζφκελεο εληνιέο, κε 
αθξίβεηα κίαο κνίξαο. Δπίζεο, ζηα δεδνκέλα απηά ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε 
πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην αλ γηλφηαλ ρξήζε ηνπ ΑΠ, νη ξπζκίζεηο πνπ είραλ 
θαηαρσξηζζεί ζ‟ απηφ θαη ε γεληθή ιεηηνπξγηθή ηνπ θαηάζηαζε.  
 
ηβ) Πληποθοπίερ ηηλέγπαθος. Ο ηειέγξαθνο απνηειείηαη απφ έλα δεχγνο 

ζπζθεπψλ, ηνλ ενηολέα, πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηε γέθπξα θαη ην λήπηη 
πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηε κεραλή. Ο πινίαξρνο κέζσ ηνπ ηειέγξαθνπ 
δίλεη εληνιέο ζην κεραλνζηάζην ζρεηηθά κε ηελ ηαρχηεηα ηεο κεραλήο, θαζψο 
θαη ηε θνξά πεξηζηξνθήο ησλ ειίθσλ – δεμηφζηξνθα ή αξηζηεξφζηξνθα. Οη 
εληνιέο απηέο θαηαγξάθνληαη, φπσο επίζεο θαη ε αληαπφθξηζε (feedback) 
ησλ εληνιψλ απφ ηε κεραλή. 
 
ηγ) Άλλα (δεςηεπεύονηα) ζηοισεία καηαγπαθήρ. Σν ζχζηεκα κπνξεί θαη 

θαηαγξάθεη ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ αληαπφθξηζε ησλ κπνπθαπνξηψλ ηνπ 
πινίνπ, ηε ζηεγαλφηεηα ηνπ πινίνπ θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ ζπξψλ ππξθαγηάο, 
ηηο δηάθνξεο επηηαρχλζεηο πνπ αλαπηχζζεη ην πινίν, ηελ ηζρχ ηεο γάζηξαο 
ηνπ πινίνπ θαη ηέινο ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ θαηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ. 
 

 
3.4.4. Πιήξεο ιεηηνπξγία θαηαγξαθήο



χγρξνλα Ναπηηιηαθά Ζιεθηξνληθά 

Παλαγηψηεο Α. Υξνλφπνπινο 108  



χγρξνλα Ναπηηιηαθά Ζιεθηξνληθά 

Παλαγηψηεο Α. Υξνλφπνπινο 109  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4  
 

 
ΠΛΟΖΓΖΖ ΠΛΟΗΟΤ 

 
ε απηφ ην θεθάιαην αλαιχεηαη ε πινήγεζε ησλ πινίσλ ελψ γίλεηαη κηα 

ηζηνξηθή αλαδξνκή γχξσ απφ ηηο κεζφδνπο πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί ζε απηήλ 
ηελ πεξηνρή. 
 

4.1. Ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ ηερληθώλ ειέγρνπ πινήγεζεο 
 

Ζ ηζηνξία ηνπ βαζηζκέλνπ ζε κνληέιν ειέγρνπ πινίνπ μεθηλά κε ηελ 
εθεχξεζε ηνπ γπξνζθνπίνπ ηε δεθαεηία ηνπ 1850 απφ ην Γάιιν επηζηήκνλα 
J.B.L.Foucault. Σν γπξνζθφπην είλαη κηα δηάηαμε πνπ απνηειείηαη απφ έλα 
βαξχ κεηαιιηθφ δίζθν θαη κεηαιιηθνχο δαθηπιίνπο κε ηέηνην ηξφπν 
ζπλδεδεκέλνπο, πνπ επηηξέπνπλ ζην δίζθν λα πεξηζηξέθεηαη ειεχζεξα πξνο 
θάζε θαηεχζπλζε. Ο δίζθνο ιφγσ αδξάλεηαο πεξηζηξέθεηαη πξνο 
νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 
δειαδή λα παξακείλεη αθίλεηνο, φηαλ ην γπξνζθφπην πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν 
ζην πινίν θηλείηαη καδί κε απηφ.  
 
 
 

 
4.1 Γπξνζθόπην 

 

 
Αξγφηεξα αλαπηχρζεθε έλα ειεθηξηθφ γπξνζθφπην ιφγσ ηεο αλάγθεο γηα πην 
αμηφπηζηα ζπζηήκαηα πινήγεζεο ζε αηζάιηλα πινία θαη ππνβξχρηα. Σν 
γπξνζθφπην απηφ είλαη πην επαίζζεην ζε καγλεηηθέο δηαηαξαρέο, πνπ είλαη 
ζπλεζηζκέλεο ζε απηά.  
Με βάζε ην γπξνζθφπην δεκηνπξγήζεθε ν πξψηνο autopilot. Δδψ θξίλεηαη 
ζσζηφ λα δνζεί ν νξηζκφο ηνπ autopilot (απηφκαηνπ πηιφηνπ). Ήηαλ έλαο 
ειεγθηήο θιεηζηνχ βξφρνπ πνπ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ειέγμεη ην πινίν ζε 
δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ηεο ζάιαζζαο ρξεζηκνπνηψληαο έιεγρν 
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αλαηξνθνδφηεζεο θαη απηφκαηε πξνζαξκνγή θέξδνπο ειεγθηή. Μεηέπεηηα, ην 
1922, ν Minorsky παξνπζίαζε κηα ιεπηνκεξήο αλάιπζε ελφο ζπζηήκαηνο 
ειέγρνπ αλαηξνθνδφηεζεο ζέζεο, φπνπ ρξεζηκνπνηνχζε έλαλ ειεγθηή ηξηψλ 
φξσλ, πνπ ζήκεξα είλαη γλσζηφο σο PID. Οη ειεγθηέο ησλ δχν 
πξναλαθεξζέλησλ ήηαλ θαη νη δχν ειεγθηέο κίαο εηζφδνπ- κηαο εμφδνπ, πνπ 
ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ πνπ ππνινγηδφηαλ απφ κία 
γπξνζθνπηθή ππμίδα γηα λα ειέγμνπλ ηε γσλία ηνπ πεδαιίνπ. Σέηνηνη 
απηφκαηνη πηιφηνη ήηαλ ηθαλνί κφλν λα δηαηεξνχλ κηα πξνθαζνξηζκέλε πνξεία 
θαη ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκα θαη ζήκεξα ζε κηθξφηεξα πινία γηα δηαδξνκέο 
ξνπηίλαο.  
ήκεξα πιένλ νη PID ειεγθηέο πινπνηνχληαη απφ έλα ππνινγηζηή , ν νπνίνο 
ζπγθξίλεη ηνλ επηζπκεηφ πξνζαλαηνιηζκφ κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ πνπ 
κεηξάηαη θαη ππνινγίδεη ηηο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο πνπ πξέπεη λα δνζνχλ ζην 
πεδάιην. Πξφζθαηα ρξεζηκνπνηνχληαη PID ειεγθηέο πνπ ππνινγίδνληαη απφ 
ηερληθέο LQG θαη ηερληθέο ζζελαξνχ ειέγρνπ. Έλα πιενλέθηεκα ησλ κεζφδσλ 
απηψλ πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί είλαη φηη θηιηξάξνπλ ηηο δηαηαξαρέο πνπ 
πξνθαινχληαη απφ ηα θχκαηα θαη έηζη δελ δίλνληαη ζπλερψο δηνξζσηηθέο 
θηλήζεηο ζην πεδάιην θαη ζην ζχζηεκα πξνψζεζεο, κε απνηέιεζκα κείσζε 
ηεο θζνξάο ηνπο. Οη ζεκεξηλνί ειεγθηέο, αθφκα, είλαη ηθαλνί λα 
πξαγκαηνπνηήζνπλ πην δχζθνινπο ειηγκνχο φπσο ζηξνθέο θαη δηαδηθαζίεο 
πξνζάξαμεο. Θεσξείηαη απαξαίηεην ζην ζεκείν απηφ λα δψζνπκε κηα 
ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ηί είλαη έλαο 'απηφκαηνο πηιφηνο'. 
 

 
4.1.1. Απηόκαηνο Πηιόηνο 
 

Ο απηφκαηνο πηιφηνο είλαη κηα ζπζθεπή ή πξφγξακκα πνπ ειέγρεη έλα 
φρεκα, ζηελ πεξίπησζε καο πινίν, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ζπλερήο 
παξέκβαζε ηνπ αλζξψπνπ. Ο πξψηνο απηφκαηνο πηιφηνο ήηαλ έλαο 
κεηαιιηθφο κεραληζκφο πνπ έιεγρε ην πεδάιην ηνπ πινίνπ νδεγνχκελνο απφ 
έλα γπξνζθφπην, αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Elmer Sperry θαη ήηαλ γλσζηφο σο 
„Metal Mike‟. 
 
Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη ε πνξεία ηνπ πινίνπ θαηά ηελ πιεχζε ζε 
επηζπκεηή ηηκή, ρξεζηκνπνηείηαη απηφκαηνο πηιφηνο δηαηήξεζεο πνξείαο 
(course-keeping autopilot) θαη απηφκαηνο πηιφηνο πεδηαιηνπρίαο (course-
changing autopilot). Ο απηφκαηνο πηιφηνο δηαηεξεί ηελ επηζπκεηή πνξεία ηνπ 
πινίνπ κεηξψληαο ηε γσλία δηεχζπλζεο   θαη ηελ ζπγθξίλεη κε ηελ ηηκή 
αλαθνξάο  d. Ζ έμνδνο ηξνθνδνηεί ηνλ ζεξβνκεραληζκφ ηνπ πεδαιίνπ. Ζ 
δηαθνξά   − d (ζθάικα) δίλεηαη ζηνλ απηφκαην πηιφην σο είζνδνο. Σν ζρήκα 
παξαθάησ δείρλεη ηελ γεληθή δηάηαμε ελφο απηφκαηνπ πηιφηνπ πνξείαο 
πινίνπ.  
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4.1.1.α. Μεραληζκόο απηόκαηνπ πηιόηνπ 

 
Χο δηάηαμε κέηξεζεο ηεο γσλίαο   ρξεζηκνπνηείηαη γπξνζθνπηθή ππμίδα 
(gyrocompass). Ο ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο γσλίαο (heading rate) ιακβάλεηαη 
απφ θαηάιιειν αηζζεηήξην (rate sensor), απφ γπξνζθφπην, κε δηαθφξηζε ηνπ 
ζήκαηνο ηεο γσλίαο   ή αθφκε θαη κε εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο κέζσ 
παξαηεξεηή (state observer). 
Οη θνηλνί απηφκαηνη πηιφηνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα βαζίδνληαη ζε 
απινχο αιγνξίζκνπο PID (Αλαινγηθφο - Οινθιεξσηηθφο-Γηαθνξηθφο). 
 
 
Έλαο απηφκαηνο πηιφηνο ξπζκίδεηαη θαηάιιεια πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη 
ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Ρπζκίζεηο 
ρξεηάδνληαη γηα λα ιεθζνχλ ππφςε νη επηδξάζεηο απφ ηνλ αέξα, ηα ζαιάζζηα 
θχκαηα, ηα ξεχκαηα, ηελ ηαρχηεηα ην πινίνπ, ην βάζνο ηνπ λεξνχ θαη άιια. Οη 
ξπζκίζεηο είλαη ρξνλνβφξεο θαη δαπαλεξέο. Δίλαη απνδεθηφ φηη νη απηφκαηνη 
πηιφηνη δελ ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά ζε θαθφ θαηξφ ή κεηά απφ αιιαγή 
ηαρχηεηαο πιεχζεο. Δπίζεο έρνπλ παξαηεξεζεί πξνβιήκαηα ζε κεγάιεο 
πεδαιηνπρίεο. Αίηηα απηψλ ησλ δπζιεηηνπξγηψλ είλαη νη αθαηάιιειεο ξπζκίζεηο 
ή ε απινπζηεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε έιεγρν PID. Σέηνηνπ 
είδνπο πξνβιήκαηα αληηκεησπίζηεθαλ κε επηηπρία, θάλνληαο ρξήζε 
απηφκαηνπ πηιφηνπ απηφ-πξνζαξκνδφκελσλ παξακέηξσλ (self-tuning 
autopilots), φπνπ ν απηφκαηνο πηιφηνο δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο 
ησλ παξακέηξσλ ηνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο.  
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4.1.1.β. Απηόκαηνο πηιόηνο 

 
 
Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ απηφκαηνπ πηιφηνπ, δειαδή ηελ επηινγή παξακέηξσλ 
ηνπ ειεγθηή, ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο:  
 

 θαηάιιειν καζεκαηηθφ κνληέιν ηνπ πινίνπ, πνπ ζπλήζσο είλαη 
γξακκηθφ,  

 νη δηαηαξαρέο απφ ην πεξηβάιινλ θαη νη επηζπκεηέο πξνδηαγξαθέο. 
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4.2. Ραδηνεληνπηζηήο (RΑdio Detection Αnd Ranging) 
 

Ο Ραδηνεληνπηζηήο ή γλσζηφηεξν κε ην δηεζλέο φλνκα Ραληάξ πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ζχληκεζε ησλ αγγιηθψλ ιέμεσλ 
"RΑdio Detection Αnd Ranging" θαη ζεκαίλεη "αλίρλεπζε κε ειεθηξνκαγλεηηθά 

θχκαηα θαη κέηξεζε απνζηάζεσο". Απνηειεί έλα βαζηθφ ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ εληνπηζκνχ, παξαθνινχζεζεο αθίλεησλ θαη θηλεηψλ 

ζηφρσλ, ζε απνζηάζεηο θαη ζπλζήθεο θσηηζκνχ απαγνξεπηηθέο γηα ηνλ 
απεπζείαο νπηηθφ εληνπηζκφ, δειαδή κε ην αλζξψπηλν κάηη ή θαη νπηηθά 

φξγαλα. Ζ κεγάιε αμία ηνπ ξαληάξ νθείιεηαη ζηηο ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο 
αλίρλεπζεο θαη παξαθνινχζεζεο ζηφρσλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο θαη κε 

κεγάιε αθξίβεηα. 

Σν πξψην ξαληάξ πνπ ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία κε πνιχ ηθαλνπνηεηηθά 
απνηειέζκαηα ήηαλ θαηαζθεπή ηνπ Δζληθνχ Δξγαζηεξίνπ Φπζηθήο (National 

Physical Laboratory, NPL) ηεο Μ. Βξεηαλίαο θαη εηδηθφηεξα ηνπ πξντζηακέλνπ 
ηνπ Ρφκπεξη Οπάηζνλ-Οπάη. ηαλ ην Τπνπξγείν Άκπλαο ηνλ ξψηεζε γηα ηελ 

"αθηίλα ζαλάηνπ", πνπ δηέδηδαλ νη Γεξκαλνί λαδηζηέο φηη δηέζεηαλ, ν Οπάη 
απάληεζε φηη δελ ππήξρε ηέηνηα δπλαηφηεηα, σζηφζν ήηαλ δπλαηφο ν 

ξαδηνεληνπηζκφο ηπηάκελσλ αληηθεηκέλσλ ζε αξθεηά κεγάιεο απνζηάζεηο. Σν 
Τπνπξγείν ελζάξξπλε ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ, αξρηθά γηα έλα ζχζηεκα πνπ 

απνθιήζεθε "Radio Direction Finding" ή "RDF") θαη ζηε ζπλέρεηα 
κεηνλνκάζηεθε ζε ξαληάξ. Υσξίο ην ζχζηεκα ξαληάξ πνπ δηέζεηε 

απνθιεηζηηθά εθείλε ηελ επνρή ε Μ. Βξεηαλία, δε ζα ήηαλ δπλαηή ε επηηπρήο 

έθβαζε ηεο "κάρεο ηεο Αγγιίαο" (Battle of Britain), φπσο απνθιήζεθε ε 
απφπεηξα θαηαζηξνθήο ηεο RAF απφ ηε Λνπθηβάθε ην 1940. 

ήκεξα, ην ξαληάξ δελ έρεη κφλν βειηησζεί, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα 
δηάθνξνπο άιινπο ζθνπνχο. 

 

 

4.2.α. Ραληάξ 
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Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ξαληάξ βαζίδεηαη ζηελ εθπνκπή θαη ιήςε 

(επηζηξνθψλ) ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ κεηά απφ αλάθιαζε ζε 
θάπνην αληηθείκελν. 

 
4.2.1. Σα κέξε ηνπ radar 

Σα ζχγρξνλα radar βαζηθά απνηεινχληαη απφ δχν θπξίσο κέξε:  
 
α) ηελ θεξαία  

Μέζα ζηε κνλάδα ηεο θεξαίαο βξίζθνληαη, ν πνκπφο, ην Σ/R switch 

(δηαθφπηεο ελαιιαγήο πνκπνχ‐δέθηε) θαη ε θπξίσο θεξαία. ηε κνλάδα 

έλδεημεο (νζφλε) βξίζθνληαη, ν δέθηεο θαη ε θπξίσο νζφλε ηχπνπ 
ιπρλίαο TV ή πγξνχ θξπζηάιινπ (LCD). Ο πνκπφο παξάγεη ηα 
ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα. Ζ θεξαία εθπέκπεη ηα ζήκαηα απφ ηνλ 
πνκπφ θαη ιακβάλεη απηά, πνπ επηζηξέθνπλ απφ ηηο δηάθνξεο 
αλαθιάζεηο ζε ζηφρν. Ο δέθηεο είλαη εθείλνο ζηνλ νπνίν νδεγνχληαη ηα 
θχκαηα, πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ θεξαία, γηα λα εληζρπζνχλ. 

  
 4.2.1.α. Κεξαία 
 
β) ηνλ ελδείθηε.  

Ο ελδείθηεο παξέρεη ηηο ηειηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ζηφρν ζην ρεηξηζηή 

θαη ηέινο ν δηαθφπηεο εθπνκπήο‐ιήςεο ζπλδέεη ειεθηξνληθά ηελ 

θεξαία, είηε κε ηνλ πνκπφ, είηε κε ην δέθηε θαηά πεξίπησζε. 

   
 4.2.1.β. Δλδείθηεο 
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4.2.2 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ radar 
 

Σα ζεκεξηλά radar δηαζέηνπλ ειεθηξνληθά θπθιψκαηα πςειήο 
ηερλνινγίαο, πνπ επηηξέπνπλ ην ρεηξηζκφ θαη ζε άηνκα κε εθπαηδεπκέλα. Γηα 
κηα άξηζηε ιήςε/εηθφλα, βεβαίσο, ρξεηάδεηαη πάληα θαη ε εκπεηξία ηνπ 
ρεηξηζηή. Ζ εθθίλεζε ηεο ζπζθεπήο είλαη πνιχ απιή: Αλνίγνπκε ηε ζπζθεπή 
απφ ην δηαθφπηε Power ή Mains ή Radar ζηε ζέζε Οn ή Start. Πεξηκέλνπκε 1 
– 6 ιεπηά, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο ζπζθεπήο, ψζηε λα δεζηαζνχλ ηα 
ειεθηξνληθά θπθιψκαηα ηεο εθπνκπήο/ιήςεο. Μεηά απφ ην απαηηνχκελν 
ρξνληθφ δηάζηεκα εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ε έλδεημε Stand by θαη ε ζπζθεπή 
καο είλαη έηνηκε λα εθπέκςεη. Με ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο εληνιήο transmit, ζηελ 
νζφλε καο εκθαλίδεηαη ε γξακκή ζάξσζεο, ε νπνία θπθιηθά θηλνχκελε 
ζρεκαηίδεη ηελ εηθφλα ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ. Σν θέληξν ηεο νζφλεο είλαη ε 
αξρή ηεο γξακκήο ζάξσζεο θαη ππνδειψλεη ην ζεκείν φπνπ βξίζθεηαη ε 
ζπζθεπή ηνπ radar, δειαδή ην ζθάθνο καο. 
 
 
 

4.2.3 Ρπζκίζεηο 
 
Tune: «πληνλίδεη» ηνλ πνκπνδέθηε γηα λα δψζεη ηηο ζσζηέο εληνιέο, ψζηε 

λα πάξνπκε θαζαξή εηθφλα. πλήζσο είλαη απηφκαηε ε ξχζκηζε απηή. Αλ φρη, 
ηφηε ν ιαλζαζκέλνο ρεηξηζκφο αθαηξεί ζηφρνπο απφ ηελ εηθφλα. 
 

  
            4.2.3.α. Ρύζκηζε
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Gain (επαηζζεζία): Έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ ξχζκηζε tune θαη ηελ θιίκαθα 
εκβέιεηαο. Τπεξβνιηθφ gain δίλεη εηθφλα κε έληνλεο ζθηάζεηο ή θαη επηθαιχςεηο 
ζηφρσλ. Διάρηζην gain αθαηξεί επαηζζεζία θαη ζηφρνπο. 
 

  
 4.2.3.β. Δπαηζζεζία 
 
Rain clutter: Φίιηξν, πνπ ην ρξεζηκνπνηνχκε φηαλ έρνπκε ξαγδαία 
βξνρφπησζε θαη ζηελ νζφλε εκθαλίδνληαη πνιιαπιά ζηίγκαηα. 
 

  
 

4.2.3.γ. Rain Clutter 
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Sea clutter: Φίιηξν, πνπ ην ελεξγνπνηνχκε, φηαλ έρνπκε πνιχ έληνλν 

θπκαηηζκφ θαη αέξα, πνπ πξνμελνχλ ην ίδην θαηλφκελν κε ηε βξνρφπησζε. 
 

  
4.2.3.δ. Sea Clutter
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4.2.4. Λεηηνπξγία θαη ρξήζε ηνπ αλακεηαδόηε ξαληάξ έξεπλαο 
θαη δηαζώζεσο 
 

O ζθνπφο ηνπ Αλακεηαδφηε Ραληάξ Έξεπλαο θαη Γηαζψζεσο (Search and 
Rescue Transponder – SART) είλαη λα ππνδεηθλχεη ηε ζέζε ησλ αηφκσλ ή 
ησλ πινίσλ πνπ θηλδπλεχνπλ. Έλαο SART είλαη κία ειαθξηά θνξεηή ζπζθεπή 
ε νπνία κπνξεί εχθνια λα κεηαθεξζεί απφ ηε γέθπξα ηνπ πινίνπ ζε κία 
ζσζίβηα ιέκβν ζε πεξίπησζε εγθαηαιείςεψο ηνπ. ηαλ ν δηαθφπηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ηίζεηαη ζηε ζέζε «ON» εθπέκπεη ζήκαηα κφλν φηαλ δηεγείξεηαη 
απφ ην ξαληάξ ηνπ πινίνπ ή ηνπ αεξνζθάθνπο πνπ ιεηηνπξγεί ζηε δψλε 
ζπρλνηήησλ (x band) ησλ 9 GHz. O αλακεηαδφηεο ξαληάξ πξέπεη λα 
ελεξγνπνηείηαη, ζε κηα θαηάζηαζε θηλδχλνπ, απφ πινία πνπ βξίζθνληαη ζε 
απφζηαζε 5 λ.κ. (λαπηηθά κίιηα). Έλαο αθνπζηηθφο ζπλαγεξκφο ή έλαο κηθξφο 
ιακπηήξαο ελζσκαηψλεηαη ζηε ζπζθεπή κε ζθνπφ ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη 
ζε θίλδπλν λα είλαη ελήκεξα φηη έλα πινίν ή αεξνζθάθνο δηαζψζεσο 
βξίζθεηαη θνληά ηνπο. 
 
Κάζε αλακεηαδφηεο ξαληάξ κπνξεί λα ελζσκαηψλεηαη ζε δνξπθνξηθά EPIRB 
ειεχζεξεο πιεχζεσο ψζηε λα παξέρνληαη θαη νη δχν δπλαηφηεηεο καδί, ησλ 
ζεκάησλ εληνπηζκνχ θαη ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ζηίγκαηνο ηνπ 
θηλδπλεχνληνο πινίνπ. ηαλ ν SART ελεξγνπνηεζεί παξάγεη έλα ζήκα 
ζαξψζεσο, ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ ζσζηηθνχ ζθάθνπο. Tν 
ζήκα απηφ έρεη ηε κνξθή κηαο επδηάθξηηεο δηαθεθνκκέλεο γξακκήο πνπ 
απνηειείηαη απφ 12 ηζαπέρνπζεο ηειείεο, νη νπνίεο επεθηείλνληαη απφ ην 
θέληξν ηεο νζφλεο ηνπ ξαληάξ πξνο ηελ πεξηθέξεηα. H πξψηε ηειεία απφ 
απηέο αληηζηνηρεί ζην ζηίγκα ηνπ SART θαη καδί κε ηηο ππφινηπεο απεηθνλίδεηαη 
ε δηφπηεπζε ηεο ζσζίβηαο ιέκβνπ ησλ λαπαγψλ. Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηεο 
γξακκήο απηήο, ε νπνία ππνβνεζά ην ζσζηηθφ ζθάθνο λα εληνπίζεη θαη λα 
πιεζηάζεη ζηελ πεξηνρή ηνπ αηπρήκαηνο, είλαη 8 λ.κ.. Kαζψο έλα πινίν 
δηαζψζεσο πιεζηάδεη ην SART, ζπλήζσο ζην 1 λ.κ. πεξίπνπ, νη εθπνκπέο 
ηεο θεξαίαο ηνπ ξαληάξ επεξεάδνπλ ηηο ηειείεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε 
ηνπ θαη ηηο κεηαηξέπνπλ ζε αλνηθηά ηφμα. ε πην θνληηλή απφζηαζε 
εκθαλίδνληαη πιήξεηο θχθινη πνπ ππνδεηθλχνπλ έηζη ζηα πινία δηαζψζεσο φηη 
ν SART βξίζθεηαη ζε πνιχ θνληηλή απφζηαζε. 
 
H γξακκή απφ ηειείεο ηνπ SART κπνξεί λα επαλεκθαληζζεί ζηελ νζφλε ηνπ 
ξαληάξ κε ηελ θαηάιιειε ξχζκηζε ηνπ πιήθηξνπ Gain. H αθξηβήο ζέζε ηνπ 
είλαη ε εζσηεξηθή πξψηε ηειεία πνπ θαίλεηαη ζηελ νζφλε ηνπ ξαληάξ. 
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4.2.5. Δπίδεημε ησλ ζπλεπεηώλ ελόο αλαθιαζηήξα ξαληάξ 
SART 
 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη φηαλ ζε πεξηπηψζεηο κεγάινπ 
θπκαηηζκνχ, ην πινίν θιπδσλίδεηαη κε απνηέιεζκα λα ράλνληαη νη ζηφρνη ζηελ 
νζφλε ηνπ ξαληάξ. Σν ίδην ζα ζπκβεί θαη ζηελ πεξίπησζε ελφο πεξηζηαηηθνχ 
θηλδχλνπ, φπνπ ε ιακβαλφκελε ελέξγεηα απφ έλαλ αλαθιαζηήξα SART δε ζα 
παξνπζηάδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ ξαληάξ, εθφζνλ απηφ δελ κπνξεί λα δηεγείξεη 
ηνλ αλακεηαδφηε, ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη. 
 
 

 
                                  4.2.5. Έλδεημε Ραληάξ
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4.2.6. Δπίδεημε ησλ δηαδηθαζηώλ ειέγρνπ ηεο ζπζθεπήο SART 

 
Κάζε SART πξέπεη λα ειέγρεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα γηα 

ζθνπνχο αζθάιεηαο θαη ηπρφλ βιάβεο ηεο ζπζθεπήο. Αλάινγε εγγξαθή 
πξαγκαηνπνηείηαη ζην εκεξνιφγην ηνπ GMDSS. πγθεθξηκέλα ζε θάζε έιεγρν 
ζέηνκε ην δηαθφπηε ηνπ SART ζηε ζέζε δνθηκή (test mode) θαη ζηε ζπλέρεηα 
θξαηάκε ηε ζπζθεπή κε ζέα πξνο ηελ θεξαία ηνπ ξαληάξ. Διέγρνπκε εάλ ν 
νπηηθφο ελδείθηεο θσηφο θαη ν αθνπζηηθφο βνκβεηήο ιεηηνπξγνχλ θαη ηέινο 
παξαηεξνχκε ζηελ νζφλε ηνπ ξαληάξ εάλ εκθαλίδνληαη νη νκφθεληξνη θχθινη. 
 

 
 
4.2.7. Έιεγρνο εκεξνκελίαο ιήμεσο ζπζζσξεπηώλ 
 

ηηο δηαδηθαζίεο ζπληεξήζεσο πεξηιακβάλεηαη θαη ν έιεγρνο ηεο 
εκεξνκελίαο ιήμεσο ησλ ζπζζσξεπηψλ ηεο ζπζθεπήο SART. ε θάζε 
ζπζθεπή SART εθηφο απφ ηηο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ειέγρνπ, 
αλαγξάθεηαη θαη ε εκεξνκελία ιήμεσο ησλ ζπζζσξεπηψλ ιηζίνπ, νη νπνίνη ζα 
πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη εγθαίξσο θαη νπσζδήπνηε πξηλ ηελ εκεξνκελία 
ιήμεψο ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ν κέζνο 
αλακελφκελνο ρξφλνο δσήο ησλ ζπζζσξεπηψλ ηνπ ηχπνπ, απηνχ ν νπνίνο 
είλαη απφ 3–5 έηε. 
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4.3 Απηόκαην ύζηεκα Αλαγλώξηζεο (AIS) 
 
 

Σν Απηόκαην ύζηεκα Αλαγλσξίζεσο, επξχηεξα γλσζηφ 
σο ζύζηεκα AIS, (Automatic Identification System - AIS) είλαη έλα ζχζηεκα 
απηφκαηεο αληαιιαγήο ςεθηαθψλ ζεκάησλ κεηαμχ πινίσλ, αιιά θαη 
παξάθηησλ ζπζηεκάησλ θπθινθνξίαο πινίσλ, ζηε ζπρλφηεηα 
ησλ ππεξβξαρέσλ θπκάησλ (VHF). Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ 
επηηπγράλεηαη ε ακνηβαία ελεκέξσζε φισλ ησλ πινίσλ, ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο, 
ηνπ θνξηίνπ ηνπο, ηνπ ιηκέλα απφπινπ θαη θαηάπινπ, θαζψο θαη άιισλ 
ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ. Οη πιεξνθνξίεο ηνπ ζπζηήκαηνο εκθαλίδνληαη ζε 
ζχγρξνλν απεηθνληζηηθφ κέζν (νζφλε), ελψ ελζσκαηψλνληαη επίζεο θαη ζηηο 
πιεξνθνξίεο ησλπζηεκάησλ Απεηθφληζεο Ζιεθηξνληθνχ Υάξηε θαη 
Πιεξνθνξηψλ (ECDIS).  

 

χκθσλα κε ηνλ IMO, ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο αλαπηχμεσο ηνπ 
ζπζηήκαηνο AIS είλαη: 

α) Η βειηίσζε/πξναγσγή ηνπ επηπέδνπ αζθαιείαο θαηά ηνλ πινπ. 
β) Η δπλαηόηεηα εθηειέζεσο αζθαιέζηεξεο θαη απνηειεζκαηηθόηεξεο 
λαπηηιίαο. 
γ) Η αλαγλώξηζε ησλ ζηόρσλ. 
δ) Η ππνβνήζεζε ηεο παξαθνινπζήζεσο ησλ ζηόρσλ. 
ε) Η απινύζηεπζε ηεο επηθνηλσλίαο/αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ κεηαμύ 
πινίσλ (κείσζε ησλ θσλεηηθώλ θιήζεσλ θαηά ηνπο ρεηξηζκνύο πινίσλ 
ελ όςεη αιιήισλ) θαη 
ζη) ε παξνρή επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίαο γηα νξζή εθηίκεζε ηνπ 
λαπηηιηαθνύ πεξηβάιινληνο. 

 

 

 

4.3. Γίθηπν A.I.S. 
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4.3.1. Λεηηνπξγία 

Κάζε πνκπνδέθηεο AIS επηθνηλσλεί ρξεζηκνπνηψληαο ηαπηφρξνλα δχν 

ζπρλφηεηεο ππεξβξαρέσλ θπκάησλ (161,975 MHz θαη 162,025 MHz). Ζ 
δεχηεξε ζπρλφηεηα έρεη πηνζεηεζεί γηα ηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ 

παξεκβνιψλ, θαζψο θαη γηα ιφγνπο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ απξφζθνπηε 
ζπκκεηνρή ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνχ αξηζκνχ πινίσλ ζην δίθηπν. Ζ εκβέιεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη ίδηα κε εθείλε ησλ ππεξβξαρέσλ ζεκάησλ, ε νπνία 
ζπλήζσο ππεξβαίλεη ηελ αληίζηνηρε ηνπ ξαληάξ. Πξαθηηθά αλέξρεηαη ζηα 

40 λαπηηθά κίιηα γηα κεγάια πινία (κεγάιν χςνο θεξαίαο) θαη ζηα 20 λαπηηθά 
κίιηα γηα κηθξά πινία (κηθξφ χςνο θεξαίαο). Ζ εκβέιεηα απηή απμάλεηαη 

θαηαθφξπθα, θαηά ηελ παξάθηηα λαπζηπινΐα, φηαλ ην παξάθηην θξάηνο 
δηαζέηεη ζχζηεκα αλακεηαδνηψλ μεξάο ηνπ ζπζηήκαηνο AIS.  

Σν εθπεκπφκελν ζήκα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ησλ ςεθηαθψλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ζεκάησλ. Σν ζήκα, δειαδή, ππνδηαηξείηαη ζε ζηνηρεηψδεηο 
θπκαηνκνξθέο, νη νπνίεο κεηαθξάδνληαη ζε δπαδηθά ζχκβνια (0 ή 1). Σν 
ζχζηεκα AIS ρξεζηκνπνηεί ηελ κέζνδν Απηνδηαρεηξηδόκελε Πνιιαπιή 
Πξόζβαζε δηά Καηακεξηζκνύ ηνπ Υξόλνπ (Self-Organized Time Division 

Multiple Access - SOTDMA) κέζσ ηεο νπνίαο ηα πινία, πξηλ ηελ εθπνκπή 
ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ AIS, αληαιιάζζνπλ ηππνπνηεκέλα ζήκαηα ειέγρνπ, 

νδεγψληαο έηζη ζε απνδνηηθή δηεπζέηεζε ζεκάησλ, φπσο ε είζνδνο ζην 
ζχζηεκα λέσλ ρξεζηψλ, ε απαινηθή παιαηψλ θαη ε πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

απεηθφληζε ησλ πιένλ επηθίλδπλσλ ζηφρσλ.  

 

4.3.1. Λεηηνπξγία A.I.S. 
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Σν ηειεπηθνηλσληαθφ πξσηφθνιιν ηνπ AIS είλαη ελδεηθηηθφ ηεο δπλακηθήο ησλ 

ζχγρξνλσλ αζπξκάησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 
ηερληθέο δηθηπνθεληξηθήο νξγάλσζεο. Απηφ ην πξσηφθνιιν ππνδηαηξείηαη ζε 

ηέζζεξηο θάζεηο: 

 

1. Φάζη έναπξηρ 

2. Φάζη ένηαξηρ ζηο δίκηςο 

3. Φάζη ηηρ ππώηηρ πεπιόδος λειηοςπγίαρ 

4. Φάζη ηηρ ζςνεσούρ λειηοςπγίαρ 

 

Οη πιεξνθνξίεο ηνπ Απηφκαηνπ πζηήκαηνο Αλαγλσξίζεσο πεξηιακβάλεη 
ηξία επηκέξνπο είδε παξακέηξσλ:  

 ηαηηθέο παξακέηξνπο, δειαδή: 

1. ηε λαπηηιηαθή θηλεηή δνξπθνξηθή ηαπηόηεηα (MMSI) 

2. ηνλ αξηζκό αλαγλώξηζεο IMO 

3. ην όλνκα ηνπ πινίνπ (έσο 20 ραξαθηήξεο) θαη ην δηαθξηηηθό θιήζεσο 

4. ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πινίνπ ζηξνγγπινπνηεκέλεο ζε αθέξαην αξηζκό 
κέηξσλ 

5. ν ηύπνο ηνπ πινίνπ (δεμακελόπινην, θξνπαδηεξόπινην θιπ) 

6. ε ζέζε επί ηνπ πινίν, πνπ αλαθέξεηαη ην ζηίγκα 

7. ν ηύπνο ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο πξνζδηνξηζκνύ ζηίγκαηνο (απιό ή 
δηαθνξηθό GPS) 

 Γπλακηθέο παξακέηξνπο, δειαδή: 

1. ε ζέζε ηνπ πινίνπ (κε ελδείθηε αθξίβεηαο) 

2. ν ζπγρξνληζκέλνο παγθόζκηνο ρξόλνο 

3. ε αιεζήο πνξεία από 0° έσο 359°, όπσο απηή εηζάγεηαη από 

ηε γπξνππμίδα 

4. ε πνξεία σο πξνο ην βπζό 

5. ε ηαρύηεηα σο πξνο ην βπζό 

6. ε λαπηηιηαθή θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ (ελ πισ, αγθπξνβνιεκέλν, 

αθπβέξλεην θιπ) 

7. ν ξπζκόο ζηξνθήο, δεμηά (+) ή αξηζηεξά (-) 

8. ν ξπζκόο αλαλέσζεο αλαθνξάο 

 Παξακέηξνπο ηαμηδηνύ, δειαδή: 

1. ην βύζηζκα ηνπ πινίνπ 

2. ν ηύπνο ηνπ θνξηίνπ 

3. ν πξννξηζκόο 

4. ν εθηηκώκελνο ρξόλνο θαηάπινπ (κήλαο, εκέξα, ώξα θαη ιεπηό ζε 

ζπγρξνληζκέλν παγθόζκην ρξόλν) 
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4.3.2. Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο AIS. 
 
Ζ δηάζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο AIS, παξέρεη ζην λαπηηιιφκελν πνιχ ζεκαληηθά 
πιενλεθηήκαηα. Σα πιενλεθηήκαηα απηά ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 
 

α) Αλαγλώξηζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ ζηόρνπ. 
β) Αύμεζε ηεο εκβέιεηαο ηνπ radar. 
γ) Δληνπηζκόο ζηόρνπ πνπ απνθξύπηεηαη από ηελ μεξά. 
δ) Πξόγλσζε ίρλνπο. 
ε) Αζθάιεηα. 

 
 
 
 

4.3.3. Γεληθή απνηίκεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ΑΗS. 
 
Σν ζχζηεκα AIS, επηηπγράλεη ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ 
παξαπιεφλησλ πινίσλ, έζησ θαη αλ απηά απνθξχπηνληαη απφ ηελ μεξά, πίζσ 
απφ κία λήζν ή εληφο ελφο φξκνπ. Απμάλεη έηζη δξαζηηθά ηφζν ηε ζπλαίζζεζε 
ηνπ λαπηηιηαθνχ πεξηβάιινληνο, φζν θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ πινπ γεληθφηεξα. 
πσο φκσο ήδε αλαθέξζεθε, ην ζχζηεκα απηφ είλαη απνιχησο εμαξηεκέλν 
απφ ην ζχζηεκα GPS. 
Ζ εμάξηεζε απηή αθνξά ηφζν ζηελ απαξαίηεηε πιεξνθνξία ηνπ ζηίγκαηνο, 
φζν θαη ζηελ πιεξνθνξία ρξνληζκνχ. Ζ ηειεπηαία, παξέρεη ηελ θνηλή 
αλαθνξά ρξφλνπ κέζσ ηεο νπνίαο είλαη εθηθηή ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ 
πινίσλ κε ηε κέζνδν ηεο Απηνδηαρεηξηδφκελεο Πνιιαπιήο Πξνζβάζεσο δηά 
Καηακεξηζκνχ ηνπ Υξφλνπ SOTDMA. Δπνκέλσο, απψιεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο GPS ζπλεπάγεηαη θαη απψιεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο AIS. 



χγρξνλα Ναπηηιηαθά Ζιεθηξνληθά 

Παλαγηψηεο Α. Υξνλφπνπινο 125  

4.4 Γνξπθνξηθά ζπζηήκαηα λαπζηπινΐαο δεύηεξεο γεληάο 
(GPS – GLONASS) 
 

Απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 θαη θπξίσο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟80, 
άξρηζε ε πινπνίεζε ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ ΖΠΑ, αιιά θαη ηεο 
νβηεηηθήο Δλψζεσο γηα ηε δεκηνπξγία δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ 
λαπζηπινΐαο δεχηεξεο γεληάο (ζπζηήκαηα GPS θαη GLONASS αληηζηνίρσο). 
Σα ζπζηήκαηα απηά θαιχπηνπλ εθηφο απφ ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ζέζεσο 
(ζηίγκαηνο) θαη έλα επξχ θάζκα επηπιένλ (ζηξαηησηηθψλ θαη πνιηηηθψλ) 
εθαξκνγψλ πινεγήζεσο θαη θαζνξηζκνχ ρξφλνπ αλαθνξάο θαη γηα ην ιφγν 
απηφ είλαη γλσζηά σο ζςζηήμαηα πποζδιοπιζμού θέζευρ, πλοηγήζευρ 
και σπόνος (Position, Navigation and Time Systems–PΝΣ). 
 

 
4.4. Sπζηήκαηα GPS θαη GLONASS 
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4.4.1. Σν παγθόζκην δνξπθνξηθό ζύζηεκα πξνζδηνξηζκνύ 
ζέζεσο (GPS) 
 

Λφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο NAVSAT / TRANSIT λα 
ππνζηεξίμεη ηθαλνπνηεηηθά φιεο ηηο επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Άκπλαο ησλ ΖΠΑ θαη κεηά ηελ απνδέζκεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ γηα κε 
ζηξαηησηηθέο ρξήζεηο (1967), απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60 μεθίλεζαλ 
ηφζν απφ ηελ πνιεκηθή αεξνπνξία, φζν θαη απφ ην πνιεκηθφ λαπηηθφ ησλ 
ΖΠΑ, δηάθνξα πξνγξάκκαηα δεκηνπξγίαο λέσλ δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ 
θαζνξηζκνχ ζέζεσο, λαπζηπινΐαο θαη ρξφλνπ πςειψλ ιεηηνπξγηθψλ 
πξνδηαγξαθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ δπλαηνηήησλ. Καηά ην 1973 ην Τπνπξγείν 
Άκπλαο ησλ ΖΠΑ, ελνπνίεζε δχν αλεμάξηεηα πξνγξάκκαηα ηνπ λαπηηθνχ θαη 
ηεο αεξνπνξίαο ζην πξφγξακκα αλαπηχμεσο ελφο λένπ δνξπθνξηθνχ 
ζπζηήκαηνο πξνζδηνξηζκνχ ζέζεσο, πινεγήζεσο θαη ρξφλνπ πςειψλ 
ιεηηνπξγηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ δπλαηνηήησλ, γλσζηνχ κε 
ηελ νλνκαζία Παγκόζμιο ύζηημα Πποζδιοπιζμού Θέζευρ NAVSTAR 
GPS (Navigation Satellite Timing And Ranging). 
 
 
 
 
 

 
   4.4.1. ήκα ηεο NAVSTAR 
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Οη βαζηθέο ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο θαη επηρεηξεζηαθέο δπλαηφηεηεο πνπ 
ειήθζεζαλ ππφςε γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο GPS (Global Positioning 
System) είλαη νη εμήο: 
 
α) Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεσο ζα έπξεπε λα παξέρεηαη: 

 
– ε νπνηνδήπνηε ζεκείν επάλσ ή θνληά ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο, γηα 
ηελ     θάιπςε όισλ ησλ επηρεηξεζηαθώλ απαηηήζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Άκπλαο ησλ ΗΠΑ, θαζώο θαη γηα πνιηηηθέο ρξήζεηο. 
 
– πλερώο, ρσξίο κεγάιεο ρξνληθέο δηαθνπέο (νη δηαδνρηθέο ζέζεηο ηνπ 
δέθηε πξνζδηνξίδνληαη ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ιίγσλ δεπηεξνιέπησλ). 
 
– Απηόλνκα (ρσξίο απαίηεζε θαηαρσξίζεσο ζηνηρείσλ από ην ρξήζηε). 
 
– Γηα απεξηόξηζην αξηζκό δεθηώλ. 
 
– Παζεηηθά (ρσξίο εθπνκπή ξαδηνζεκάησλ από ην ρξήζηε). 
 
– Αλεμάξηεηα από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 
 
– Με ηε ρξήζε δεθηώλ πνιύ κηθξώλ δηαηάζεσλ θαη βάξνπο. 
 
– ε δύν δηαθνξεηηθά επίπεδα αθξίβεηαο γηα ζηξαηησηηθέο θαη πνιηηηθέο 
ρξήζεηο αληηζηνίρσο. 
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β) χκθσλα κε ηα ζρέδηα αλαπηχμεσο, ην λέν δνξπθνξηθφ ζχζηεκα εθηφο 
απφ ηνλ θαζνξηζκφ ζέζεσο, ζα έπξεπε λα παξείρε θαη ηα θάησζη ζηνηρεία: 

 
– Σαρύηεηα θαη πνξεία ζθάθνπο γηα θάιπςε ησλ αλαγθώλ 
πινεγήζεσο. 
 
– Παγθόζκην Υξόλν (Universal Time Coordinated–UTC), γηα θάιπςε 
αλαγθώλ ζπγρξνληζκνύ-ζπληνληζκνύ ηειεπηθνηλσληαθώλ θαη ινηπώλ 
ζπζηεκάησλ. 

 
4.4.1.β. Γνξπθνξηθέο ηξνρηέο ζπζηήκαηνο GPS. 

 
 
γ) Οη δνξπθφξνη ηνπ ζπζηήκαηνο GPS πεξηζηξέθνληαη ζε χςνο 20.200 km 
πεξίπνπ ζε έμη ηξνρηαθά επίπεδα. 
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δ) Οη ηξνρηέο ησλ δνξπθφξσλ ηνπ έρνπλ ζρεδηαζζεί θαηά ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε 
ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο γήηλεο επηθάλεηαο θαη ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή 
ζηηγκή λα ιακβάλνληαη ζήκαηα ηνπιάρηζηνλ απφ 4–10 δνξπθφξνπο. 
 
 

 
4.4.1.δ. Πξνζδηνξηζκόο λαπηηιηαθνύ ζηίγκαηνο ζην ζύζηεκα GPS 
 
 

4.4.2. Σκήκα ειέγρνπ 
Σν ηκήκα ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο GPS, απνηειείηαη απφ έλα δίθηπν 

επηγείσλ ζηαζκψλ παξαθνινπζήζεσο ησλ δνξπθφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ 
βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο GPS είλαη ε 
ζπλερήο θαηαγξαθή ησλ εθπεκπνκέλσλ δνξπθνξηθψλ ζεκάησλ θαη ε 
επεμεξγαζία ηνπο γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ή/θαη ηελ πξφβιεςε δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ηνπο, φπσο: 
 

α) Θέζεηο δνξπθόξσλ (δνξπθνξηθό αικαλάθ θαη δνξπθνξηθέο 
εθεκεξίδεο). 
β) Καηάζηαζε ιεηηνπξγίαο δνξπθόξσλ θαη ζθάικαηα δνξπθνξηθώλ 
ρξνλνκέηξσλ. 
γ) Αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο γηα κνληέια δηαδόζεσο δνξπθνξηθώλ 
ζεκάησλ. 

 
 
Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ απνζηέιινληαη απφ επίγεηνπο 
ζηαζκνχο ζηνπο δνξπθφξνπο, ζηνπο νπνίνπο απνζεθεχνληαη γηα πεξαηηέξσ 
εθπνκπή πξνο ηνπο ρξήζηεο. Πην αλαιπηηθά, ην ηκήκα ειέγρνπ ηνπ 
ζπζηήκαηνο GPS, απνηειείηαη απφ 1 θχξην ζηαζκφ ειέγρνπ πνπ βξίζθεηαη 
ζηελ Αεξνπνξηθή βάζε Falcon Schriever ηεο πνιηηείαο Colorado Springs ησλ 
ΖΠΑ, θαζψο θαη 6 βαζηθνχο επίγεηνπο ζηαζκνχο παξαθνινπζήζεσο, νη νπνίνη 
βξίζθνληαη ζηηο εμήο ζέζεηο: 
 

α) Αεξνπνξηθή βάζε Falcon Schriever ηεο πνιηηείαο Colorado Springs 
ησλ ΗΠΑ. 
β) Αθξσηήξην Canaveral ησλ ΗΠΑ. 
γ) Νήζνο Hawaii ηνπ Δηξεληθνύ. 
δ) Νήζνο Kwajalein ηνπ Δηξεληθνύ. 
ε) Νήζνο Diego Garcia ηνπ Ιλδηθνύ. 
ζη) Νήζνο Ascension ηνπ Αηιαληηθνύ. 
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Γηα ηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ησλ δνξπθφξσλ νη επίγεηνη ζηαζκνί 
παξαθνινπζήζεσο θαη ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο GPS έρνπλ νκνηφκνξθε 
δηαζπνξά ζηε γήηλε επηθάλεηα ζε ζέζεηο κε δηαθνξά γεσγξαθηθνχ κήθνπο 60° 
πεξίπνπ θαη κηθξά ή κέζα γεσγξαθηθά πιάηε εθαηέξσζελ ηνπ Ηζεκεξηλνχ. 
 
Καηά ηα ηειεπηαία έηε ην παξαπάλσ δίθηπν ησλ 6 επηγείσλ ζηαζκψλ ηνπ 
ηκήκαηνο ειέγρνπ, έρεη δηαζπλδεζεί κε ην δίθηπν άιισλ 11 επηγείσλ ζηαζκψλ 
ηεο ππεξεζίαο γεσρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ ησλ ΖΠΑ, NGA (National 
Geospatial Agency). Ζ δηαζχλδεζε απηή (ζρ. 15.2δ) απνζθνπεί ζηε βειηίσζε 
ηεο αμηνπηζηίαο θαη αθξίβεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο GPS. Δθηφο απφ ηα δχν απηά 
δίθηπα επηγείσλ ζηαζκψλ, ππάξρεη θαη έλα ζχλνιν δεθάδσλ άιισλ επηγείσλ 
ζηαζκψλ παξαθνινπζήζεσο ησλ δνξπθφξσλ GPS, ην νπνίν ζπληνλίδεηαη 
απφ ηε δηεζλή ππεξεζία GPS (International GPS Service–IGS). 
 
Οη ζηαζκνί παξαθνινπζήζεσο είλαη εμνπιηζκέλνη κε αηνκηθά ρξνλφκεηξα 
αθξηβείαο, πνιπθάλαινπο δέθηεο GPS θαη κεηεσξνινγηθά φξγαλα, ψζηε λα 
θαηαγξάθνπλ θαη λα κεηαδίδνπλ πξνο ηνλ θχξην ζηαζκφ ειέγρνπ ηα εμήο 
ζηνηρεία: 
 

α) Μεηξνύκελεο ςεπδναπνζηάζεηο ησλ νξαηώλ δνξπθόξσλ θαη 
ηαρύηεηα κεηαβνιήο ηνπο (Doppler) 
ζηηο ζπρλόηεηεο L1 θαη L2 αλά 1,5 sec. 
β) Υξόλν ησλ αηνκηθώλ ρξνλνκέηξσλ ησλ δνξπθόξσλ. 
γ) Μεηεσξνινγηθά ζηνηρεία (βαξνκεηξηθή πίεζε, ζεξκνθξαζία, 
πγξαζία). 

 
 

4.4.3. Δπίπεδα παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ ζπζηήκαηνο GPS. 
 

Σν ζχζηεκα GPS εθηφο απφ ηηο ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηείηαη 
ειεχζεξα θαη ζε επξχ θάζκα πνιηηηθψλ εθαξκνγψλ απφ απεξηφξηζην αξηζκφ 
ρξεζηψλ ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή ηεο πθειίνπ. Δλ ηνχηνηο, ην ζχζηεκα έρεη 
ζρεδηαζζεί κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα κελ επηηξέπεηαη ζε κε 
εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο λα αμηνπνηνχλ φιεο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, 
παξέρνληαο ηηο εμήο δχν θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ (αθξίβεηαο ζέζεσο): 
 
 

α) πλήζεο πξνζδηνξηζκόο ζέζεσο (Standard Positioning Service–
SPS). Η ιεηηνπξγία απηή, είλαη δηαζέζηκε ρσξίο θαλέλαλ πεξηνξηζκό ζε 
όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε νπνηαδήπνηε 
πεξηνρή ηεο Γεο, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θνηλώλ δεθηώλ GPS, νη νπνίνη 
δηαηίζεληαη ειεύζεξα ζην εκπόξην. 
 
β) Αθξηβήο πξνζδηνξηζκόο ζέζεσο (Precise Positioning Service–PPS). 
Η ιεηηνπξγία απηή είλαη δηαζέζηκε κόλν γηα ζηξαηησηηθέο ρξήζεηο ησλ 
ΗΠΑ θαη νξηζκέλσλ άιισλ θξαηώλ πνπ έρνπλ ζπλάςεη εηδηθή 
ζπκθσλία κε ηηο ΗΠΑ, θαζώο θαη γηα νξηζκέλεο πνιηηηθέο θξαηηθέο 
ππεξεζίεο ησλ ΗΠΑ. 
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4.4.4. Πξόγξακκα εθζπγρξνληζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο GPS. 
 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξψην εηζαγσγηθφ θεθάιαην, νη ΖΠΑ έρνπλ 
αλαθνηλψζεη πξφγξακκα εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο GPS, πξνθεηκέλνπ 
λα ηνπ πξνζδψζνπλ δπλαηφηεηεο αλάινγεο κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ λένπ 
επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο Galileo. Σν λέν ζχζηεκα GPS ζα απνηειείηαη απφ 
δνξπθφξνπο λεφηεξεο ηερλνινγίαο (GPS-III), πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκηζζνχλ 
νη παξερφκελεο γηα πνιηηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο ρξήζεηο ππεξεζίεο. ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα ε λέα κνξθή ηνπ ζπζηήκαηνο GPS ζα απνηειεί έλα εληειψο 
λέν δνξπθνξηθφ ζχζηεκα κε λένπο δνξπθφξνπο, νη νπνίνη ζα εθπέκπνπλ 
επηπιένλ λέα δνξπθνξηθά ζήκαηα γηα ηε βειηίσζε ησλ παξαδνζηαθψλ 
δπλαηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 
 

 
                               4.4.4. Γνξπθόξνο
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4.4.5. Βαζηθνί παξάγνληεο από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε 
αθξίβεηα ζέζεσο GPS 
 
Ζ αθξίβεηα ζέζεσο ηνπ ζπζηήκαηνο GPS εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο δηαθφξσλ 
ζθαικάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο επφκελεο θαηεγνξίεο: 
 

α) θάικαηα, ηα νπνία νθείινληαη ζηνπο δνξπθόξνπο. 
β) θάικαηα, ηα νπνία νθείινληαη ζηε δηάδνζε ησλ δνξπθνξηθώλ 
ζεκάησλ. 
γ) θάικαηα, ηα νπνία νθείινληαη ζηνπο δέθηεο. 

 
 
Σα ζεκαληηθφηεξα ζθάικαηα πνπ νθείινληαη ζηνπο δνξπθφξνπο είλαη: 
 

α) θάικαηα δνξπθνξηθώλ εθεκεξίδσλ (πξνζδηνξηζκνύ δνξπθνξηθώλ 
ηξνρηώλ). 
β) θάικαηα δνξπθνξηθώλ ρξνλνκέηξσλ. 
γ) θάικαηα επηιεθηηθήο δηαζεζηκόηεηαο. 

 
 
Σα ζεκαληηθφηεξα ζθάικαηα πνπ νθείινληαη ζηε δηάδνζε ησλ δνξπθνξηθψλ 
ζεκάησλ είλαη: 
 

α) θάικαηα δηαδόζεσο ζηελ ηνλόζθαηξα. 
β) θάικαηα δηαδόζεσο ζηελ ηξνπόζθαηξα. 
γ) θάικα πνιπαλαθιάζεσο ή ζθάικα πνιπθιαδηθώλ παξεκβνιώλ 
(multipath effect). 

 
Σν ζεκαληηθφηεξν απφ ηα ζθάικαηα πνπ νθείινληαη ζηνπο δέθηεο είλαη ην  
ζθάικα ρξνλφκεηξνπ δέθηε. 
 
Δθηφο απφ ην κέγεζνο ησλ παξαπάλσ ζθαικάησλ, ε ηειηθή αθξίβεηα ηνπ GPS 
εμαξηάηαη επίζεο απφ ηε γεσκεηξία ηνπ δνξπθνξηθνχ ζρεκαηηζκνχ θαηά ην 
ρξφλν ησλ κεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 
ζέζεσο. 
Ζ γεσκεηξία ηνπ δνξπθνξηθνχ ζρεκαηηζκνχ εμαξηάηαη απφ ηε ζρεηηθή ζέζε 
ηνπ δέθηε σο πξνο ηνπο δνξπθφξνπο, απφ ηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηνχληαη 
νη κεηξήζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεσο.  
 
Ζ αθξίβεηα ζέζεσο ηνπ ζπζηήκαηνο GPS κπνξεί λα εθηηκεζεί κε πνιχ θαιή 
πξνζέγγηζε κε ην ζπζρεηηζκφ ησλ επνκέλσλ παξακέηξσλ: 
 

α) Δπαηζζεζία αβεβαηόηεηαο εληνπηζκνύ (Geometric Dilution of 
Precision–GDOP). Η παξάκεηξνο απηή πξνζδηνξίδεη ηε γεσκεηξία ηνπ 
δνξπθνξηθνύ ζρεκαηηζκνύ. 
β) Ιζνδύλακε αβεβαηόηεηα ζηελ απόζηαζε (User Equivalent Range 
Error–UERE). Η παξάκεηξνο απηή αληηζηνηρεί ζην κέζν ηππηθό ζθάικα 
ζηε κέηξεζε ηεο ςεπδναπνζηάζεσο.  
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Μεξηθά απφ ηα ζθάικαηα ηνπ ζπζηήκαηνο GPS είλαη δπλαηφλ λα 
πεξηνξηζηνχλ ζεκαληηθά κε ην ζπλδπαζκφ ησλ δεδνκέλσλ πνπ ιακβάλνληαη 
απφ ηα δνξπθνξηθά ζήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, κε ηε ιήςε ζην δέθηε GPS 
δνξπθνξηθψλ ζεκάησλ θαη ζηηο δχν ζπρλφηεηεο (L1 θαη L2) θαη ην ζπλδπαζκφ 
ησλ ιακβαλνκέλσλ ζηνηρείσλ πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά ην ζθάικα πνπ 
νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε ηεο ηνλφζθαηξαο. 
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4.5 ECDIS θαη ENC’s 
 

Σν ECDIS (Electronic Chart Display and Information 
Systems, Ηιεθηξνληθά πζηήκαηα Απεηθφληζεο Υαξηψλ θαη Πιεξνθνξηψλ) 
είλαη ζπλδπαζκφο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ λαπηηιηαθψλ βνεζεκάησλ, ζπζθεπψλ 
θαη νξγάλσλ (ειεθηξνληθνί ράξηεο λαπζηπινΐαο, 
RADAR/ARPA, GPS, ππμίδα, βπζφκεηξν)ζε κηα θεληξηθή νζφλε απφ φπνπ 
κπνξεί λα παξαθνινπζείηαη πιήξσο ν πινπο θαη λα ξπζκίδνληαη ηα ζηνηρεία 
ηνπ. Ζ άκεζε απεηθφληζε ζηελ νζφλε ηνπ ζπζηήκαηνο φισλ ησλ βαζηθψλ 
ζηνηρείσλ ηνπ πινπ (ζηίγκα, πνξείεο, ηαρχηεηεο, αιεζήο θαη ζρεηηθή θίλεζε 
ζηφρσλ) κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ έληαζε εξγαζίαο ζηε γέθπξα θαη ζπκβάιιεη 
ζηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ιήςεσο άκεζσλ 
θαη ζσζηψλ απνθάζεσλ. 
 

 
4.5. ECDIS 
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4.5.1. Βαζηθέο ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο 
ζπζηεκάησλ ECDIS 
 

χκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ ΗΜΟ, ην ζχζηεκα ECDIS, πξνθεηκέλνπ 
λα ζεσξεζεί λνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ηζνδχλακν ή αθφκε θαη ππέξηεξν ησλ 
εληχπσλ λαπηηθψλ ραξηψλ, πξέπεη λα εθπιεξψλεη ηηο επφκελεο απζηεξέο 
ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο δηαθφξσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη 
επηηξνπψλ, φπσο: 
 
α) Οη ρξεζηκνπνηνύκελνη ειεθηξνληθνί λαπηηιηαθνί ράξηεο ENC λα έρνπλ 
θαηαζθεπαζζεί ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνηύπνπ S–57 
ηνπ IHO θαη λα έρνπλ ζρεηηθή πηζηνπνίεζε από επίζεκε Τδξνγξαθηθή 
Τπεξεζία. 
β) Η γξαθηθή απεηθόληζε ζηελ νζόλε ηνπ ECDIS λα είλαη ζύκθσλε κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο (πξόηππν S–52) ηνπ IHO. 
 
γ) Να θαιύπηνληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ησλ ιεηηνπξγηθώλ πξνδηαγξαθώλ 
ηνπ ECDIS ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ ΙΜΟ. 
 
δ) Να έρεη πηζηνπνηεζεί ε θαηαιιειόηεηα γηα εγθαηάζηαζε ζε πινίν, ζύκθσλα 
κε ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ (πξόηππν IEC 61174) ηεο δηεζλνύο επηηξνπήο 
ειεθηξνεπηζηήκεο (International Electro-technical Commission–IEC). 
 
 
 

4.5.2. Λεηηνπξγηθέο-λαπηηιηαθέο δπλαηόηεηεο ζπζηεκάησλ 
ECDIS. 
 
Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ ECDIS γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 
πξνεηνηκαζίαο, ζρεδηάζεσο, εθηειέζεσο θαη ππνηππψζεσο ηνπ πινπ, ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα δελ αιιάδεη ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο λαπζηπινΐαο, αιιά 
ηηο πινπνηεί κε ηε βνήζεηα απηνκαηνπνηεκέλσλ κεζφδσλ θαη ςεθηαθψλ 
πξντφλησλ παξέρνληαο κεγαιχηεξε επειημία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. Οη 
εξγαζίεο απηέο επηγξακκαηηθά είλαη νη εμήο: 
 
α) Μέηξεζε ηεο δηνπηεύζεσο θαη ηεο απνζηάζεσο ελόο ζεκείνπ ηνπ 
ειεθηξνληθνύ ράξηε από θάπνην άιιν. 
β) ρεδίαζε δηνπηεύζεσλ-απνζηάζεσλ αζθάιεηαο. 
γ) ρεδίαζε νξίσλ πεξηνρώλ κε πεξηνξηζκνύο. 
δ) Αλαγξαθή ηδηνρείξσλ ζεκεηώζεσλ ζην ράξηε. 
ε) Υεηξσλαθηηθή ππνηύπσζε ηνπ ζηίγκαηνο κε ρξήζε γξακκώλ ζέζεσο πνπ 
αληηζηνηρνύλ ζε νπηηθέο δηνπηεύζεηο θαη κεηξνύκελεο κε ην ξαληάξ 
απνζηάζεηο. 
ζη) Απηόκαηε θαη ρεηξσλαθηηθή δηόξζσζε ησλ ειεθηξνληθώλ λαπηηιηαθώλ 
xαξηώλ. 
 
 
Σν ζχζηεκα ECDIS παξέρεη ζην λαπηηιιφκελν, εθηφο απφ ηηο παξαπάλσ 
βαζηθέο δπλαηφηεηεο ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ ηεο λαπηηιίαο θαη πνιιέο 
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επηπξφζζεηεο δπλαηφηεηεο, νη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο νπνίεο ζπλνςίδνληαη 
ζηνλ πίλαθα. 
Οη ιεπηνκεξείο ιεηηνπξγηθέο/λαπηηιηαθέο δπλαηφηεηεο ησλ ζπζηεκάησλ ECDIS 
θαζνξίζηεθαλ αξρηθά κε ηελ απφθαζε Α-817(19) ηνπ ΗΜΟ ην 1995 θαη 
αλαζεσξήζεθαλ κε ηελ απφθαζε MSC232(82) ην 2006. 
 

4.5.3. Καηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ ECDIS 
 

χκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΗΜΟ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ πξνεηνηκαζίαο, ζρεδηάζεσο, εθηειέζεσο θαη ππνηππψζεσο πινπ, 
ηα ζπζηήκαηα ECDIS ιεηηνπξγνχλ ζηηο επφκελεο δχν θαηαζηάζεηο 
ιεηηνπξγίαο: 
 
α) σεδίαζη πλος (route planning). 

 δελ απεηθνλίδεηαη ζηελ νζφλε ε ζέζε θαη ε θίλεζε ηνπ ζθάθνπο ζηνλ 
ειεθηξνληθφ ράξηε ηεο πεξηνρήο, αιιά ν ρξήζηεο δχλαηαη λα 
απεηθνλίζεη νπνηνδήπνηε ειεθηξνληθφ ράξηε ηεο βάζεσο δεδνκέλσλ 
SENC γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαξαηηήησλ εξγαζηψλ πξνεηνηκαζίαο θαη 
ζρεδηάζεσο ηνπ.  

 
β) Παπακολούθηζη πλος (route monitoring). 

 Ο ειεθηξνληθφο λαπηηιηαθφο ράξηεο ηεο πεξηνρήο. 

 Ζ ζέζε θαη ε πξαγκαηηθή θίλεζε ηνπ ζθάθνπο. 
 
Καηά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ECDIS ηφζν ζηελ θαηάζηαζε ζρεδίαζε 
πινπ, φζν θαη ζηελ θαηάζηαζε παξαθνινχζεζε πινπ, ν ρξήζηεο έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα εθηειέζεη φιεο ηηο εξγαζίεο θαη δηαδηθαζίεο ησλ παξαδνζηαθψλ 
κεζφδσλ λαπηηιίαο, φπσο γίλεηαη θαη ζηνλ παξαδνζηαθφ έληππν λαπηηθφ 
ράξηε.  
 

 
4.5.3. Δξγαζίεο ECDIS 
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4.5.4. Ζιεθηξνληθνί Ναπηηιηαθνί Υάξηεο (ENCs) 
 

Ο αλαιπηηθφο νξηζκφο ηνπ ειεθηξνληθνχ λαπηηιηαθνχ ράξηε δίδεηαη ζηηο 
ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ζπζηεκάησλ ECDIS ηνπ IMO θαη είλαη ν εμήο: 

 
«Ο Ηιεθηξνληθόο Ναπηηιηαθόο Υάξηεο (Electronic Navigational Chart - ENC), 
είλαη ε ηππνπνηεκέλε σο πξνο ην πεξηερόκελν, ηε δνκή θαη ηνλ ηύπν (content, 
structure, format) βάζε δεδνκέλσλ πνπ θαηαζθεπάδεηαη από ηηο θξαηηθέο 
πδξνγξαθηθέο ππεξεζίεο, γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ην ζύζηεκα ECDIS. Ο 
Ηιεθηξνληθόο Ναπηηιηαθόο Υάξηεο (ENC) πεξηέρεη όιεο ηηο αλαγθαίεο γηα ηελ 
αζθαιή πινήγεζε ραξηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο θαη είλαη δπλαηόλ λα πεξηέρεη 
θαη επηπξόζζεηεο σο πξνο ηνλ έληππν ράξηε πιεξνθνξίεο (π.ρ. Ναπηηιηαθέο 
Οδεγίεο – Πινεγνί), νη νπνίεο είλαη δπλαηό λα ζεσξεζνύλ απαξαίηεηεο γηα ηελ 
αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο». 
 
 

 
4.5.4. ENC ράξηεο 
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4.5.5. Καηεγνξίεο ρξήζεσο ειεθηξνληθώλ λαπηηιηαθώλ 
ραξηώλ (ENCs) 
 

χκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνηχπνπ S-57 IHO, αλάινγα κε 
ηε λαπηηιηαθή ρξήζε, γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη, νη ειεθηξνληθνί λαπηηιηαθνί 
ράξηεο ENCs θαηαηάζζνληαη ζηηο επφκελεο 6 θαηεγνξίεο ρξήζεσο: 
 

α) Category 1 Overview (ζρεδηάζεσο πινπ). 
β) Category 2 General (λαπηηιίαο αλνηθηήο ζάιαζζαο). 
γ) Category 3 Coastal (αθηνπινΐαο). 
δ) Category 4 Approach (πξνζεγγίζεσο αθηώλ). 
ε) Category 5 Harbor (εηζόδνπ ζε όξκνπο-πξόζγεηα ιηκέλσλ). 
ζη) Category 6 Berthing (ιηκελνδεηθηώλ). 

 
Οη ENCs θάζε θαηεγνξίαο έρνπλ δηαθνξεηηθή ππθλφηεηα ραξηνγξαθηθψλ θαη 
ινηπψλ πιεξνθνξηψλ αλάινγα κε ηε λαπηηιηαθή ηνπο ρξήζε. Γηα παξάδεηγκα 
ζε έλα ENC θαηεγνξίαο 6 (berthing-ιηκελνδείθηεο), πεξηέρνληαη αληηθείκελα 
πνπ απεηθνλίδνπλ φινπο ηνπο ζεκαληήξεο ηεο πεξηνρήο πνπ θαιχπηεη ν 
ράξηεο, ελψ ζε έλα ENC θαηεγνξίαο 3 (coastal-αθηνπινΐαο), πεξηέρνληαη 
αληηθείκελα πνπ απεηθνλίδνπλ κφλν ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζεκαληήξεο. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 
 
 

Δίλαη ζαθέο, εμ φζσλ είδακε, φηη κε ηελ δηαξθή εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο 
ε Ναπζηπινΐα γίλεηαη ζπλερψο φιν θαη αζθαιέζηεξε ζην δηάβα ηνπ ρξφλνπ, 
φζνλ αθνξά ηελ δηαρείξηζε ηνπ ίδηνπ ηνπ πινίνπ, απφ ηελ θακπίλα πινήγεζεο 
κέρξη ηηο κεραλέο θαη ηηο δεμακελέο απηνχ. Ζ δε έξεπλα θαη δηάζσζε 
θαζίζηαηαη φιν θαη ακεζφηεξε, φζν θαη δξαζηηθή, ράξηο ζηα ζχγρξνλα κέζα 
εληνπηζκνχ.  
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