XΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΡΑΝΤΑΡ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Σ. ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Σ. ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ

ΡΑΝΤ ΑΡ

Β’ ΕΚΔΟΣΗ

Ο Γερμανός φυσικός Χάινριχ Ρούντολφ Χερτζ (1857 - 1894)
ήταν ο πρώτος που πέτυχε την εκπομπή, μετάδοση και λήψη ραδιοκυμάτων
και κατά συνέπεια ο πρώτος που επιβεβαίωσε την ύπαρξη της ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας, την οποία προέβλεπε η θεωρία ηλεκτρομαγνητισμού του Τζέιμς Κλερκ
Μάξγουελ. Τα πειράματά του και ο εξοπλισμός που εφηύρε αποτέλεσαν την βάση για
την εφαρμογή των ραδιοσυχνοτήτων στην επικοινωνία και στο Ραντάρ.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ
Το 1952 ο Ευγένιος Ευγενίδης (1882-1954) όρισε με τη διαθήκη του τη σύσταση του Ιδρύματος
Ευγενίδου, του οποίου ως μοναδικό σκοπό έταξε «νὰ συμβάλῃ εἰς τὴν ἐκπαίδευσιν νέων ἑλληνικῆς
ὑπηκοότητος ἐν τῷ ἐπιστημονικῷ καὶ τεχνικῷ πεδίῳ». Ο ιδρυτής και χορηγός του Ιδρύματος Ευγενίδου ορθά προέβλεψε ότι αναγκαίο παράγοντα για την πρόοδο της Ελλάδος αποτελεί η άρτια
κατάρτιση των Ελλήνων τεχνιτών κατά τα πρότυπα της επαγγελματικής εκπαιδεύσεως άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Την 23η Φεβρουαρίου του 1956 εγκρίθηκε η σύσταση του κοινωφελούς Ιδρύματος Ευγενίδου,
την διαχείριση του οποίου κατά την ρητή επιθυμία του ιδρυτή του ανέλαβε η αδελφή του Μαριάνθη
Σίμου (1895-1981). Τότε ξεκίνησε η υλοποίηση του σκοπού του Ιδρύματος και η εκπλήρωση μιας
από τις βασικότερες ανάγκες του εθνικού μας βίου από την Μαριάνθη Σίμου και τους επιστημονικούς συνεργάτες της.
Το έργο της Μαριάνθης Σίμου συνέχισε από το 1981 ο πολύτιμος συνεργάτης και διάδοχος του
Ευγενίου Ευγενίδη, Νικόλαος Βερνίκος-Ευγενίδης (1920-2000). Από το 2000 συνεχιστής του έργου του Ιδρύματος Ευγενίδου έχει αναλάβει ο Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης.
Μία από τις πρώτες δραστηριότητες του Ιδρύματος Ευγενίδου, ευθύς μετά την ίδρυσή του, υπήρξε
η συγγραφή και έκδοση κατάλληλων διδακτικών εγχειριδίων για τους μαθητές των τεχνικών σχολών, καθώς διαπιστώθηκε ότι αποτελεί πρωταρχική ανάγκη ο εφοδιασμός των μαθητών με σειρές
από βιβλία, τα οποία θα έθεταν τα ορθά θεμέλια για την παιδεία τους και θα αποτελούσαν συγχρόνως πολύτιμη βιβλιοθήκη για κάθε τεχνικό. Καρπός αυτής της δραστηριότητας είναι η Βιβλιοθήκη
του Τεχνίτη (1957-1975), η οποία αριθμεί 32 τίτλους, η Βιβλιοθήκη του Τεχνικού (1962-1975),
που περιλαμβάνει 50 τίτλους, η Τεχνική Βιβλιοθήκη (1969-1980) με 11 τίτλους και η Βιβλιοθήκη
του Τεχνικού Βοηθού Χημικού (1971-1973) με 3 τίτλους. Επί πλέον, από το 1977 μέχρι σήμερα
έχουν εκδοθεί 171 τίτλοι για τους μαθητές των Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων και 16 για
τους μαθητές των Σχολών Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής εκπαιδεύσεως.
Ξεχωριστή σειρά βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου αποτελεί η Βιβλιοθήκη του Ναυτικού (1967
έως σήμερα), η οποία είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας του Ιδρύματος Ευγενίδου με την Διεύθυνση Εκπαιδεύσεως Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας. Η συγγραφή και έκδοση των εκπαιδευτικών εγχειριδίων για τους σπουδαστές των ναυτικών σχολών ανετέθη στο Ίδρυμα Ευγενίδου
με την υπ’ αριθμ. 61288/5031/8.8.1966 απόφαση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, οπότε
και λειτούργησε η αρμόδια Επιτροπή Εκδόσεων, η οποία είχε συσταθεί ήδη από το 1958. Η συνεργασία Ιδρύματος Ευγενίδου και Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ανανεώθηκε με την υπ. αριθμ.
Μ2111.1/2/99 υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την Μ3611.2/05/05/16-12-2005,
με την οποία το ΥΕΝ ανέθεσε στο Ίδρυμα Ευγενίδου την συγγραφή διδακτικών εγχειριδίων για τις
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.
Στην Βιβλιοθήκη του Ναυτικού περιλαμβάνονται συνολικά 118 τίτλοι μέχρι σήμερα: 27 τίτλοι
για τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (1967-1979), 42 τίτλοι για τις Ανώτατες Δημόσιες
Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (1981-2001), 34 τίτλοι για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, 9
εγχειρίδια κατευθυνόμενης εκπαιδεύσεως επί πλοίου και 15 μεταφράσεις ναυτικών εγχειριδίων.
Όλα τα βιβλία της Βιβλιοθήκης του Ναυτικού, εκτός του ότι έχουν συγγραφεί σύμφωνα με τα
αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας των σχολών και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σπουδαστών, είναι γενικότερα χρήσιμα για όλους τους αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού, που ασκούν
το επάγγελμα ή εξελίσσονται στην ιεραρχία. Επί πλέον οι συγγραφείς και η Επιτροπή Εκδόσεων

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε τα βιβλία να είναι επιστημονικώς άρτια αλλά και προσαρμοσμένα στις ανάγκες και στις δυνατότητες των σπουδαστών.
Την περίοδο 2012-2013 το ΥΝΑ με το υπ’ αριθμ. M3616/01/2012/26-09-2012 έγγραφο ανέθεσε στην Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου την σύσταση ειδική ομάδας εργασίας
εμπειρογνωμόνων για την επικαιροποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών για τις ΑΕΝ,
τα ΚΕΣΕΝ και τα ειδικά σχολεία Πλοιάρχων και Μηχανικών, εφαρμόζοντας τις νέες απαιτήσεις
εκπαιδεύσεως και πιστοποιήσεως ναυτικών της Διεθνούς Συμβάσεως STCW ’78 (Standards of
Training, Certification and Watchkeeping for seafarers – Manila amendments 2010). Με βάση
τα νέα αναλυτικά προγράμματα για τις ΑΕΝ, τα οποία εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά την χρονιά
2013-2014, ξεκίνησε από το 2014 και η επικαιροποίηση των υφισταμένων διδακτικών εγχειριδίων, προκειμένου αυτά να είναι συμβατά με τις νέες διεθνείς απαιτήσεις.
Με την προσφορά των εκδόσεών του στους καθηγητές, στους σπουδαστές των ΑΕΝ και σε όλους
τους αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού, το Ίδρυμα Ευγενίδου συνεχίζει να συμβάλλει στην
τεχνική εκπαίδευση της Ελλάδος, υλοποιώντας επί 60 και πλέον χρόνια το όραμα του ιδρυτή του,
αείμνηστου ευεργέτη Ευγενίου Ευγενίδου.

ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÅÊÄÏÓÅÙÍ ÉÄÑÕÌÁÔÏÓ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ
Εμμανουήλ Δρης, Ομ. ΚáèçãçôÞò ΕΜΠ, Ðñüåäñïò.
Αχιλλέας Ματσάγγος, Αντιναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.).
Βενετία Καλλιπολίτου, Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Δ/ντρια Ναυτ. Εκπαιδ., Yπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Óýìâïõëïò åðß ôùí åêäüóåùí ôïõ Éäñýìáôïò Êùí. Áãã. ÌáíÜöçò, Οì. Κáèçã. ÖéëïóïöéêÞò Ó÷ïëÞò
Ðáíεðéóôçìßïõ Áèçíþí.
Γραμματέας της Επιτροπής, Ελευθερία Τελειώνη.
Ειδικός Eπιστημονικός Σύμβουλος για το βιβλίο «Ραντάρ» Στεφανάτος Παναγιώτης, Πλοιάρχος Α′ Ε.Ν.
Διατελέσαντα μέλη της Επιτροπής
Γ. Κακριδής (1955-1959) Καθηγητής ΕΜΠ, Α. Καλογεράς (1957-1970) Καθηγητής ΕΜΠ, Α. Παππάς (1955-1983) καθηγητής
ΕΜΠ, Χ. Καβουνίδης (1955-1984) Μηχ. Ηλ. ΕΜΠ, Μ. Αγγελόπουλος (1970-2003) ομ. καθηγητής ΕΜΠ, Σπ. Γουλιέλμος (1958)
Αντ/ρχος, Ξ. Αντωνιάδης (1959-1966) Αντ/ρχος, Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Π. Γ. Τσακίρης (1967-1969) Πλοίαρχος, Δ/ντής Ναυτ.
Εκπαιδ., Ελλ. Σίδερης (1967-1969) Υποναύαρχος, Π. Φουστέρης (1969-1971) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ, Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Αλ.
Μοσχονάς (1971-1972) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Ι. Χρυσανθακόπουλος (1972-1974) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.,
Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Αθαν. Σωτηρόπουλος (1974-1977) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Γ. Σπαρτιώτης (1977) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ., προσωρινός Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Θ. Πουλάκης (1977-1979) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Π. Λυκούδης
(1979-1981) Πλοίαρχος Λ. Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Αναστ. Δημαράκης (1981-1982) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ.,
Κ. Τσαντήλας (1982-1984) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Α. Σταυρόπουλος ομ. καθηγητής Πανεπ. Πειραιώς (2003-2008)
Ε. Τζαβέλας (1984-1986) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Γ. Γρηγοράκος (1986-1988) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Α. Μπαρκατσάς (1988-1989) Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Κ. Παπαναστασίου (1989) Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ.,
Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Γ. Λάμπρου (1989-1992) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Κ. Κοκορέτσας (1992-1993) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Κ. Μαρκάκης (1993-1994) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Ι. Ζουμπούλης (1994-1995)
Πλοίαρχος Λ.Σ., Φ. Ψαρράς (1995-1996) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Γ. Καλαρώνης (1996-1998) Πλοίαρχος Λ.Σ.,
Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Θ. Ρεντζεπέρης (1998-2000) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Ι. Στεφανάκης (2000-2001) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Κ. Μαρίνος (2001) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Π. Εξαρχόπουλος (2001-2003)
Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Κ. Μπριλάκης (2003-2004) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Ν. Θεμέλαρος (20032004) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Π. Κουβέλης (2004-2005) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Δ. Βασιλάκης
(2005-2008) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Π. Πετρόπουλος (2008-2009) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Α.
Ματσάγγος (2009-2011) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Ι. Σέργης (2011-2012) Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ.,
Ι. ÔæáâÜñáò, (2004-2013) Αíôéíáýáñ÷ïò Ë.Ó. (Å.Á.), É. Ôåãüðïõëïò (1988-2013) ïì. êáèçãçôÞò ÅÌÐ, Α. Θεοφανόπουλος (20122014) Πëïßáñ÷ïò Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ..
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ÐÑÏËÏÃÏÓ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
Α′ ΕΚΔΟΣΕΩΣ
Το παρόν βιβλίο απευθύνεται στους σπουδαστές των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.). Περιέχει τις βασικές αρχές λειτουργίας του Radar, τη λειτουργία των κυκλωμάτων του, τα χαρακτηριστικά του, τα φαινόμενα που συστηματικά ή τυχαία αλλοιώνουν την
λειτουργία του, τους τρόπους με τους οποίους αυτά περιορίζονται, τις μεθόδους παρουσιάσεως της εικόνας του και τους τρόπους χρησιμοποιήσεώς του στην ναυσιπλοΐα. Στο βιβλίο
περιέχονται επίσης σχετικά παραδείγματα και ασκήσεις.
Κατά τη συγγραφή ακολουθήσαμε το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος
«ΡΑΝΤΑΡ», που απευθύνεται στην Ειδικότητα των Πλοιάρχων Ε.Ν. των Α.Ε.Ν. Το πρόγραμμα αυτό ορίζεται με την υπ’ αριθμ. Μ 3615.1/01/07 Υπουργική Απόφαση «Ωρολόγια
και Αναλυτικά Προγράμματα ΑΕΝ/Π–Μ» (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθ. ΦΕΚ
1224/17-7-2007, Τεύχος Β).
Πιστεύομε ότι η ανάπτυξη και διάταξη της ύλης των διαφόρων κεφαλαίων είναι τέτοια,
ώστε το βιβλίο να είναι χρήσιμο στους σπουδαστές και κατά την εργασία τους επί του πλοίου.
Νομίζομε επίσης ότι το βιβλίο θα είναι χρήσιμο και σε όσους αναγνώστες ενδιαφέρονται να
αποκτήσουν γενικές γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία και χρήση των Radar στη ναυσιπλοΐα
με σκοπό την ανίχνευση στόχων, καθώς και τη μέτρηση των αποστάσεων και των διοπτεύσεων αυτών.
Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας προς την Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος
Ευγενίδου για την τιμή που μας έκανε να μας αναθέσει τη συγγραφή του παρόντος βιβλίου.
Ευχαριστούμε θερμά τις Εταιρείες AEGEAN ΕLECTRONICS S.A., FURUNO HELLAS
S.A., HELLAS MARINE ELECTRONICS και SEATECH LTD για το υλικό που μας παρείχαν.
Επίσης, ευχαριστούμε θερμά τον ειδικό επιστημονικό σύμβουλο του Ιδρύματος Ευγενίδου κ. Στεφανάτο Γ. Παναγιώτη, Πλοίαρχο Α' Ε.Ν. για τις ιδιαίτερα χρήσιμες υποδείξεις και
παρατηρήσεις του.
Τέλος, ευχαριστούμε ιδιαίτερα το προσωπικό του Τμήματος Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου για την άψογη συνεργασία, τον επαγγελματισμό που επέδειξε στην επιμέλεια της
έκδοσης του παρόντος, καθώς και για την άοκνη προσπάθειά του για την αρτιότερη έκδοση
του βιβλίου.
Οι συγγραφείς

ÐÑÏËÏÃÏÓ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
B′ ΕΚΔΟΣΕΩΣ
Η Β′ έκδοση του παρόντος βιβλίου, στόχο έχει την επικαιροποίηση και αναπροσαρμογή της Α′
εκδόσεως του βιβλίου, ώστε να συνάδει πλήρως με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας του
μαθήματος «ΡΑΝΤΑΡ» της Ειδικότητας των Πλοιάρχων Ε.Ν. των Α.Ε.Ν..
Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα καθορίζεται από την υπ’ αριθ. Μ 3615.1/01/13 Υπουργική Απόφαση «Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα ΑΕΝ/Π–Μ» (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με
αριθ. ΦΕΚ 2303/16-9-2013, Τεύχος Β′) και για το μάθημα των «ΡΑΝΤΑΡ» χωρίζεται σε δύο
μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τις βασικές αρχές λειτουργίας του radar. Το δεύτερο μέρος
περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση του radar για την αποφυγή συγκρούσεως και την υποτύπωση.
Η παρούσα έκδοση του βιβλίου διαμορφώθηκε έτσι, ώστε να καλύπτει το πρώτο μέρος του αναλυτικού προγράμματος και τις σχετικές εφαρμογές του. Η ύλη του δεύτερου μέρους του αναλυτικού προγράμματος καλύπτεται από το βιβλίο των Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου «Διεθνείς
Κανονισμοί Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα Τήρηση Φυλακής/ARPA», του συγγραφέως
κ. Ιωάννη Σ. Λιούλη.
Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα έκδοση του βιβλίου εστιάζεται στην παρουσίαση των βασικών
αρχών λειτουργίας του radar, των κύριων χαρακτηριστικών του, των πληροφοριών που παρέχει
και της σημασίας τους, της λειτουργίας των βασικών κυκλωμάτων του, των διακοπτών και των ρυθμιστών του, του ρόλου που αυτοί επιτελούν και των τρόπων σωστής ρυθμίσεώς τους, της αναγνωρίσεως της ηχούς διαφόρων στόχων και της σημασίας της για την ασφαλή ναυσιπλοΐα.
Πιστεύομε ότι η ανάπτυξη και η διάταξη της ύλης των κεφαλαίων της παρούσας εκδόσεως είναι
τέτοια, ώστε να καθιστά ευκολότερη τη σύμφωνη με τα οριζόμενα από το πρώτο μέρος του νέου
αναλυτικού προγράμματος του μαθήματος των «ΡΑΝΤΑΡ» διδασκαλία του μαθήματος από τους
διδάσκοντες καθηγητές και την παρακολούθησή του από τους σπουδαστές των Α.Ε.Ν.. Νομίζομε
επίσης ότι και η νέα έκδοση του βιβλίου εξακολουθεί να είναι χρήσιμη σε όσους αναγνώστες ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γενικές γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία και χρήση του radar στην
ναυσιπλοΐα, με σκοπό την ανίχνευση στόχων και τη μέτρηση των αποστάσεων και των διοπτεύσεων
αυτών.
Εκφράζομε τις θερμές ευχαριστίες μας προς την Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου
για την τιμή που μας έκανε να μας αναθέσει την επικαιροποίηση του βιβλίου των «ΡΑΝΤΑΡ».
Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Νικόλαο Πιτερό, Αν. Διευθυντή της Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων Κύμης,
για τις προτάσεις και παρατηρήσεις του για την επικαιροποίηση της πρώτης εκδόσεως του βιβλίου,
ώστε η νέα έκδοση να καταστεί σύμφωνη με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας, καθώς και
τον κ. Εμμανουήλ Δρη, Ομότιμο Καθηγητή ΕΜΠ, Πρόεδρο της Επιτροπής Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, για τις ιδιαίτερα χρήσιμες υποδείξεις και παρατηρήσεις του επί του σχεδίου του
κειμένου της δεύτερης εκδόσεως του βιβλίου.
Τέλος, ευχαριστούμε ιδιαίτερα το προσωπικό του Τμήματος Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου
για την άψογη συνεργασία, τον επαγγελματισμό που επέδειξε στην επιμέλεια της εκδόσεως του
παρόντος, καθώς και για την άοκνη προσπάθειά του για την αρτιότερη εμφάνιση και της παρούσας
εκδόσεως του βιβλίου.
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Κεφάλαιο 1
Αρχές λειτουργίας radar
1.1 Εισαγωγή.
Ο όρος radar αποτελεί ακρωνύμιο των Αγγλικών
λέξεων «Radio Detection and Ranging», που αποδίδονται στα Ελληνικά ως «Ανίχνευση και Μέτρηση
Αποστάσεων με Ραδιοκύματα». Οι λέξεις αυτές
περιγράφουν εν συντομία τον τρόπο λειτουργίας των
radar και τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται.
Δηλαδή, το radar είναι η συσκευή, που χρησιμοποιεί
ραδιοκύματα για την ανίχνευση στόχων και τη μέτρηση της αποστάσεως των στόχων από αυτό.
Κάνοντας μία ιστορική αναδρομή της εξελίξεως
των radar μέχρι σήμερα πρέπει να ξεκινήσομε από
το 1886. Τότε ο Γερμανός φυσικός Heinrich Hertz,
προς τιμήν του οποίου η μονάδα μετρήσεως της συχνότητας πήρε το όνομά της, υποστήριξε ότι τα ραδιοκύματα μπορούν να ανακλαστούν από μεταλλικά
αντικείμενα.
Το 1903 ο Γερμανός μηχανικός Hulsmeyer παρουσίασε την πατέντα μίας συσκευής ραδιοκυμάτων
για την ανίχνευση πλοίων με σκοπό την αποφυγή
συγκρούσεων. Ωστόσο, η συσκευή αυτή δεν έγινε
δεκτή με ιδιαίτερη θέρμη λόγω της μικρής εμβέλειάς της, μόλις 1 ναυτικό μίλι (ν.μ.).
Το 1922 ο Ιταλός φυσικός Marconi, σε μία διάλεξή του, επέστησε την προσοχή των επιστημόνων
στη δουλειά του Hertz και πρότεινε θεωρητικά αυτό
που σήμερα σε γενικές γραμμές είναι το radar ναυσιπλοΐας.
Παράλληλα, το 1922 οι Αμερικανοί μηχανικοί
Taylor και Young κατάφεραν να ανιχνεύσουν ξύλινο πλοίο χρησιμοποιώντας ξεχωριστό πομπό και
δέκτη στη συχνότητα των 60 MHz. Ωστόσο, αν και
από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του ’20 άρχισαν
να χρησιμοποιούνται radar για τον προσδιορισμό
του ύψους της ιονόσφαιρας, μόλις το 1935 άρχισαν
να χρησιμοποιούνται με επιτυχία radar για την ανίχνευση και τη μέτρηση της αποστάσεως αεροσκα1

φών. Η επιτυχία αυτή προέκυψε μετά από συνεχή
προσπάθεια κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’30
ανεξαρτήτων ομάδων επιστημόνων σε Βρετανία,
Γαλλία, Γερμανία και Η.Π.Α. με σκοπό την ανάπτυξη συστήματος radar για τον εντοπισμό εχθρικών
αεροπλάνων πολύ πριν προσεγγίσουν τις περιοχές
που στόχευαν να πλήξουν, ώστε να υπάρχει επαρκής
χρόνος προετοιμασίας για την αντιμετώπισή τους.
Το πρώτο radar που χρησιμοποιήθηκε στη θάλασσα τοποθετήθηκε σε πολεμικό πλοίο το 1937.
Μέχρι το 1939 τα radar που χρησιμοποιούνταν στη
θάλασσα είχαν πλέον βελτιωθεί σημαντικά και μπορούσαν να εντοπίζουν άλλα πλοία και αεροπλάνα σε
μεγάλες αποστάσεις και μάλιστα ανεξάρτητα από τις
επικρατούσες συνθήκες ορατότητας. Έτσι τα radar
ήταν πλέον έτοιμα για να χρησιμοποιηθούν κατά τη
διάρκεια του Β' Παγκόσμιου Πολέμου.
Οι ανάγκες επικρατήσεως στον πόλεμο επιτάχυναν περαιτέρω τις διαδικασίες εξελίξεως των radar.
Από το 1944 τα radar ναυσιπλοΐας άρχισαν να εμφανίζονται και στα εμπορικά πλοία. Μετά τη λήξη
του Β' Παγκόσμιου Πολέμου η χρήση των radar
ναυσιπλοΐας συνεχώς αυξανόταν, ικανοποιώντας τις
ανάγκες ασφαλούς ναυσιπλοΐας και αποφυγής συγκρούσεων. Σήμερα τα radar ναυσιπλοΐας χρησιμοποιούν όλες τις πρόσφατες εξελίξεις της τεχνολογίας.
Διαθέτουν ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά συστήματα
και έξυπνες κεραίες1, χρησιμοποιούν εξελιγμένους
αλγορίθμους ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και η
διαχείριση της λειτουργίας τους πραγματοποιείται
από σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα.
Τα σύγχρονα radar ναυσιπλοΐας μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ως προς το μέγεθος και την
εμφάνισή τους από τα radar ναυσιπλοΐας της δεκαετίας του ’40, ωστόσο οι βασικές πληροφορίες που
παρέχουν παραμένουν από τότε οι ίδιες και εξάγονται χρησιμοποιώντας τις ίδιες βασικές αρχές.

 ια έξυπνη κεραία αποτελείται από πολλαπλά στοιχεία κεραιών και διαθέτει επί πλέον την ικανότητα ψηφιακής επεξεργασίας
Μ
σήματος με σκοπό την ανάδειξη πληροφοριών, όπως η κατεύθυνση αφίξεως του σήματος και το εύρος της δέσμης ακτινοβολίας.
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Σ

1.1.1 Μονάδες μετρήσεως.
Ο πίνακας 1.1 παρουσιάζει τις μονάδες μετρήσεως όλων των βασικών μεγεθών που θα αναφερθούν στο παρόν βιβλίο.
Για τις μετατροπές ισχύουν οι σχέσεις:
1 ναυτικό μίλι = 1,852 km = 1852 m,
-3
-6
–6
1 ms = 10 s, 1 μs = 10 s, 1μV = 10 V
6
9
1 MHz = 10 Hz, 1 GHz =10 Hz
1.2 Πληροφορίες που παρέχει η συσκευή
radar.
Η συσκευή radar χρησιμοποιείται για την ανίχνευση στόχων παρέχοντας τις ακόλουθες βασικές
πληροφορίες (σχ. 1.2α):
1) Την απόστασή τους από το radar και

Απόσταση
στόχου

οράς
ς αναφ
Άξονα πλώρης)
ή
(γραµµ

R

Στόχος

Διόπτευση
στόχου

Radar

Σχ. 1.2α
Απόσταση και διόπτευση στόχου.

2) την κατεύθυνση (ή διόπτευσή) τους σε σχέση με έναν άξονα αναφοράς, ο οποίος στα πλοία
είναι η γραμμή πλώρης του πλοίου.
Αναφέρομε ότι μπορεί να βρεθεί και η σχετική
ταχύτητα (αν είναι αρκετά μεγάλη) του στόχου με τη

Πίνακας 1.1
Μονάδες μετρήσεως βασικών μεγεθών.
Μέγεθος
Απόσταση

Μονάδες μετρήσεως
m ή km ή ναυτικό μίλι (ν.μ.)

Διάρκεια παλμού (εκπομπής)

ms ή μs

Διόπτευση

ο

(μοίρες)

Κατακόρυφο εύρος δέσμης ακτινοβολίας

ο

(μοίρες)

Μέγεθος κηλίδας

mm

Μήκος κύματος (λειτουργίας)

cm, mm

Μήκος παλμού (εκπομπής)

m

Οριζόντιο εύρος δέσμης ακτινοβολίας

ο

Περίοδος επαναλήψεως παλμών

ms ή μs

Ρεύμα

A, mΑ

Στιγμιαία ισχύς (εκπομπής)

kW

Συχνότητα επαναλήψεως παλμών

pps (pulses per second/παλμοί ανά δευτερόλεπτο)

Συχνότητα λειτουργίας

MHz, GHz

Τάση

V, kV, μV

Ταχύτητα διαδόσεως ραδιοκυμάτων

m/μs

Ταχύτητα πλοίων/στόχων

Κόμβος = ν.μ./h

Ταχύτητα περιστροφής κεραίας

rpm (revolutions per minute –
περιστροφές ανά λεπτό)

Χρόνος σιγής

ms ή μs

(μοίρες)

3
χρήση του φαινομένου Doppler. Αυτό δεν θα μας
απασχολήσει σε αυτό το βιβλίο.
Στη συνέχεια αναπτύσσομε συνοπτικά τις αρχές,
που βασίζεται η μέτρηση των ανωτέρω μεγεθών.
1.2.1 Η έννοια της ηχούς.
Ένα αντικείμενο, το οποίο συνήθως ονομάζεται
στόχος, ανιχνεύεται από την εκπομπή ενός παλμού
ενέργειας ραδιοκυμάτων και την επακόλουθη λήψη
μέρους της ενέργειας αυτής, η οποία προέρχεται από
την ανάκλαση του αρχικού παλμού στον στόχο, στην
κατεύθυνση του πομπού. Η ανακλώμενη ενέργεια
από τον στόχο ονομάζεται ηχώ2 του στόχου.
Για παράδειγμα, ας θεωρήσομε ότι η κεραία του
radar του πλοίου Α (σχ. 1.2β), εκπέμπει παλμούς
ραδιοκυμάτων. Η ενέργεια των παλμών διαδίδεται
στον χώρο. Μέρος της ενέργειας αυτής προσπίπτει
στο πλοίο Β και ανακλάται από αυτό. Εάν το μέρος
της ανακλώμενης ενέργειας που επιστρέφει προς
την κατεύθυνση του πλοίου Α είναι αρκετής ισχύος, γίνεται αντιληπτό από την κεραία του radar του
πλοίου Α. Η ανακλώμενη αυτή ενέργεια που λαμβάνει η κεραία του radar του πλοίου Α αποτελεί την
ηχώ του πλοίου Β. Με άλλα λόγια:
Η ηχώ ενός στόχου που λαμβάνεται από την
κεραία ενός radar είναι το τμήμα της ανακλώμενης
ενέργειας από τον στόχο που διαδίδεται προς την

Α

Α

(α)

(γ)

κατεύθυνση της κεραίας και λαμβάνεται απ’ αυτήν.
Η ανακλώμενη ενέργεια παράγεται από την πρόσπτωση στοβ στόχο παλμών ραδιοκυμάτων, που εκπέμπονται από την κεραία του radar.
Η ηχώ έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1) Η συχνότητα και η διάρκεια της ηχούς μοιάζει με τη συχνότητα και τη διάρκεια, αντίστοιχα, του
αρχικού παλμού ενέργειας ραδιοκυμάτων που εκπέμφθηκε3.
Η ηχώ έχει τη συχνότητα του ραδιοκύματος, από
την ανάκλαση του οποίου προέρχεται. Η διάρκεια
της ηχούς εξαρτάται από την κλίση και το είδος των
επιφανειών των στόχων. Εάν ο στόχος έχει επίπεδη
επιφάνεια και ο προσανατολισμός της είναι κατακόρυφος, η ηχώ έχει διάρκεια ίση με τη διάρκεια
του αρχικού παλμού που εκπέμφθηκε. Εάν ο στόχος
έχει ανώμαλες επιφάνειες και σε διαφορετικά ύψη,
η ηχώ έχει μεγαλύτερη διάρκεια από τη διάρκεια
του αρχικού παλμού που εκπέμφθηκε.
2) Η ηχώ ποτέ δεν είναι τόσο ισχυρή, όσο ο αρχικός παλμός.
3) Η δυνατότητα ανιχνεύσεως της ηχούς εξαρτάται απ’ την ισχύ και διάρκεια του αρχικού παλμού.
4) Απαιτείται κατάλληλο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών παλμών, ώστε στο διάστημα
αυτό να μπορεί να επιστρέφει η ηχώ μακρινών στόχων.

B

Α

B

Α

(β)

(δ)

B

B

Σχ. 1.2β
(α) Εκπομπή παλμών ραδιοκυμάτων από το radar του πλοίου Α. (β) Πρόσπτωση παλμών στο πλοίο Β. (γ) Η ηχώ από
ανάκλαση των παλμών στο πλοίο Β. (δ) Το μέρος της ηχούς του πλοίου Β που επιστρέφει στην κεραία του πλοίου Α.
2

 ονομασία ηχώ προέρχεται από τη Νύμφη Ηχώ της Ελληνικής Μυθολογίας. Η Ηχώ ήταν η Νύμφη που μιλούσε ακατάπαυστα στην
Η
Ήρα, τη σύζυγο του Δία, έτσι ώστε ο Δίας να μην γίνεται αντιληπτός στις πολυάριθμες εξωσυζυγικές σχέσεις του. Η Ήρα κατάλαβε
το κόλπο της Ηχούς και την καταράστηκε να μπορεί να λέει μόνο ό,τι οι άλλοι μόλις έχουν πει. Σύμφωνα επίσης με τη Μυθολογία
των Ρωμαίων, ο Παν, όταν η Ηχώ αρνήθηκε τον έρωτά του, την κομμάτιασε και πέταξε τα κομμάτιά της παντού στη Γη για να τα
βρίσκομε εμείς ή καλύτερα για να τα ακούμε για πάντα.
3
Το φαινόμενο Doppler είναι αμελητέο.
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1.2.2 Μέτρηση αποστάσεως.
Η μέτρηση της αποστάσεως ενός στόχου από
το radar βασίζεται στη μέτρηση του χρονικού διαστήματος μεταξύ της εκπομπής του παλμού ραδιοκυμάτων (ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων) και της λήψεως
της ηχούς από την ανάκλαση των εν λόγω κυμάτων
στον στόχο.
Είναι προφανές ότι το χρονικό αυτό διάστημα
εξαρτάται από την ταχύτητα διαδόσεως του αρχικού
παλμού (και της ηχούς) και το διάστημα που διανύθηκε συνολικά από την κεραία στον στόχο και από
τον στόχο στην κεραία, όταν δεν υπάρχουν πολλαπλές διαδρομές. Το διάστημα που διανύθηκε συνολικά είναι το διπλάσιο της αποστάσεως του στόχου από
το radar. Επομένως, εάν είναι γνωστή η ταχύτητα του
παλμού και μετρηθεί το χρονικό διάστημα αυτό, είναι
εφικτή η μέτρηση της αποστάσεως του στόχου.
Η ταχύτητα διαδόσεως των ραδιοκυμάτων στον
αέρα είναι ίση με 300 000 km/s ή ισοδύναμα με
300 m/μs. Προφανώς ο αρχικός παλμός και η ηχώ
διαδίδονται με την ταχύτητα αυτή.
Με βάση αυτά, η απόσταση R ενός στόχου από
το radar προκύπτει από την ακόλουθη σχέση:
R

ct 
2

(1.1)

όπου: t είναι το χρονικό διάστημα μεταξύ της εκπομπής του παλμού ραδιοκυμάτων και της λήψεως της
ηχούς και c = 300 m/μs η ταχύτητα διαδόσεως των
ραδιοκυμάτων. Η απόσταση R μετρείται σε m ή km
ή σε ν.μ..

Παράδειγμα 1.2
Να υπολογιστεί το χρονικό διάστημα μεταξύ
της εκπομπής του παλμού ραδιοκυμάτων και της
λήψεως της ηχούς από στόχους, που βρίσκονται σε
αποστάσεις:
α) 40 m, β) 1 ν.μ., γ) 2 ν.μ., δ) 6 ν.μ. και ε)
12 ν.μ..
Σχολιάστε τα αποτελέσματα.
Δεδομένα

Zητούμενα

α) R1 = 40 m

α) t1 = ;

β) R2 = 1 ν.μ.

β) t2 = ;

γ) R3 = 2 ν.μ.

γ) t3 = ;

δ) R4 = 6 ν.μ.

δ) t4 = ;

ε) R5 = 12 ν.μ.

ε) t5 = ;

c = 300 m/μs

Λύση.
Για να υπολογίσομε το ζητούμενο χρονικό διάστημα t λύνομε τη σχέση (1.1) ως προς t:
R

ct
2 R
.
t
2
c

Αντικαθιστώντας τις αποστάσεις που μας δίνονται λαμβάνομε:
R
2 R
R1
22

40 m
m
22 40

11 
0,27 µs
µs

 0,27
α) tt111 
300 m
m µs
µs
cc
300

Παράδειγμα 1.1
Να υπολογιστεί η απόσταση ενός στόχου από
radar όταν το χρονικό διάστημα μεταξύ της εκπομπής του παλμού ραδιοκυμάτων και της λήψεως
της ηχούς του στόχου είναι ίσος με t = 10 μs.
Δεδομένα

Zητούμενα

t = 10 μs

R=;

c = 300 m/μs
Λύση.
H απόσταση του στόχου υπολογίζεται απ’ τη
σχέση:
R

Άρα, ο στόχος βρίσκεται σε απόσταση 1500 m
από το radar.

c  t 300 m µs 10µs

 1500 m
2
2

2 R
ν.µ
1852
m
R222
211
1 ν.µ
ν.µ...
21852
1852 m
m
22
22
β) tt222  22 R
12,34 µs
µs


12,34
300 m
m µs
µs 300
300 m
m µs
µs
cc
300
2 R

2  2 ν.µ.

2  2 1852 m

cc

300m
m µs
µs
300

300m
m µs
µs
300

R3 2222 ν.µ
ν.µ.. 22221852
1852 m
m 24,68 µs
22 R
 c 33 
 300 m µs 
 300 m µs 
 24,68
24,68 µs
µs
γ) ttt333 

2 R

2  6 ν.µ.

2  6 1852 m

cc

300m µs
µs
300m

300m µs
µs
300m

R4 2266 ν.µ
ν.µ.. 22661852
1852 m
m 74,04 µs
22 R
δ) ttt444 
 c 44 
 300m µs 
 300m µs 
 74,04
74,04 µs
µs
2 R

2 12 ν.µ.

2 12 1852 m

cc

300m
m µs
µs
300

300m
m µs
µs
300

R5 2212
12 ν.µ.
ν.µ. 2212
121852
1852 m
m 148,08 µs
22 R
ε) ttt555 
148,08 µs
µs
 c 55 
 300 m µs 
 300 m µs 
148,08

Παρατηρούμε ότι τα χρονικά διαστήματα που
απαιτούνται για την εκπομπή και τη λήψη των ρα-
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διοκυμάτων, ακόμη και για τις αποστάσεις των
12 ν.μ., είναι εξαιρετικά μικρά.
Τέλος, σημειώνομε ότι η απόσταση των 40 m
αποτελεί την ελάχιστη απόσταση ανιχνεύσεως
στόχων που πρέπει να επιτυγχάνεται από τα
radar, ώστε να είναι συμβατά με τα πρότυπα του
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)4.

1.2.3 Προσδιορισμός της διοπτεύσεως.
Ο προσδιορισμός της διοπτεύσεως του στόχου,
δηλαδή της κατευθύνσεώς του σε σχέση με τη γραμμή πλώρης του πλοίου, βασίζεται στην περιστροφή
της κεραίας του radar και στο μικρό εύρος της δέσμης ακτινοβολίας της.
Η κεραία αφενός εκπέμπει τους παλμούς ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και αφετέρου η ίδια λαμβάνει
την ηχώ από την ανάκλαση των εν λόγω κυμάτων
στον στόχο.
Η κεραία είναι σχεδιασμένη κατά τέτοιον τρόπο,
ώστε να εστιάζει την εκπεμπόμενη ενέργεια σε μία
δέσμη που είναι πολύ στενή στο οριζόντιο επίπεδο.
Επίσης, η δυνατότητα λήψεως της κεραίας είναι τέτοια, ώστε να ανιχνεύει ενέργεια μόνο εάν αυτή
επιστρέφει εντός των ορίων του στενού οριζόντιου
εύρους της δέσμης.
Λόγω αυτών των χαρακτηριστικών κατευθυντικότητας της δέσμης ακτινοβολίας και της περιστροφής
της, η κεραία λαμβάνει κάθε στιγμή την ηχώ μόνο
από στόχους, οι οποίοι βρίσκονται στην κατεύθυνση
της δέσμης. Έτσι, η διόπτευση ενός στόχου μπορεί να υπολογιστεί απ’ την κατεύθυνση της δέσμης ακτινοβολίας της κεραίας σε σχέση με τη
γραμμή πλώρης του πλοίου.

χικές χρονικές στιγμές. Στους υπολογισμούς πρέπει
να λαμβάνεται υπόψη και η ταχύτητα του πλοίου που
φέρει το radar.
1.3 Η συσκευή radar ναυσιπλοΐας.
Τα radar που εγκαθίστανται κυρίως στα πλοία,
αλλά και στις ακτές, με σκοπό την ανίχνευση στόχων
που βρίσκονται κατά κύριο λόγο στην επιφάνεια της
θάλασσας ή σε μικρό ύψος απ’ αυτήν και τη μέτρηση
των αποστάσεων και των διοπτεύσεων των στόχων
αυτών ονομάζονται radar ναυσιπλοΐας. Για το λόγο
αυτό τα radar ναυσιπλοΐας (σχ. 1.3α) ονομάζονται
και radar ανιχνεύσεως επιφάνειας.
Οι πληροφορίες που παρέχουν τα radar ναυσιπλοΐας χρησιμοποιούνται πρωτίστως για την ασφαλή
ναυσιπλοΐα και την αποφυγή συγκρούσεων. Μάλιστα, τα radar ναυσιπλοΐας ανιχνεύουν τους στόχους,
ανεξάρτητα από τις επικρατούσες συνθήκες ορατότητας και σε αποστάσεις μεγαλύτερες από τον ορίζοντα.
Τα σύγχρονα radar είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό
τους ARPA (Automatic Radar Plotting Aid), δηλαδή διαθέτουν Σύστημα Aυτόματης Υποτυπώσεως
Στόχων.
Με το radar ναυσιπλοΐας του ένα πλοίο μπορεί,
μεταξύ άλλων, να εντοπίσει άλλα πλοία, νησίδες,
σημαντήρες, ακτές και αεροπλάνα που πετούν σε χαμηλό ύψος απ’ την επιφάνεια της θάλασσας και να
μετρήσει την απόστασή τους και τη διόπτευσή τους.
Με το radar ναυσιπλοΐας του ένα πολεμικό πλοίο

1.2.4 Άλλες πληροφορίες.
Εκτός από τις πληροφορίες αποστάσεως και διοπτεύσεως, με τη βοήθεια της συσκευής radar μπορούμε να εξάγομε και άλλες χρήσιμες πληροφορίες
για τους στόχους. Έτσι, στην περίπτωση που ένας
στόχος είναι κινούμενος, μπορούμε να υπολογίσομε
την πορεία και την ταχύτητά του. Αυτό επιτυγχάνεται
με επεξεργασία των πληροφοριών αποστάσεως και
διοπτεύσεως που λαμβάνομε από το radar σε διαδο4

Σχ. 1.3α
Radar ναυσιπλοΐας.

International Maritime Organization: IMO Performance Standards for Navigational Radar Equipment.
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μπορεί να εντοπίσει τα εχθρικά και τα φίλια πλοία
καθώς και αεροπλάνα, που πετούν σε χαμηλό ύψος
από την επιφάνεια της θάλασσας.
Με τα radar ναυσιπλοΐας τους οι παράκτιες αρχές, οι υπηρεσίες επιτηρήσεως θαλασσίων διόδων,
οι λιμενικές αρχές και γενικά κάθε αρμόδια αρχή
μπορεί, μεταξύ άλλων, να εντοπίσει τα πλοία που
πλέουν στην περιοχή ευθύνης της και να παρέχει σ’
αυτά οδηγίες και κατευθύνσεις για την ασφαλή ναυσιπλοΐα τους στην περιοχή.
Προκειμένου να κατανοήσομε τη λειτουργία του
radar ναυσιπλοΐας (στο εξής το αναφέρομε απλά ως
radar) αναλύομε στη συνέχεια και περιγράφομε τα
βασικά μέρη από τα οποία αυτό αποτελείται.
1.3.1 Βασικά μέρη του radar.
Τα πέντε βασικά λειτουργικά μέρη του radar είναι τα ακόλουθα (σχ. 1.3β):
1) Η κεραία και το σύστημα περιστροφής της.
2) Ο πομπός.
3) Ο δέκτης.
4) Ο διακόπτης εκπομπής-λήψεως και
5) ο ενδείκτης ή αλλιώς ενδείκτης θέσεων.
Στο σχήμα 1.3β, για λόγους απλότητας, δεν περιγράφομε όλες τις συνδέσεις μεταξύ των μερών
αυτών, αλλά περιοριζόμαστε στις βασικές, προκειμένου να γίνει κατανοητή η περιγραφή της λειτουργίας του radar που παραθέτομε στη συνέχεια.
1.3.2 Περιγραφή της λειτουργίας του radar.
Η κεραία εκπέμπει ραδιοκύματα, που παράγει ο
πομπός και λαμβάνει ραδιοκύματα, που προέρχονται
Συγχρονιστικοί
παλµοί

Ποµπός

από ανάκλαση σε στόχους των εκπεμπομένων ραδιοκυμάτων, δηλαδή λαμβάνει την ηχώ των στόχων.
Η κεραία του radar εκπέμπει σε δέσμη ακτινοβολίας ραδιοκύματα κατά παλμούς πολύ μικρής διάρκειας, τα οποία παράγονται από τον πομπό. Τα
ραδιοκύματα που παράγει ο πομπός έχουν συχνότητα συνήθως 3 GHz ή 10 GHz και πολύ μεγάλη
στιγμιαία ισχύ (2 – 75 kW).
Τα ραδιοκύματα προσπίπτουν σε στόχους που
βρίσκονται εντός του χώρου που καλύπτει η δέσμη
ακτινοβολίας. Mέρος της προσπίπτουσας ενέργειας
ανακλάται και επιστρέφει στην κεραία του radar ως
ηχώ. Η ηχώ διατηρεί τη συχνότητα του ραδιοκύματος που εκπέμφθηκε (3 GHz ή 10 GHz) και έχει
συγκρίσιμη (ίση ή λίγο μεγαλύτερη) διάρκεια με τη
διάρκεια του παλμού εκπομπής· ωστόσο είναι πολύ
πιο ασθενής απ’ τον παλμό που εκπέμφθηκε.
Ο δέκτης δέχεται την ηχώ που λαμβάνει η κεραία
κι αφού την επεξεργαστεί παράγει το οπτικό σήμα
της ηχούς. Ο ενδείκτης δέχεται από τον δέκτη το
οπτικό σήμα της ηχούς και από τον πομπό παλμούς
που συγχρονίζουν τη λειτουργία του και παρουσιάζει τις πληροφορίες που αφορούν στον στόχο.
Η ηχώ μεταφέρεται από την κεραία στον δέκτη,
που είναι μεγάλης ευαισθησίας5. Η ηχώ είναι τόσο
ασθενής, ώστε η τάση που αναπτύσσεται στην είσοδο του δέκτη είναι μερικά μV. Η ηχώ ενισχύεται από
τον δέκτη και μετατρέπεται σε οπτικό σήμα, το οποίο
στη συνέχεια προωθείται στον ενδείκτη.
Ο ενδείκτης ή αλλιώς ενδείκτης πλάνου θέσεων παρουσιάζει τις πληροφορίες αποστάσεως
και διοπτεύσεως, που αφορούν στους στόχους στην
Παλµοί
εκποµπής
Διακόπτης
εκποµπής_
λήψεως

Ενδείκτης

Οπτικό σήµα
ηχούς

Δέκτης

Κεραία_
Σύστηµα
περιστροφής
κεραίας

Λαµβανόµενη
ηχώ

Σχ. 1.3β
Τα βασικά λειτουργικά μέρη του radar ναυσιπλοΐας.
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 όρος ευαισθησία του δέκτη αναφέρεται στο ελάχιστο πλάτος που πρέπει να έχει το σήμα που λαμβάνει ο δέκτης, ώστε να
Ο
παράγεται στην έξοδό του σήμα, το οποίο μπορεί να ενεργοποιήσει τα κυκλώματα του ενδείκτη. Ένας δέκτης έχει τόσο πιο καλή
ευαισθησία όσο πιο μικρό είναι το ελάχιστο απαιτούμενο πλάτος του σήματος που λαμβάνει.
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οθόνη του, παρέχοντας μία πιστή απεικόνιση της περιοχής που ανιχνεύεται.
Σημειώνεται ότι η κεραία του radar είναι κοινή
και για την εκπομπή των παλμών και για τη λήψη της
ηχούς. Ωστόσο, επειδή η εκπομπή κάθε παλμού έχει
τόσο υψηλή ισχύ, ώστε μπορεί να καταστρέψει τον
δέκτη, χρησιμοποιείται ο διακόπτης εκπομπήςλήψεως, ώστε να συνδέει την κεραία μόνο με τον
πομπό και όχι με τον δέκτη κατά την εκπομπή των
παλμών και μόνο με τον δέκτη και όχι με τον πομπό
κατά τη λήψη της ηχούς.
Τέλος, η κεραία του radar περιστρέφεται με σταθερή ταχύτητα καλύπτοντας κάθε σημείο του ορίζοντα της επιφάνειας της θάλασσας.
1.4 Συχνότητα λειτουργίας, συχνότητα επαναλήψεως παλμών και διάρκεια παλμού εκπομπής.
Τα βασικότερα από τα μεγέθη που περιγράφουν
τη λειτουργία του radar είναι τα εξής:
1) Η συχνότητα λειτουργίας (operating frequency) του radar που είναι η συχνότητα του ηλεκτρομαγνητικού κύματος των παλμών που εκπέμπει
το radar. Επειδή η ηχώ έχει ίδια συχνότητα με τους
παλμούς εκπομπής, η συχνότητά της είναι ίση με τη
συχνότητα λειτουργίας του radar. Η συνήθης τιμή
της συχνότητας λειτουργίας των radar ναυσιπλοΐας βρίσκεται στην περιοχή των 9,3 – 9,5 GHz (στο
εξής για συντομία θα αναφέρεται 10 GHz). Ωστόσο,
υπάρχουν radar ναυσιπλοΐας που λειτουργούν στη
συχνότητα των 3 GHz και άλλα που λειτουργούν
στη συχνότητα των 37,5 GHz (βλ. παράγρ. 4.2).
2) Η συχνότητα επαναλήψεως παλμών (Pulse
Repetition Frequency–PRF) του radar, που είναι η
συχνότητα, με την οποία εκπέμπονται οι παλμοί απ’
την κεραία του radar, δηλαδή το πλήθος των εκπεμπομένων παλμών ανά μονάδα χρόνου. Η συνήθης
τιμή της για τα radar ναυσιπλοΐας είναι 1000 pps.
Ο χρόνος ανάμεσα στην εκπομπή δύο διαδοχικών παλμών ονομάζεται περίοδος επαναλήψεως
παλμών και ισούται με το αντίστροφο της συχνότητας επαναλήψεως παλμών. Η περίοδος επαναλήψεως παλμών για συχνότητα 1000 pps είναι ίση
με 1 ms ή αλλιώς 1000 μs. Η περίοδος επαναλήψεως παλμών αναφέρεται συνήθως ως PRΤ (Pulse
Repetition Time).
3) Η διάρκεια παλμού εκπομπής του radar που
είναι ο χρόνος διάρκειας της εκπομπής ενός παλμού.
Η διάρκεια παλμού εκπομπής αναφέρεται συνήθως

ως PD (Pulse Duration) ή PW (Pulse Width).
Οι συσκευές radar συνήθως λειτουργούν με δύο
δυνατότητες παλμών εκπομπής:
1) Με παλμούς μικρής διάρκειας εκπομπής ή
2) με παλμούς μεγάλης διάρκειας εκπομπής.
Επιλέγεται μία από τις δύο αυτές δυνατότητες
λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο, του οποίου την απόσταση επιθυμούμε να μετρήσομε, καθώς επίσης και
τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε δυνατότητας. Στις μικρές κλίμακες ανιχνεύσεως (ανίχνευση σε μικρές αποστάσεις) χρησιμοποιούμε παλμούς
μικρής διάρκειας, ενώ στις μεγάλες κλίμακες ανιχνεύσεως (ανίχνευση σε μεγάλες αποστάσεις) χρησιμοποιούμε παλμούς μεγάλης διάρκειας.
Εκτός από την διάρκεια παλμού εκπομπής, οι
παλμοί εκπομπής χαρακτηρίζονται και από το μήκος
παλμού. Ως μήκος παλμού ονομάζεται το γινόμενο της διάρκειας παλμού εκπομπής με την ταχύτητα
διαδόσεως των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων c. Δηλαδή, το μήκος παλμού που αναφέρεται συνήθως
ως PL (Pulse Length), υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση:
PL = PD · c
(1.2)
Από τη στιγμή που σταματά η εκπομπή ενός παλμού μέχρι τη στιγμή που εκκινεί η εκπομπή του επόμενου παλμού, το radar σιγεί, δηλαδή δεν εκπέμπει.
Ο χρόνος αυτός ονομάζεται χρόνος σιγής. Ο χρόνος σιγής αναφέρεται ως διάστημα επαναλήψεως
παλμών ή συνηθέστερα ως PRI (Pulse Repetition
Interval). Το άθροισμα της διάρκειας παλμού εκπομπής και του χρόνου σιγής ισούται με την περίοδο
επαναλήψεως παλμών. Δηλαδή ισχύει:
PRΤ = PD + PRI.

(1.3)

Με άλλα λόγια το μήκος παλμού αποτελεί την
απόσταση, την οποία έχει διανύσει το μέτωπο των
εκπεμπομένων από το radar ηλεκτρομαγνητικών
κυμάτων όταν ξεκινά η σιγή του πομπού.
Το σχήμα 1.4 παρουσιάζει χαρακτηριστική εικόνα εκπομπής radar κατά παλμούς, ενώ οι τυπικές
τιμές των ανωτέρω μεγεθών που περιγράφουν τη
λειτουργία της συσκευής radar συνοψίζονται στον
πίνακα 1.4.

PD

PRI
PRΤ

PD

PRI
PRΤ

PD

PRI
PRΤ

Σχ. 1.4
Εκπομπή radar κατά παλμούς.

PD
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Πίνακας 1.4
Τυπικές τιμές λειτουργίας radar.
Μέγεθος

Τυπική Τιμή

Άλλες απαντώμενες τιμές

Συχνότητα λειτουργίας.

10 GHz

3 GHz, 37,5 GHz

Συχνότητα επαναλήψεως παλμών.

1000 pps

500 – 4000 pps

Περίοδος επαναλήψεως παλμών.

1000 μs

250 – 2000 μs

Διάρκεια παλμού εκπομπής μικρής
διάρκειας.

0,03 – 0,1 μs

Διάρκεια παλμού εκπομπής μεγάλης διάρκειας.

0,1 – 1,5 μs

Παράδειγμα 1.3

0,1 – 100 μs

N

Ένα radar έχει συχνότητα λειτουργίας
f = 10 GHz και συχνότητα επαναλήψεως παλμών PRF = 1000 pps. Εάν η διάρκεια παλμού
εκπομπής του radar είναι PD = 1 μs να υπολογιστούν:
α) Το πλήθος N των μηκών κύματος που
εκπέμπονται κατά τη διάρκεια του παλμού εκπομπής.
β) Το μήκος του παλμού PL.
γ) Ο χρόνος σιγής PRI.

1 µs
PD
 4  10 000 μήκη κύματος.
T
10 µs

β) Το μήκος του παλμού δίνεται από τη σχέση:
PL = PD ⋅ c = 1μs ⋅ 300 m/μs = 300 m.
γ) Η περίοδος επαναλήψεως παλμών PRΤ
είναι ίση με το αντίστροφο της συχνότητας επαναλήψεως παλμών PRF = 1000 pps, δηλαδή:
PRT 

1
1

 10 3 s  1000 µs .
PRF 1000 pps

f = 10 GHz

N=;

Ο χρόνος σιγής PRI υπολογίζεται εάν από
την περίοδο επαναλήψεως παλμών PRΤ αφαιρέσομε τη διάρκεια παλμού εκπομπής PD:

PRF = 1000 pps

PL = ;

PRI = PRΤ – PD = 1000 μs – 1 μs = 999 μs.

c = 300 m/μs

PRI = ;

Δεδομένα

Zητούμενα

PD = 1 μs
Λύση.
α) Επειδή η συχνότητα λειτουργίας του
radar είναι f = 10 GHz, η περίοδος των ραδιοκυμάτων είναι:
T

1
1

 1010 s  104 µs.
f 10 GHz

Η περίοδος αντιστοιχεί στον χρόνο που
εκπέμπεται ένα μήκος κύματος. Επομένως, το
πλήθος N των μηκών κύματος που εκπέμπονται
κατά τη διάρκεια του παλμού εκπομπής δίνεται
από τη διαίρεση της διάρκειας του παλμού εκπομπής PD με την περίοδο Τ:

1.5 Ο
 Ενδείκτης Πλάνου Θέσεων.
Ο Ενδείκτης Πλάνου Θέσεων (Plan Position
Indicator – PPI) (σχ. 1.5α) είναι το μέρος της συσκευής radar το οποίο παρουσιάζει τις πληροφορίες
αποστάσεως και διοπτεύσεως που παρέχει το radar
για τους στόχους.
Όπως φαίνεται και από το σχήμα 1.3β, ο ενδείκτης συνδέεται με: τον πομπό, τον δέκτη και το σύστημα περιστροφής της κεραίας.
Ο πομπός ενημερώνει τον ενδείκτη για τις χρονικές στιγμές στις οποίες εκπέμπονται οι παλμοί. Η
ενημέρωση γίνεται μέσω συγχρονιστικών παλμών
που αποστέλλονται από τον πομπό στον ενδείκτη
(βλ. παράγρ. 2.7).
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Ο δέκτης ενημερώνει τον ενδείκτη για τις χρονικές στιγμές που λαμβάνει η συσκευή radar την ηχώ
που αντιστοιχεί στους εκπεμπόμενους παλμούς και
προέρχεται από στόχους οι οποίοι βρίσκονται εντός
της δέσμης ακτινοβολίας του radar.
Το σύστημα περιστροφής της κεραίας ενημερώνει τον ενδείκτη για τη γωνία που σχηματίζει σε κάθε
χρονική στιγμή ο άξονας της δέσμης ακτινοβολίας
με την κατεύθυνση της πλώρης του πλοίου.
Από τις πληροφορίες που αντλεί από τον πομπό
και τον δέκτη, ο ενδείκτης μετρά το χρονικό διάστημα μεταξύ της εκπομπής κάθε παλμού ραδιοκυμάτων και της λήψεως της ηχούς που προκύπτει από
την ανάκλασή του. Με τον τρόπο αυτό μετρά την
απόσταση των στόχων.
Από τις πληροφορίες που αντλεί από το σύστημα περιστροφής της κεραίας, ο ενδείκτης μετρά την
κατεύθυνση του στόχου ως προς τη κατεύθυνση της
πλώρης του πλοίου, δηλαδή τη διόπτευση του στόχου. Περαιτέρω, μερικές συσκευές radar έχουν τη
δυνατότητα να μετρούν και τη διόπτευση των στόχων ως προς την κατεύθυνση του Βορρά.
Με βάση τις μετρήσεις για όλους τους στόχους
εντός της δέσμης ακτινοβολίας του radar, ο ενδείκτης εμφανίζει όλους τους στόχους με την απόσταση
και τη διόπτευσή τους παρουσιάζοντας την εικόνα
του ορίζοντα υπό κλίμακα, η οποία καθορίζεται από
τη χρησιμοποιούμενη κλίμακα ανιχνεύσεως. Αυτός
είναι ο λόγος που ο ενδείκτης της συσκευής radar
ονομάζεται ενδείκτης PPI.
Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνομε ότι οι
χρόνοι απ’ την εκπομπή παλμού μέχρι την επιστροφή της ηχούς είναι πάρα πολύ μικροί, της τάξεως
των μερικών μs έως μερικών δεκάδων μs (βλ. παράδειγμα 1.2). Επομένως, η τεχνολογία κατασκευής
του ενδείκτη PPI είναι απαραίτητο να είναι τέτοια,
ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
των εν λόγω πάρα πολύ μικρών χρόνων. Μία τέτοια τεχνολογία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
αυτές και χρησιμοποιήθηκε στον ενδείκτη PPI είναι
αρχικά η τεχνολογία του καθοδικού σωλήνα (ή αλλιώς καθοδικής λυχνίας).
Βασικό στοιχείο του καθοδικού σωλήνα είναι η
ύπαρξη κηλίδας [σχ. 1.5β(α)], η οποία μπορεί να
εκτρέπεται σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης της
λυχνίας [σχ. 1.5β(β)] με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω
πηνίου, το οποίο ονομάζεται πηνίο εκτροπής. Η
οθόνη καλύπτεται με φθορίζον υλικό, με αποτέλεσμα να δημιουργείται φωτεινό στίγμα επί της οθό-

νης της καθοδικής λυχνίας στο σημείο της, στο οποίο
εκτρέπεται η κηλίδα με ηλεκτρονικό τρόπο.
Σημειώνομε ότι στους σύγχρονους ενδείκτες

(α)
(α)
(α)

(β)
(β)

Σχ.(β)
1.5α
(a) Ενδείκτης PPI και (β) διάφοροι τύποι ενδεικτών PPI.

(α)

(β)

Σχ. 1.5β
Κηλίδα καθοδικού σωλήνα (α) στο κέντρο
και (β) σε τυχαίο σημείο.
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χρησιμοποιείται η τεχνολογία υγρών κρυστάλλων6
(LCD – Liquid Crystal Display), η οποία αξιοποιεί
τις οπτικές ιδιότητές τους.
– Εμφάνιση στόχων σε σωστή απόσταση και
διόπτευση.
Η ρύθμιση της κινήσεως της κηλίδας της καθοδικής λυχνίας του ενδείκτη πραγματοποιείται με τη
γεννήτρια βάσεως χρόνου (βλ. υποπαράγρ. 2.7.1).
Όταν η γεννήτρια βάσεως χρόνου συγχρονιστεί με
την εκπομπή ενός παλμού από τον πομπό, τότε αρχίζει η εκτροπή της κηλίδας της καθοδικής λυχνίας
στην οθόνη του radar.
Η κηλίδα εκτρέπεται ακτινικά, δηλαδή από το κέντρο της οθόνης προς την περιφέρειά της με σταθερή
ταχύτητα. Η εν λόγω εκτροπή διαρκεί χρονικό διάστημα που ονομάζεται βάση χρόνου. Ακολούθως, η
κηλίδα επανέρχεται ταχύτατα στο κέντρο της οθόνης.
Η διάρκεια της βάσεως χρόνου ρυθμίζεται με
βάση την κλίμακα ανιχνεύσεως, ώστε να αντιστοιχεί στον χρόνο που απαιτείται για να διανύσουν τα
ηλεκτρομαγνητικά κύματα του παλμού που εκπέμπει
το radar κάποια συγκεκριμένη απόσταση και να
επιστρέψουν στην κεραία του radar. Για παράδειγμα, εάν η βάση χρόνου ρυθμιστεί να αντιστοιχεί στα
20 ν.μ., αυτό σημαίνει ότι η κηλίδα εκτρέπεται για
όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να διανύσουν τα
ηλεκτρομαγνητικά κύματα του παλμού που εκπέμπει
το radar απόσταση 20 ν.μ. και να επιστρέψουν στην
κεραία του radar. Όπως είδαμε στο Παράδειγμα 1.2,
σε κάθε ν.μ. αντιστοιχεί χρόνος 12,34 μs. Έτσι για τα
20 ν.μ., η κηλίδα εκτρέπεται για διάστημα 246,8 μs.
Η εμφάνιση στόχου σε σωστή απόσταση γίνεται
ως εξής: Έστω ότι η κλίμακα ανιχνεύσεως είναι 20
ν.μ. και ότι υπάρχει ακίνητος στόχος σε απόσταση 8
ν.μ.. Με βάση τα προηγούμενα, όταν η ηχώ από τον
στόχο επιστρέφει στο radar, η κηλίδα βρίσκεται στα
8/20 της αποστάσεως του κέντρου από την περιφέρεια της οθόνης. Τη στιγμή της επιστροφής της ηχούς
ενεργοποιείται η καθοδική λυχνία και αυξάνει στιγμιαία η λαμπρότητα της κηλίδας στην οθόνη. Η στιγμιαία αύξηση της λαμπρότητας της κηλίδας επαναλαμβάνεται στο ίδιο σημείο σε κάθε εκτροπή της κηλίδας.
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Το σημείο αυτό εμφανίζεται ως φωτεινό σημείο στην
οθόνη του ενδείκτη και αναπαριστά τον στόχο που
βρίσκεται σε απόσταση 8 ν.μ. από το radar.
Αν οι στόχοι καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση, φωτίζονται οι περιοχές της οθόνης της καθοδικής λυχνίας που αντιστοιχούν στις εκτάσεις των στόχων αυτών.
Λόγω του φαινομένου της μεταπορφυρώσεως7, οι
περιοχές αυτές της οθόνης εξακολουθούν να είναι
φωτισμένες μέχρι την επόμενη στροφή της βάσεως
χρόνου. Το φαινόμενο αυτό έχει ως αποτέλεσμα η εικόνα της ηχούς των στόχων να είναι σταθερή και να
μοιάζει με την εικόνα του ορίζοντα ή την εικόνα του
χάρτη που αντιστοιχεί στην κλίμακα ανιχνεύσεως.
Επί πλέον, στον ενδείκτη εμφανίζεται και η σωστή διόπτευση του στόχου. Η σωστή διόπτευση επιτυγχάνεται με τον συγχρονισμό της περιστροφής του
πηνίου εκτροπής της καθοδικής λυχνίας με την περιστροφή της κεραίας (βλ. παράγρ. 2.9).
Προς το παρόν αναφέρομε ότι, όταν έχομε συγχρονισμό η βάση χρόνου, περιστρέφεται με την ίδια
ταχύτητα που περιστρέφεται και η κεραία του radar.
Η σύγχρονη αυτή κίνηση εξασφαλίζει την εμφάνιση
των στόχων στην οθόνη του ενδείκτη όχι μόνο στη
σωστή απόσταση, αλλά και στη σωστή διόπτευση.
Ο προσδιορισμός της διοπτεύσεως των στόχων
πραγματοποιείται με τη βοήθεια ανεμολογίου που
βρίσκεται στην περιφέρεια της οθόνης του ενδείκτη.
ο
Η ένδειξη 0 τίθεται προκειμένου να αντιστοιχεί στην
κατεύθυνση της πλώρης του πλοίου ή στην κατεύθυνση του Βορρά και έτσι προσδιορίζεται με ακρίβεια η
διόπτευση των στόχων.
Ο ενδείκτης ονομάζεται ενδείκτης σχετικής κινήσεως όταν παρουσιάζει την εικόνα της σχετικής κινήσεως των στόχων ως προς το πλοίο και ενδείκτης
αληθούς κινήσεως όταν παρουσιάζει την εικόνα της
αληθούς κινήσεως των στόχων και του πλοίου.
1.6 Δέσμες ακτινοβολίας.
Όπως προαναφέραμε, η κεραία του radar ακτινοβολεί ραδιοκύματα στον χώρο συγκεντρωμένα σε
δέσμη. Συγκεκριμένα η κεραία έχει μία κύρια δέσμη
(κύριος λοβός), και πολλές δευτερεύουσες δέσμες

O όρος υγρός κρύσταλλος αναφέρεται στην κατάσταση της ύλης που έχει ιδιότητες, οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές ιδιότητες των
υγρών με τις κλασικές ιδιότητες των στερεών (κρυσταλλική δομή).
7
Μεταπορφύρωση ονομάζεται το φαινόμενο της εμφανίσεως κατάλοιπου φθορισμού σε περιοχή της οθόνης της καθοδικής λυχνίας,
στην οποία εκτρέπεται η κηλίδα. Ο κατάλοιπος φθορισμός εμφανίζεται αμέσως μετά την παύση εκτροπής της κηλίδας και εξασθενεί
σταδιακά μέχρι που εξαφανίζεται.
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Δευτερεύοντες λοβοί

Κύριος λοβός

Σχ. 1.6
Κύρια και δευτερεύουσες δέσμες
ακτινοβολίας (λοβοί) κεραίας radar.

ακτινοβολίας (δευτερεύοντες ή αλλιώς πλευρικοί λοβοί) (σχ. 1.6). Συνήθως, η ενέργεια που αντιστοιχεί
στο σύνολο των πλευρικών λοβών είναι μικρότερη
από μόλις το 0,25% της ενέργειας που αντιστοιχεί
στον κύριο λοβό. Καθώς η κεραία περιστρέφεται με
σταθερή ταχύτητα, η τιμή της οποίας συνήθως είναι
15 – 35 rpm περιστρέφεται και η δέσμη ακτινοβολίας της κεραίας με την ίδια ταχύτητα.
Τα όρια της δέσμης ακτινοβολίας της κεραίας
ορίζονται ως τα σημεία, στα οποία η ισχύς ελαττώνεται στο μισό της μέγιστης ισχύος ή ισοδύναμα τα
σημεία, στα οποία η ισχύς ελαττώνεται κατά 3 db της
μέγιστης ισχύος (βλ. παράγρ. 2.5.1).
– Κατακόρυφο και οριζόντιο εύρος της δέσμης
ακτινοβολίας.
Η κύρια δέσμη ακτινοβολίας χαρακτηρίζεται απ’
το οριζόντιο και το κατακόρυφο εύρος της. Το οριζόντιο εύρος της δέσμης είναι πολύ μικρό, ενώ το
κατακόρυφο εύρος της αρκετά μεγάλο.
Οι λόγοι για τους οποίους το οριζόντιο εύρος της
δέσμης είναι μικρό συνοψίζονται στο ότι συγκριτικά
με το μεγάλο εύρος δέσμης, με μικρό εύρος δέσμης
επιτυγχάνεται:
1) Ακριβέστερη διόπτευση των στόχων.
2) Καλύτερη διάκρισή τους και με μικρότερη
παραμόρφωση κατά διόπτευση όταν εμφανίζονται
στον ενδείκτη PPI.
Σύμφωνα με τα πρότυπα του ΙΜΟ8 το οριζόντιο
εύρος της δέσμης ακτινοβολίας του radar ναυσιπλοΐας δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 2,5ο.
Οι λόγοι, για τους οποίους το κατακόρυφο εύρος
της δέσμης είναι μεγάλο συνοψίζονται στο ότι συγκριτικά με το μικρό εύρος δέσμης, με μεγάλο εύρος
8

δέσμης επιτυγχάνεται η ανίχνευση σε όλες τις αποστάσεις στόχων που βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή, με μεγάλο εύρος δέσμης ανιχνεύονται
ευκολότερα, απ’ ό,τι με μικρό εύρος δέσμης, όλοι οι
στόχοι από την ελάχιστη μέχρι τη μέγιστη απόσταση
ανιχνεύσεως του radar. Το μεγάλο κατακόρυφο εύρος δέσμης εξασφαλίζει επίσης την ανίχνευση των
στόχων κατά τους προνευτασμούς και τους διατοιχισμούς των πλοίων.
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσομε ότι όταν
τα πλοία παίρνουν κλίση κατά τους προνευτασμούς9
και τους διατοιχισμούς10, ανάλογη κλίση παίρνει
και η δέσμη ακτινοβολίας του radar τους. Η κλίση
της δέσμης ακτινοβολίας έχει ως πιθανή συνέπεια τη
μη ανίχνευση μικρών στόχων, οι οποίοι βρίσκονται
απ’ την πλευρά του πλοίου που ανέρχεται κατά τους
προνευτασμούς και τους διατοιχισμούς και σε μεγάλη απόσταση από το πλοίο.
Ερωτήσεις.
1. 	Ποιες είναι οι βασικές πληροφορίες που παρέχει
η συσκευή radar ναυσιπλοΐας; Ποιες είναι οι αρχές, στις οποίες βασίζεται η μέτρηση των πληροφοριών αυτών;
2.	Ποια είναι τα βασικά μέρη της συσκευής radar
ναυσιπλοΐας; Περιγράψτε συνοπτικά τη λειτουργία τους.
3.	Ποιοι είναι οι ορισμοί και οι συνήθεις τιμές των
ακολούθων μεγεθών;
α) Συχνότητα λειτουργίας του radar,
β) συχνότητα επαναλήψεως παλμών,
γ) περίοδος επαναλήψεως παλμών,
δ) διάρκεια παλμού εκπομπής και
ε) χρόνος σιγής.
4.	Τι είναι ο ενδείκτης PPI και πώς επιτυγχάνει την
εμφάνιση των στόχων σε σωστή απόσταση και διόπτευση.
Ασκήσεις.
1.	Να υπολογιστεί σε ναυτικά μίλια (ν.μ.) η απόσταση
ενός στόχου από radar όταν το χρονικό διάστημα

IMO–Performance Standards for Navigational Radar Equipment.
Προνευτασμοί ονομάζονται οι ταλαντώσεις των πλοίων γύρω από τον εγκάρσιο άξονά τους. Αποτέλεσμα των ταλαντώσεων αυτών
είναι η μεταβολή της υψομετρικής διαφοράς του μπροστινού μέρους των πλοίων σε σχέση με το πίσω μέρος (και αντίστροφα).
10
Διατοιχισμοί ονομάζονται οι ταλαντώσεις των πλοίων γύρω από τον διάμηκες άξονά τους. Στους διατοιχισμούς έχομε περιστροφή
του αριστερού μέρους των πλοίων σε σχέση με το δεξί (και αντίστροφα).
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μεταξύ της εκπομπής του παλμού ραδιοκυμάτων
και της λήψεως της ηχούς του στόχου είναι ίσος με
t = 110 μs.

γ) Ο χρόνος σιγής PRI.

2.	Να υπολογιστεί το χρονικό διάστημα μεταξύ της
εκπομπής του παλμού ραδιοκυμάτων και της λήψεως της ηχούς από στόχους που βρίσκονται σε
αποστάσεις:
α) 3 ν.μ.
β) 8 ν.μ.

4.	Ένα radar έχει συχνότητα λειτουργίας f = 3 GHz
και συχνότητα επαναλήψεως παλμών PRF =1000
pps. Εάν η διάρκεια παλμού εκπομπής του radar
είναι PD = 5 μs να υπολογιστούν:
α) Το πλήθος N των μηκών κύματος που εκπέμπονται κατά τη διάρκεια του παλμού εκπομπής.
β) Το μήκος του παλμού PL.
γ) Ο χρόνος σιγής PRI.

3.	Ένα radar έχει συχνότητα λειτουργίας f =10 GHz
και συχνότητα επαναλήψεως παλμών PRF =1000
pps. Εάν η διάρκεια παλμού εκπομπής του radar
είναι PD =10 μs, να υπολογιστούν:
α) Το πλήθος N των μηκών κύματος που εκπέμπονται κατά τη διάρκεια του παλμού εκπομπής.
β) Το μήκος του παλμού PL.

5.	Ένα radar έχει συχνότητα λειτουργίας f = 10 GHz
και συχνότητα επαναλήψεως παλμών PRF =
= 1.000 pps. Εάν o χρόνος σιγής του radar είναι
PRI = 980 μs να υπολογιστούν:
α) Το μήκος του παλμού PL.
β) Η περίοδος επαναλήψεως παλμών PRT.
γ) Η διάρκεια του παλμού εκπομπής PD.

Κεφάλαιο 2
Λειτουργία των κυκλωμάτων
της συσκευής radar
2.1 Εισαγωγή – Το γενικό διάγραμμα του radar.

περιστροφής της κεραίας. Ο τελευταίος τροφοδοτείται απευθείας από την ηλεκτρική παροχή του πλοίου
ή από συσσωρευτές.
Στο σχήμα 2.1 παρουσιάζεται το γενικό διάγραμμα της συσκευής radar και τα κυκλώματά της, καθώς και ο τρόπος που αυτά συνδέονται μεταξύ τους.
Η συσκευή περιλαμβάνει τα κυκλώματα εκπομπής
που συνιστούν τον πομπό, τα κυκλώματα λήψεως
που συνιστούν τον δέκτη, τον διακόπτη εκπομπήςλήψεως, τον κυματοδηγό, την κεραία, το σύστημα
περιστροφής της και τα κυκλώματα του ενδείκτη.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικές πληροφορίες για καθένα απ’ τα παραπάνω κυκλώματα.

Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα βασικά
κυκλώματα της συσκευής radar και περιγράφεται
μεταξύ άλλων η δομή τους, η λειτουργία τους, ο ρόλος που επιτελούν και ο τρόπος που συνεργάζονται
μεταξύ τους. Επίσης, παρουσιάζονται το κύκλωμα
παραγωγής της γραμμής πλώρης και η σύγχρονη
περιστροφή βάσεως χρόνου-κεραίας.
Σημειώνομε ότι για να λειτουργήσουν τα κυκλώματα της συσκευής radar τροφοδοτούνται απ’ την
ηλεκτρική παροχή του πλοίου. Επίσης, η τροφοδοσία
της συσκευής radar μπορεί να γίνει και από συσσωρευτές. Συγκεκριμένα, η ηλεκτρική παροχή του πλοίου τροφοδοτεί το τροφοδοτικό της συσκευής radar,
το οποίο στη συνέχεια τροφοδοτεί τα κυκλώματα της
συσκευής. Το τροφοδοτικό του radar μετατρέπει την
ηλεκτρική παροχή του πλοίου σε εναλλασσόμενη
τάση συχνότητας 1000 Hz, με την οποία τροφοδοτεί
τα κυκλώματα του radar με εξαίρεση τον κινητήρα
Συγχρονιστικοί
παλµοί

Κυκλώµατα
εκποµπής
(ποµπός)

2.2 Τα κυκλώματα εκπομπής.
Τα κυκλώματα εκπομπής (σχ. 2.2α) είναι τα κυκλώματα απ’ τα οποία αποτελείται ο πομπός (σχ.
2.2β). Τα κυκλώματα αυτά παράγουν ταλαντώσεις
με τα ακόλουθα τυπικά χαρακτηριστικά:
Παλµοί εκποµπής
Κυµατοδηγός

Συγχρονιστικοί
παλµοί

Κυκλώµατα
ενδείκτη

Οπτικό σήµα
ηχούς

Κυκλώµατα
λήψεως
(δέκτης)

Διακόπτης
εκποµπής_
λήψεως

Κυµατοδηγός

Κεραία_
Σύστηµα
περιστροφής
κεραίας

Κυµατοδηγός
Λαµβανόµενη ηχώ

Περιστροφή

Σχ. 2.1
Γενικό διάγραμμα των κυκλωμάτων της συσκευής radar.

Κύκλωµα
σκανδάλης

Διαµορφωτής

Ταλαντωτής
(µάγνετρον)

Σχ. 2.2α
Το διάγραμμα των κυκλωμάτων εκπομπής της συσκευής radar.

Παλµοί
εκποµπής
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1) Συχνότητα 3 GΗz ή10 GHz.
2) Ισχύς 2–75 kW.
3) Κατά παλμούς.
Τα κυκλώματα εκπομπής είναι κυρίως τα εξής:
1) Ο ταλαντωτής [λυχνία (magnetron)].
2) Ο διαμορφωτής και
3) το κύκλωμα σκανδάλης ή συγχρονιστής.
Ο πίνακας 2.2 συνοψίζει συγκριτικά τις εισόδους,
τις εξόδους και τις συνδέσεις τους.
Ακολούθως αναλύονται τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των ανωτέρω κυκλωμάτων.

Κύκλωµα
σκανδάλης και
διαµορφωτής

2.2.1 Ο ταλαντωτής.
Ο ταλαντωτής αποτελεί την καρδιά των κυκλωμάτων εκπομπής, καθώς είναι το σημαντικότερο
από τα κυκλώματα αυτά. Συγκεκριμένα, σκοπός του
ταλαντωτή είναι η παραγωγή των ηλεκτρικών ταλαντώσεων, οι οποίες καταλήγουν τελικά στην κεραία
της συσκευής radar και εκπέμπονται.
Τα κυριότερα στοιχεία από τα οποία αποτελείται
ο ταλαντωτής είναι:
1) Η λυχνία μάγνετρον (magnetron) και
2) τα βοηθητικά κυκλώματα της λυχνίας αυτής.
Η λυχνία μάγνετρον1 έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
1) Παράγει ταλαντώσεις στην περιοχή των μικροκυμάτων με συχνότητα από 100 MHz – 50 GHz ή
ισοδύναμα με μήκη κύματος από 30 cm – 6 mm.
2) Λειτουργεί κατά παλμούς.
3) Η παραγόμενη από τη λυχνία στιγμιαία ισχύς
είναι υψηλή και κυμαίνεται από 100 W – 10 MW.
Όπως φαίνεται στο σχήμα 2.2α, η λυχνία μά-

Μάγνετρον

Κάλυµµα
µάγνετρον

Σχ. 2.2β
Πομπός radar.

γνετρον συνδέεται στην έξοδο του διαμορφωτή. Η
λυχνία τροφοδοτείται από τον διαμορφωτή με ορθογώνιους αρνητικούς παλμούς υψηλής τάσεως. Οι
παλμοί αυτοί καθορίζουν τη λειτουργία της λυχνίας
μάγνετρον. Η λυχνία παράγει ηλεκτρικές ταλαντώσεις με συχνότητα ίση με τη συχνότητα λειτουργίας
του radar στο χρονικό διάστημα, που διαρκεί κάθε
τέτοιος παλμός. Στο χρονικό διάστημα που δεν έχομε παλμό από τον διαμορφωτή, η λυχνία δεν παράγει ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Το σχήμα 2.2γ παρουσιάζει τους παλμούς εισόδου της λυχνίας μάγνετρον
και τις αντίστοιχες παραγόμενες από τη λυχνία ηλεκτρικές ταλαντώσεις.
Οι ηλεκτρικές ταλαντώσεις, που παράγει η λυχνία
μάγνετρον καταλήγουν διά μέσου του κυματοδηγού
στην κεραία για την εκπομπή τους στον χώρο.

Πίνακας 2.2
Συγκριτική παρουσίαση των κυκλωμάτων εκπομπής της συσκευής radar.

1

Κύκλωμα
εκπομπής

Δέχεται την
έξοδο του...

Σήμα
εισόδου

Σήμα
εξόδου

Η έξοδός του
συνδέεται με...

Ταλαντωτής
(μάγνετρον).

διαμορφωτή.

Αρνητικοί
παλμοί.

Ηλεκτρικές
ταλαντώσεις.

κυματοδηγό.

Διαμορφωτής.

κυκλώματος
σκανδάλης.

Θετικοί παλμοί
πάρα πολύ μικρής
διάρκειας.

Αρνητικοί παλμοί.

ταλαντωτή.

Κύκλωμα
σκανδάλης.

τροφοδοτικού.

Εναλλασσόμενη
τάση τροφοδοσίας.

Θετικοί παλμοί
πάρα πολύ μικρής
διάρκειας.

διαμορφωτή.

Αρκετά σύγχρονα radar xρησιμοποιούν αντί για τη λυχνία μάγνετρον ταλαντωτές τεχνολογίας στερεάς καταστάσεως.
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2.2.2 Ο διαμορφωτής.
Σκοπός του διαμορφωτή είναι η παραγωγή ορθογωνίων αρνητικών παλμών υψηλής τάσεως οι
οποίοι, όπως προαναφέραμε, τροφοδοτούν τη λυχνία μάγνετρον του ταλαντωτή και καθορίζουν τη
λειτουργία της. Οι παλμοί αυτοί αποκαλούνται συγχρονιστικοί παλμοί, καθώς χρησιμοποιούνται για
τον συγχρονισμό της λειτουργίας των κυκλωμάτων
λήψεως και των κυκλωμάτων του ενδείκτη με τα κυκλώματα εκπομπής (σχ. 2.1).
Ο διαμορφωτής όπως φαίνεται από το σχήμα
2.2α, συνδέεται στην έξοδο του κυκλώματος σκανδάλης απ’ το οποίο τροφοδοτείται με θετικούς παλμούς πάρα πολύ μικρής διάρκειας, που καθορίζουν
τη λειτουργία του. Κάθε θετικός παλμός, τον οποίο
ο διαμορφωτής δέχεται στην είσοδό του από το κύκλωμα σκανδάλης έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή παλμού με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1) Έχει προκαθορισμένη χρονική διάρκεια παλμού (ή αλλιώς προκαθορισμένο μήκος παλμού).
2) Είναι ορθογώνιος.
3) Έχει υψηλή αρνητική τάση, ίση περίπου με
10 kV.
Όσο χρόνο ο διαμορφωτής δεν δέχεται στην είσοδό του θετικούς παλμούς από το κύκλωμα σκανδάλης, δεν παρέχει τάση στην έξοδό του, δηλαδή
μοιάζει σαν να μην λειτουργεί.
Το σχήμα 2.2δ παρουσιάζει τους πάρα πολύ μικρής διάρκειας παλμούς εισόδου του διαμορφωτή
και τους αντίστοιχους παραγόμενους από τον διαμορφωτή ορθογώνιους αρνητικούς παλμούς υψηλής
τάσεως. Είναι προφανές απ’ τα προηγούμενα ότι η
συχνότητα επαναλήψεως των παραγομένων από τον
διαμορφωτή ορθογωνίων αρνητικών παλμών είναι
ίση με τη συχνότητα των θετικών παλμών, με τους
οποίους το κύκλωμα σκανδάλης τροφοδοτεί τον διαμορφωτή.
Με βάση την προκαθορισμένη χρονική διάρκειά
τους, οι ορθογώνιοι αρνητικοί παλμοί που παράγει
ο διαμορφωτής διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
1) Στους παλμούς μικρής χρονικής διάρκειας, που έχουν διάρκεια από 0,03 μs έως 0,1 μs ή
ισοδύναμα έχουν μήκος παλμού από 9 m έως 30 m.
Οι παλμοί αυτοί είναι ευρύτερα γνωστοί ως short
pulses και χρησιμοποιούνται στις μικρές κλίμακες
ανιχνεύσεως. Ο λόγος είναι ότι επειδή στις μικρές
κλίμακες ανιχνεύσεως ανιχνεύονται στόχοι που βρίσκονται σε μικρές αποστάσεις, η απαιτούμενη ισχύς
δεν είναι μεγάλη.

Τάση

Είσοδος
µάγνετρον

Χρόνος

(α)

Τάση

Έξοδος
µάγνετρον

Χρόνος

(β)

Σχ. 2.2γ
(α) Παλμοί εισόδου της λυχνίας μάγνετρον.
(β) Οι αντίστοιχες παραγόμενες ηλεκτρικές ταλαντώσεις
της λυχνίας μάγνετρον.

Τάση

Είσοδος
διαµορφωτή

Χρόνος
(α)

Τάση

Έξοδος
διαµορφωτή

Χρόνος

(β)

Σχ. 2.2δ
(α) Πάρα πολύ μικρής διάρκειας παλμοί εισόδου του διαμορφωτή. (β) Οι αντίστοιχοι παραγόμενοι ορθογώνιοι
αρνητικοί παλμοί υψηλής τάσεως.
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2) Στους παλμούς μεγάλης χρονικής διάρκειας, που έχουν διάρκεια από 0,1 μs έως 1,5 μs ή ισοδύναμα έχουν μήκος παλμού από 30 m έως 450 m.
Οι παλμοί αυτοί είναι ευρύτερα γνωστοί ως long
pulses και χρησιμοποιούνται στις μεγάλες κλίμακες
ανιχνεύσεως. Ο λόγος είναι ότι επειδή στις μεγάλες κλίμακες ανιχνεύσεως ανιχνεύονται στόχοι που
βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις, η απαιτούμενη
ισχύς είναι μεγάλη.
Συνήθως οι συσκευές radar έχουν τη δυνατότητα
να λειτουργούν και με τις δύο κατηγορίες παλμών.
Η επιλογή της κατηγορίας διάρκειας των παλμών,
στην οποία θα λειτουργήσει η συσκευή, γίνεται από
τον χειριστή της με τη βοήθεια σχετικού διακόπτη2, ο
οποίος καθορίζει το μήκος των παλμών και βρίσκεται στον ενδείκτη της συσκευής (βλ. παράγρ. 3.2.1).
Η επιλογή αυτή γίνεται με κριτήριο την κλίμακα
ανιχνεύσεως, στην οποία η συσκευή radar θα χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με όσα προαναφέραμε. Εάν
χρειάζεται να μεταβληθεί η κλίμακα ανιχνεύσεως,
του radar, αυτό επιτυγχάνεται εύκολα καθορίζοντας
την αντίστοιχη απαιτούμενη διάρκεια παλμών με τη
βοήθεια του σχετικού διακόπτη.
Στην περίπτωση που η συσκευή radar δεν διαθέτει διακόπτη για τον καθορισμό του μήκους των παλμών, αυτό καθορίζεται αυτόματα από τη συσκευή με
βάση τη θέση του διακόπτη επιλογής της κλίμακας
ανιχνεύσεως της συσκευής (βλ. παράγρ. 3.2.2).
2.2.3 Το κύκλωμα σκανδάλης ή συγχρονιστής.
Το κύκλωμα σκανδάλης παράγει θετικούς παλμούς πάρα πολύ μικρής διάρκειας, οι οποίοι τροφοδοτούν τον διαμορφωτή. Το κύκλωμα σκανδάλης
ονομάζεται αλλιώς και συγχρονιστής, επειδή οι παραγόμενοι από αυτό παλμοί χρησιμοποιούνται για
να συγχρονίζουν τον διαμορφωτή.
Τα χαρακτηριστικά των εν λόγω παραγομένων
θετικών παλμών είναι τα ακόλουθα:
1) Έχουν σταθερό πλάτος από 0,5 V – 50 V, ανάλογα με την τεχνολογία κατασκευής του κυκλώματος.
2) Έχουν σταθερή συχνότητα επαναλήψεως ίση
με τη συχνότητα επαναλήψεως παλμών (PRF) της
συσκευής radar.
Η συχνότητα επαναλήψεως των παλμών αυτών
καθορίζει το μέγεθος PRF (βλ. παράγρ. 1.4), το
2

Πρόκειται για τον διακόπτη με την ένδειξη “Pulse Length”.

οποίο χαρακτηρίζει τη λειτουργία του radar. Λόγω
της σημασίας της αυτής είναι κρίσιμο ζήτημα να διατηρείται σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας
του radar, ώστε να διατηρείται σταθερή η PRF του
radar. Η σταθερότητα της συχνότητας επαναλήψεως
των παλμών του κυκλώματος σκανδάλης εξαρτάται
απ’ τη σταθερότητα της συχνότητας της εναλλασσόμενης τάσεως τροφοδοσίας του radar, καθώς η συχνότητα της τελευταίας χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της συχνότητας επαναλήψεως των παλμών.
Συνήθως, τα τροφοδοτικά των συσκευών radar παράγουν και τροφοδοτούν τις συσκευές με εναλλασσόμενη τάση τροφοδοσίας με συχνότητα 1000 Hz, η
οποία ισούται με την PRF των radar.
2.3 Διακόπτης εκπομπής-λήψεως.
Συνήθως για την εκπομπή και τη λήψη χρησιμοποιείται στο radar η ίδια κεραία. Η ευκολία αυτή
ωστόσο θα είχε ανεπιθύμητες συνέπειες εάν δεν λαμβάνονταν κατάλληλα μέτρα με τη χρήση του διακόπτη
εκπομπής - λήψεως. Συγκεκριμένα, εάν κατά τη διάρκεια εκπομπής των παλμών του radar ο δέκτης δεν
απομονωνόταν από την κεραία, τότε η υψηλή ισχύς
των παλμών εκπομπής θα κατέστρεφε το κύκλωμα
του δέκτη. Επίσης, εάν κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ της ολοκληρώσεως εκπομπής ενός παλμού και
της ενάρξεως εκπομπής του επόμενου ο πομπός δεν
απομονωνόταν από την κεραία, τότε σημαντικό μέρος της ισχύος της ηχούς δεν θα έφθανε στον δέκτη,
με αποτέλεσμα τη δυσχερή ανίχνευση των στόχων.
Ο διακόπτης εκπομπής - λήψεως πραγματοποιεί
τις εξής 2 λειτουργίες:
1) Κατά τη διάρκεια εκπομπής των παλμών του
radar απομονώνει τον δέκτη απ’ την κεραία.
2) Κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ της ολοκληρώσεως εκπομπής ενός παλμού και της ενάρξεως
εκπομπής του επόμενου παλμού απομονώνει τον
πομπό από την κεραία.
Το σχήμα 2.3 παρουσιάζει τα διαστήματα απομονώσεως της κεραίας από τον δέκτη και από τον
πομπό σε σχέση με τους εκπεμπόμενους παλμούς
του radar.
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσομε ότι η
απομόνωση της κεραίας απ’ τον δέκτη κατά τη διάρκεια εκπομπής των παλμών δεν γίνεται σε ποσοστό
100%. Ένα μικρό μέρος της ισχύος των παλμών ει-
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Τάση

Παλµοί
εκποµπής

Χρόνος
(α)

Η διάδοση των μικροκυμάτων πραγματοποιείται κατά
μήκος του κυματοδηγού με συνεχείς ανακλάσεις τους
στα εσωτερικά τοιχώματά του. Η ταχύτητα διαδόσεως
των μικροκυμάτων στον κυματοδηγό είναι μικρότερη από την ταχύτητα διαδόσεώς τους στον ελεύθερο
χώρο. Προκειμένου να μην υπάρχουν απώλειες κατά
τη διάδοση των μικροκυμάτων στον κυματοδηγό πρέπει τα εσωτερικά τοιχώματά του να έχουν λείες και
καθαρές επιφάνειες.

Σύνδεση ποµπού και
δέκτη µε κεραία
Ποµπός
Χρόνος

Δέκτης
(β)

Σχ. 2.3
(α) Παλμοί εκπομπής radar.
(β) Αντίστοιχη λειτουργία διακόπτη εκπομπής - λήψεως.

σέρχεται στον δέκτη. Η ισχύς αυτή δεν καταστρέφει
τον δέκτη, ωστόσο γίνεται η επεξεργασία της από τον
δέκτη κανονικά. Ως αποτέλεσμα λαμβάνομε στον ενδείκτη PPI τη λεγόμενη απευθείας ηχώ, η οποία
εμφανίζεται ως μικρή κυκλική επιφάνεια στο κέντρο
του ενδείκτη. Η κυκλική επιφάνεια έχει ακτίνα ίση
με την απόσταση που αντιστοιχεί στη διάρκεια του
παλμού εκπομπής και κατά συνέπεια φαίνεται στις
μικρές κλίμακες ανιχνεύσεως.
2.4 O κυματοδηγός και τα εξαρτήματά του.
Ο κυματοδηγός της συσκευής radar είναι η διάταξη που μεταφέρει ηλεκτρομαγνητικά κύματα από
και προς την κεραία. Συγκεκριμένα ο κυματοδηγός
της συσκευής radar μεταφέρει στην κεραία τις ταλαντώσεις που παράγει ο ταλαντωτής και στον δέκτη την ηχώ από την κεραία.
Ο κυματοδηγός χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των εν λόγω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων (μικροκυμάτων) όπως ακριβώς χρησιμοποιούνται οι
γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε χαμηλότερες συχνότητες. Ο κυματοδηγός είναι καλύτερος από τις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για τη μεταφορά των μικροκυμάτων του radar,
διότι έχει μικρότερες απώλειες στις συχνότητες αυτές, αλλά και για άλλους πρακτικούς λόγους.
Ο κυματοδηγός είναι χάλκινος σωλήνας (σχ.
2.4α) ο οποίος έχει συνήθως διατομή ορθογωνίου.

Σχ. 2.4α
Κυματοδηγός ορθογώνιας διατομής.

Για τη σύνδεση του πομποδέκτη του radar με την
κεραία μέσω του κυματοδηγού χρησιμοποιούνται επί
πλέον τα εξαρτήματα κυματοδηγών. Ο σκοπός των
εξαρτημάτων αυτών είναι να εξασφαλίζουν αφενός
ομαλή μηχανική συνένωση και αφετέρου κατάλληλα
χαρακτηριστικά, όπως μικρές απώλειες ενέργειας.
Τα εξαρτήματα κυματοδηγών που συνήθως χρησιμοποιούνται στα radar είναι τα ακόλουθα:
1) Τα λυγίσματα, που χρησιμοποιούνται για την
επίτευξη αλλαγών στην κατεύθυνση [σχ. 2.4β(α)].
Τα λυγίσματα είναι κομμάτια κυματοδηγού που
έχουν λυγιστεί ομοιόμορφα, ώστε να αποκτήσουν
επιθυμητά γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των λυγισμάτων καθορίζουν
τα χαρακτηριστικά διαδόσεως των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.
2) Οι γωνίες, που χρησιμοποιούνται για την
επίτευξη αλλαγών στην κατεύθυνση [σχ. 2.4β(β)].
Σε αντίθεση με τα λυγίσματα που προκύπτουν από
ομοιόμορφο λυγισμό τμημάτων κυματοδηγών, οι
γωνίες χαρακτηρίζονται από απότομη κάμψη των
κυματοδηγών. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των
γωνιών καθορίζουν τα χαρακτηριστικά διαδόσεως
των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.
3) Τα τμήματα συγκολλήσεως [σχ. 2.4β(γ)] και
στρέψεως (συστροφές) [σχ. 2.4β(δ)], που χρησιμοποιούνται για τη συνένωση τμημάτων κυματοδηγών
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που έχουν διαφορετικές διαστάσεις ή διαφορετικό
σχήμα διατομής ή διαφορετικό προσανατολισμό.
4) Οι πολλαπλές συνδέσεις, που χρησιμοποιούνται όταν πρέπει να συνδυάσομε περισσότερους
κυματοδηγούς. Για απλούς συνδυασμούς χρησιμοποιούμε συνδέσεις σχήματος Τ [σχ. 2.4β(ε)], ενώ
για πιο πολύπλοκους συνδυασμούς χρησιμοποιούμε
υβριδικές συνδέσεις Τ [σχ. 2.4β(στ)]. Οι συνδέσεις σχήματος Τ αναφέρονται ως συνδέσεις Ε ή Η,
ανάλογα με το αν αφορούν σε ηλεκτρικό ή σε μαγνητικό πεδίο, αντίστοιχα.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Οι διαστάσεις του τύπου αυτού καθορίζουν τα μήκη
κύματος που διαδίδονται στον κυματοδηγό.
Η ισχύς που μπορεί να μεταφερθεί στον κυματοδηγό είναι ανάλογη με τη μικρή πλευρά του ορθογωνίου.
2) Σε κυκλικούς κυματοδηγούς, που χρησιμοποιούνται σπάνια στα radar και των οποίων η εγκάρσια τομή έχει κυκλικό σχήμα [σχ. 2.4γ(β)]. Η συμπεριφορά των κυκλικών κυματοδηγών είναι παρόμοια
μ’ αυτήν των ορθογωνίων. Ωστόσο, η διατομή τους
πρέπει να είναι αρκετά μεγαλύτερη σε επιφάνεια,
ώστε να μεταφέρουν το ίδιο σήμα με τους ορθογώνιους κυματοδηγούς. Πάντως, οι κυκλικοί κυματοδηγοί είναι ευκολότεροι στην κατασκευή απ’ τους ορθογώνιους και πιο εύκολοι στη συνένωση.

(α)

(ε)

(στ)

Σχ. 2.4β
Εξαρτήματα κυματοδηγών: (α) Λύγισμα. (β) Γωνία.
(γ) Τμήμα συγκολλήσεως. (δ) Συστροφή. (ε) Σύνδεση σχήματος Τ και (στ) υβριδική σύνδεση Τ.

2.4.1 Τύποι κυματοδηγών.
Ως κυματοδηγοί χρησιμοποιούνται ειδικά κατασκευασμένοι κούφιοι μεταλλικοί αγωγοί. Οι αγωγοί
θα μπορούσαν να έχουν οποιοδήποτε σχήμα εγκάρσιας τομής. Ωστόσο τα πιο απλά σχήματα είναι αυτά
που προτιμούνται γιατί αφενός είναι πιο εύκολο να
κατασκευαστούν και αφετέρου είναι πιο εύκολο να
μελετηθούν οι ιδιότητές τους. Συνήθως χρησιμοποιούνται κυματοδηγοί με σταθερή ορθογώνια ή κυκλική
διατομή. Επίσης, διάφορα άλλα σχήματα εγκάρσιας
τομής χρησιμοποιούνται σε ειδικές περιπτώσεις κυματοδηγών όταν οι επιθυμητές ιδιότητες δεν υπάρχουν
ούτε στους ορθογώνιους, ούτε στους κυκλικούς κυματοδηγούς.
Με κριτήριο το σχήμα της εγκάρσιας τομής τους,
τους διακρίνομε:
1) Σε ορθογώνιους κυματοδήγους, που είναι
πολύ συνηθισμένοι στα radar και των οποίων η
εγκάρσια τομή έχει σχήμα ορθογωνίου [σχ. 2.4γ(α)].

(β)

Σχ. 2.4γ
(α) Ορθογώνιος κυματοδηγός
(β) Κυκλικός κυματοδηγός.

3) Σε ειδικούς κυματοδηγούς, στους οποίους
ανήκουν οι πτυχωτοί κυματοδηγοί και οι ευέλικτοι
κυματοδηγοί. Οι πτυχωτοί κυματοδηγοί είναι ορθογώνιοι κυματοδηγοί που φέρουν μονές ή διπλές πτυχές
(σχ. 2.4δ). Οι πτυχές έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των απαιτουμένων διαστάσεων του κυματοδηγού
και την αύξηση του χρήσιμου εύρους των συχνοτήτων
του, καθώς ο πτυχωτός κυματοδηγός έχει μεγαλύτερο
εύρος ζώνης από τον αντίστοιχο ορθογώνιο.
Οι ευέλικτοι κυματοδηγοί έχουν την ιδιότητα να
κάμπτονται ή να στρέφονται ή ακόμη και να ταλαντώνονται και χρησιμοποιούνται όπου είναι αναγκαία η
ύπαρξή τους. Ωστόσο τόσο οι πτυχωτοί όσο και οι
ευέλικτοι κυματοδηγοί έχουν μεγαλύτερη εξασθένη-

Σχ. 2.4δ
Πτυχωτοί κυματοδηγοί.
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ση ανά μονάδα μήκους συγκριτικά με τους ορθογώνιους και έτσι δεν χρησιμοποιούνται σε μεγάλα
μήκη κύματος.

Πλευρικοί λοβοί

φ

2.5 Κεραίες radar.
Οι κεραίες των radar επιτελούν τις ακόλουθες
δύο λειτουργίες:
1) Εκπέμπουν τους παλμούς που φτάνουν σ’ αυτές απ’ τον πομπό των συσκευών μέσω του κυματοδηγού.
2) Λαμβάνουν τα κύματα της ηχούς, που στη συνέχεια μέσω του κυματοδηγού φτάνουν στον δέκτη.
Τόσο η εκπομπή, όσο και η λήψη γίνονται μέσω
δέσμης ακτινοβολίας, η οποία είναι η ίδια και για
την εκπομπή και για τη λήψη.
Οι κεραίες των radar δεν παραμένουν ακίνητες,
αλλά περιστρέφονται. Η ταχύτητα περιστροφής τους
είναι 15 – 35 rpm. Σε πολλά σύγχρονα radar η ταχύτητα περιστροφής φτάνει τα 50 rpm. Οι κεραίες εκπέμπουν σε κάθε περιστροφή τους ηλεκτρομαγνητικά
κύματα κατά παλμούς μικρής διάρκειας, το πλήθος
των οποίων εξαρτάται από την PRF του radar. Για
παράδειγμα, εάν η PRF είναι 1000 pps και η συχνότητα περιστροφής της κεραίας είναι 20 rpm, τότε σε
κάθε περιστροφή της κεραίας που διαρκεί 3 s εκπέμπονται 3000 παλμοί. Το πλήθος των παλμών αυτό
επαρκεί για την ανίχνευση, έστω και μικρών στόχων
που βρίσκονται εντός της περιοχής ανιχνεύσεως.
Συνήθως ως κεραίες των radar χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι δύο τύποι:
1) Η κεραία σχισμών (βλ. παράγρ. 2.5.2) και
2) η κεραία κεκλιμένου παραβολικού κυλίνδρου (βλ. παράγρ. 2.5.3).
Από τους δύο αυτούς τύπους κεραιών η πλέον
διαδεδομένη είναι η κεραία σχισμών.
2.5.1 Κύριος και πλευρικοί λοβοί.
Όπως προαναφέραμε, η εκπομπή και η λήψη
της κεραίας του radar γίνεται μέσω δέσμης ακτινοβολίας. Ειδικότερα, έχομε μία κύρια δέσμη και πολλές δευτερεύουσες δέσμες ακτινοβολίας. Η κύρια
δέσμη ακτινοβολίας ονομάζεται κύριος λοβός, ενώ
οι δευτερεύουσες δέσμες ακτινοβολίας ονομάζονται
πλευρικοί ή δευτερεύοντες λοβοί (σχ. 2.5α).
3

P/Pmax = 0,5

Κύριος λοβός
P/Pmax = 1

P/Pmax = 0,5

Σχ. 2.5α
Κύριος και πλευρικοί λοβοί ακτινοβολίας κεραίας radar.

Η κύρια δέσμη ακτινοβολίας έχει τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
1) Το οριζόντιο εύρος της δέσμης είναι πολύ μιο
ο
κρό, της τάξεως των 0,6 – 2 .
2) Το κατακόρυφο εύρος της δέσμης είναι μεγάο
ο
λο, της τάξεως των 15 – 30 (σχ. 2.5β).
3) Ο άξονάς της παρουσιάζει μικρή κλίση προς
τα κάτω.
4) Έχει ελλειπτική διατομή.
5) Ο μεγάλος άξονας της ελλειπτικής διατομής
είναι κατακόρυφος.
Ο λόγος που η δέσμη έχει μικρό οριζόντιο εύρος
είναι ότι αυτό, έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων,
την ακριβή διόπτευση των στόχων που ανιχνεύονται. Ο λόγος που η δέσμη έχει μεγάλο κατακόρυφο
εύρος είναι ότι αυτό, έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ
άλλων, την ανίχνευση των στόχων που βρίσκονται
στην ίδια κατεύθυνση σε όλες τις αποστάσεις.
Αναφορικά με την ισχύ Ρ που εκπέμπει, η κεραία
περιγράφεται με τη βοήθεια των ακολούθων χαρακτηριστικών μεγεθών (σχ. 2.5α):
1) Της μέγιστης ισχύος εκπομπής Pmax και
2) των ορίων του κύριου λοβού, τα οποία ορίζονται ως τα σημεία όπου η ισχύς εκπομπής ελαττώνε3
ται κατά 3 db σε σχέση με τη μέγιστη ισχύ Pmax (ή

12,5o
12,5o

Σχ. 2.5β
Κατακόρυφο εύρος δέσμης ακτινοβολίας.

 ο 1 db (decibel) είναι λογαριθμική μονάδα μετρήσεως. Εκφράζει το λόγο της ισχύος P ως προς ένα συγκεκριμένο επίπεδο ισχύος
Τ
Pref που ονομάζεται ισχύς αναφοράς. Εδώ η ισχύς αναφοράς είναι η μέγιστη ισχύς Pmax. Συγκεκριμένα, το δεκαπλάσιο του λογάριθμου με βάση το 10 της ισχύος ως προς τη μέγιστη ισχύ παρέχει την ισχύ σε db, δηλαδή: P (σε db) =10 · log10 (P/Pmax). Αν P =
= Pmax/2, τότε P (σε db) = – 3db.
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ισοδύναμα, τα σημεία όπου η ισχύς εκπομπής ισούται με το μισό της μέγιστης ισχύος Pmax).
Στους πλευρικούς λοβούς αντιστοιχεί πολύ μικρό
ποσοστό της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας. Συνήθως η
ενέργεια που αντιστοιχεί στο σύνολο των πλευρικών
λοβών είναι μικρότερη από μόλις το 0,25% της ενέργειας που αντιστοιχεί στον κύριο λοβό. Η επίδραση
των πλευρικών λοβών έχει ως ανεπιθύμητη συνέπεια
την εμφάνιση στον ενδείκτη PPI ψευδοηχούς4.
2.5.2 Κεραία σχισμών.
Η κεραία σχισμών (σχ. 2.5γ) χρησιμοποιείται
ευρύτατα σήμερα ως κεραία των radar με διάφορες
παραλλαγές.
Η κεραία σχισμών αποτελείται από προέκταση
του κυματοδηγού του radar. Η προέκταση αυτή είναι κλειστή στο άκρο της. Η κεραία διαθέτει σειρά
σχισμών απ’ την πλευρά, απ’ την οποία πραγματοποιείται η ακτινοβολία. Το σύστημα των σχισμών
είναι τοποθετημένο σε ειδικό περίβλημα που έχει
διατομή σχήματος D. Η ακτινοβολία εκπέμπεται απ’
την επίπεδη πλευρά του περιβλήματος.
Το επιθυμητό μικρό οριζόντιο εύρος της δέσμης
ακτινοβολίας της κεραίας αυτής επιτυγχάνεται:
1) Με κατάλληλη επιλογή των αποστάσεων
μεταξύ των σχισμών. Οι σχισμές απέχουν μεταξύ
τους αποστάσεις πολλαπλάσιες του μισού μήκους

κύματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που
διαδίδεται από τον κυματοδηγό. Οι αποστάσεις αυτές δεν έχουν επιλεγεί τυχαία ως πολλαπλάσια του
μισού μήκους κύματος, αφού εξασφαλίζουν έτσι το
πολύ μικρό οριζόντιο εύρος της δέσμης ακτινοβολίας, που πρέπει να έχει η εκπεμπόμενη δέσμη του
radar. Ο λόγος που επιτυγχάνεται αυτό είναι ότι οι
αποστάσεις αυτές μεταξύ των σχισμών έχουν ως
αποτέλεσμα τη μηδενική διαφορά φάσεως μεταξύ
των ακτίνων που εκπέμπονται από τις διαδοχικές
σχισμές. Η μηδενική αυτή διαφορά φάσεως έχει
ως συνέπεια, αφενός να ενισχύονται οι ακτίνες που
εξέρχονται από τις μεσαίες σχισμές και αφετέρου να
αλληλοαναιρούνται οι ακτίνες που εξέρχονται απ’
τις ακραίες σχισμές. Έτσι επιτυγχάνεται πολύ μικρό
οριζόντιο εύρος της δέσμης ακτινοβολίας.
2) Με κατάλληλη επιλογή του μήκους της κεραίας σχισμών. Όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος της
κεραίας σχισμών, τόσο μικρότερο γίνεται το οριζόντιο εύρος της δέσμης ακτινοβολίας και παράλληλα,
τόσο ελαττώνεται η ισχύς των πλευρικών λοβών.
Το επιθυμητό μεγάλο κατακόρυφο εύρος της δέσμης ακτινοβολίας της κεραίας σχισμών επιτυγχάνεται:
1) Με προσαρμογή κεράτων κυματοδηγού5
στα ενδιάμεσα των σχισμών. Οι εξερχόμενες από
τα κέρατα κυματοδηγού ακτίνες ηλεκτρομαγνητικών

Σχ. 2.5γ
Κεραίες σχισμών.

4

 ψευδοηχώ είναι ένδειξη στην οθόνη του ενδείκτη που μοιάζει με ηχώ πλοίων και ακτών χωρίς ωστόσο να υπάρχουν στόχοι στα
Η
αντίστοιχα σημεία. Ένας από τους τύπους της ψευδοηχούς είναι η ψευδοηχώ από πλευρικούς λοβούς που οφείλεται στην ανάκλαση
της ενέργειας από τους πλευρικούς λοβούς της κεραίας του radar.
5
Τα κέρατα αποτελούν επέκταση του κυματοδηγού και χρησιμοποιούνται για την εκπομπή και λήψη μικροκυμάτων. Ονομάζονται έτσι
επειδή μοιάζουν με ακουστικό κέρας. Χαρακτηρίζονται από ομαλή αύξηση της διατομής τους κατά μήκος του άξονά τους. Η μέγιστη
εκπομπή και λήψη ακτινοβολίας πραγματοποιείται κατά τον άξονά τους.
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κυμάτων έχουν μεγάλη κατακόρυφη απόκλιση, με
αποτέλεσμα να προκύπτει μεγάλο κατακόρυφο εύρος της δέσμης ακτινοβολίας ή,
2) με κατακόρυφη επιμήκυνση των σχισμών,
που έχει ως αποτέλεσμα μεγάλο κατακόρυφο εύρος
της δέσμης ακτινοβολίας.
Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που
έχει η κεραία σχισμών συγκριτικά με τους άλλους
τύπους κεραιών παρουσιάζονται στον πίνακα 2.5. Ο
λόγος που η κεραία σχισμών έχει επικρατήσει είναι
τα σημαντικά πλεονεκτήματά της παρά το μειονέκτημα της μεταβολής της κατευθύνσεως της δέσμης
ακτινοβολίας μέχρι και κατά 1ο όταν μεταβάλλεται η
συχνότητα εκπομπής του radar.
Πίνακας 2.5
α/α

Πλεονεκτήματα κεραίας σχισμών

1.

Έχει μικρό οριζόντιο εύρος
δέσμης ακτινοβολίας.

2.

Έχει πλευρικούς λοβούς
με πάρα πολύ μικρή ισχύ.

3.

Έχει μικρότερες διαστάσεις.

4.

Έχει μικρότερο βάρος.

α/α

Μειονέκτημα κεραίας σχισμών

1.

Μεταβάλλεται η κατεύθυνση της δέσμης
ακτινοβολίας με τη μεταβολή της συχνότητας εκπομπής, με αποτέλεσμα να προκαλείται σφάλμα διοπτεύσεως.

πορτοκαλιού και για το λόγο αυτό μερικές φορές
λέμε ότι είναι τύπου φλοιού πορτοκαλιού.
Οι διαστάσεις του παραβολικού ανακλαστήρα
χαρακτηρίζονται απ’ τα εξής:
1) Είναι ανάλογες με το μήκος κύματος που εκπέμπεται ή λαμβάνεται.
2) Είναι αντιστρόφως ανάλογες με το οριζόντιο
εύρος της εκπεμπόμενης δέσμης ακτινοβολίας.
3) Το διάμηκες του ανακλαστήρα είναι οριζόντιο.
Ο κυματοδηγός που συνδέει την κεραία με τον
πομποδέκτη του radar καταλήγει στη χοάνη της κεραίας. Η χοάνη βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη
απ’ την απόσταση της κύριας εστίας του παραβολικού ανακλαστήρα και αποτελεί διαπλάτυνση του
τελευταίου τμήματος του κυματοδηγού. Το άνοιγμα
της χοάνης είναι φραγμένο στεγανά με κάλυμμα
από μονωτικό υλικό6.
Ο ρόλος της χοάνης είναι η διεύρυνση των ακτίνων των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που εξέρχονται από τον κυματοδηγό. Οι διευρυμένες ακτίνες
προσπίπτουν στην επιφάνεια του παραβολικού ανακλαστήρα, ανακλώνται σ’ αυτήν και εστιάζονται σε
δέσμη. Επειδή η χοάνη δεν βρίσκεται ακριβώς στην
κύρια εστία του παραβολικού ανακλαστήρα, οι ανακλώμενες ακτίνες δεν είναι παράλληλες, αλλά αποκλίνουν σχηματίζοντας εύρος δέσμης ακτινοβολίας.
Επειδή το διάμηκες του παραβολικού ανακλαστήρα
είναι οριζόντιο, η δέσμη έχει μικρό οριζόντιο και μεγάλο κατακόρυφο εύρος, χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η εκπεμπόμενη δέσμη του radar.

2.5.3 Κ
 εραία κεκλιμένου παραβολικού κυλίνδρου.
Η κεραία αυτή αποτελείται από παραβολικό
ανακλαστήρα, συνήθως από μεταλλικό πλέγμα (σχ.
2.5δ). Επίσης, απαντάται με συμπαγή μεταλλικό παραβολικό ανακλαστήρα. Το μεταλλικό πλέγμα είναι
ισοδύναμο με τον συμπαγή μεταλλικό ανακλαστήρα, όταν τα διάκενα του πλέγματος έχουν διαστάσεις
μικρότερες απ’ το μισό μήκος κύματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπει η κεραία.
Όπως φαίνεται από το σχήμα 2.5δ ο ανακλαστήρας
της κεραίας αυτής έχει σχήμα που μοιάζει με φλοιό

6

Το υλικό αυτό είναι γνωστό με την ονομασία perspex.

Σχ. 2.5δ
Κεραία κεκλιμένου παραβολικού κυλίνδρου
με μεταλλικό πλέγμα.
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2.5.4 Ε
 ξαρτήματα του συγκροτήματος της κεραίας.
Τα εξαρτήματα του συγκροτήματος της κεραίας
του radar (σχ. 2.5ε) είναι τα εξής:
1) Ο περιστροφικός σύνδεσμος, που συνδέει
το σταθερό τμήμα του κυματοδηγού με το τμήμα του
κυματοδηγού που περιστρέφεται μαζί με την κεραία.
Υπάρχουν δύο είδη περιστροφικών συνδέσμων ο
περιστροφικός σύνδεσμος με κυλινδρικά άκρα
κυματοδηγού και ο περιστροφικός σύνδεσμος
με ομοαξονικό αγωγό.
Ο πιο συνηθισμένος είναι ο πρώτος τύπος περιστροφικού συνδέσμου, ο οποίος αποτελείται από ένα
σταθερό τμήμα κυματοδηγού, που αρχίζει με διατομή σχήματος ορθογωνίου και καταλήγει σε κυκλική διατομή και από ένα κινητό τμήμα κυματοδηγού, που αρχίζει με κυκλική διατομή και καταλήγει
σε διατομή σχήματος ορθογωνίου.
Μικροδιακόπτη γραµµής πλώρης

(α)
Μειωτήρες
τροχοί
(γρανάζια)

Μικροδιακόπτης
γραµµής πλώρης

Μειωτήρας τροχός

Κυµατοδηγός
Περιστροφικός
σύνδεσµος µε
κυλινδρικά άκρα
κυµατοδηγού

(β)

Σχ. 2.5ε
Εξαρτήματα κεραίας και κυματοδηγός.

Το σταθερό τμήμα συνδέεται με τον κυματοδηγό,
ενώ το κινητό τμήμα με την κεραία. Τα δύο τμήματα
συνδέονται μεταξύ τους, καθώς και με τον κυματοδηγό και την κεραία, κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας ηλεκτρομαγνητικού πεδίου απ’ τον κυματοδηγό
στο σταθερό τμήμα του περιστροφικού συνδέσμου,
απ’ το σταθερό τμήμα στο κινητό τμήμα του περιστροφικού συνδέσμου και από το κινητό τμήμα στην
κεραία, η οποία την εκπέμπει.
Με παρόμοιο τρόπο λειτουργεί και ο περιστροφικός σύνδεσμος με ομοαξονικό αγωγό.
2) Ο κινητήρας περιστροφής της κεραίας,
που παρέχει την κίνηση περιστροφής της κεραίας.
Ο κινητήρας περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα, της
τάξεως των 1.000 rpm. Η ταχύτητα αυτή μειώνεται
στην ταχύτητα περιστροφής της κεραίας μέσω ειδικών μειωτήρων τροχών.
Ο κινητήρας τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια από το σκάφος με τη βοήθεια σχετικού διακόπτη (βλ. υποπαράγρ. 3.2.1). Για όσο χρόνο τροφοδοτείται ο κινητήρας περιστροφής της κεραίας, η
κεραία περιστρέφεται. Όταν παύσει η τροφοδοσία
του κινητήρα, παύει η περιστροφή της κεραίας.
3) Οι μειωτήρες τροχοί (γρανάζια), που χρησιμοποιούνται για τη μείωση της ταχύτητας περιστροφής από την τιμή των 1.000 rpm που έχει ο κινητήρας
περιστροφής της κεραίας στην τιμή των 15–35 rpm,
που είναι η ταχύτητα περιστροφής της κεραίας.
4) Η συγχρογεννήτρια, η οποία χρησιμοποιείται
για να επιτευχθεί η περιστροφή του πηνίου εκτροπής
που βρίσκεται στον ενδείκτη PPI με την ίδια ταχύτητα με την οποία περιστρέφεται η κεραία. Συγκεκριμένα η συγχρογεννήτρια λαμβάνει μέσω ειδικού
γραναζιού απ’ τον άξονα περιστροφής της κεραίας
την κίνηση της κεραίας και τη μεταβιβάζει με ηλεκτρικό τρόπο στον συγχροκινητήρα που βρίσκεται
στον ενδείκτη, ο οποίος μεταβιβάζει την κίνηση αυτή
στο πηνίο εκτροπής. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η περιστροφή της βάσεως χρόνου με την ίδια
ταχύτητα που περιστρέφεται ο άξονας της δέσμης
ακτινοβολίας της κεραίας (βλ. παράγρ. 2.9).
5) Ο μικροδιακόπτης γραμμής πλώρης, ο
οποίος χρησιμοποιείται για την παραγωγή της γραμμής πλώρης του πλοίου. Προς το παρόν αναφέρομε
ότι καθώς η κεραία του radar περιστρέφεται, υπάρχουν χρονικές στιγμές, κατά τις οποίες ο άξονας της
δέσμης ακτινοβολίας της κεραίας γίνεται παράλληλος με την κατεύθυνση της πλώρης του πλοίου. Στις
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Ηχώ

Κύκλωµα
αυτόµατης
ρυθµίσεως
συχνότητας
(AFC)

Μείκτης

Προενισχυτής
ενδιάµεσης
συχνότητας

Τοπικός
ταλαντωτής

Κύριος
ενισχυτής
ενδιάµεσης
συχνότητας

Κύκλωµα
περιορισµού
θαλασσίων
επιστροφών

χρονικές αυτές στιγμές, ο μικροδιακόπτης γραμμής
πλώρης κλείνει σηματοδοτώντας το γεγονός της παραλληλίας του άξονα της δέσμης ακτινοβολίας με
την κατεύθυνση της πλώρης του πλοίου. Στις υπόλοιπες χρονικές στιγμές ο μικροδιακόπτης παραμένει ανοικτός.
2.5.5 Κίνδυνοι από την ακτινοβολία radar.
Η υψηλής ισχύος ακτινοβολία του radar είναι
επικίνδυνη για τον ανθρώπινο οργανισμό. Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι η έκθεση σε μικροκυματική ακτινοβολία, όπως είναι η ακτινοβολία
του radar, με πυκνότητα ισχύος μεγαλύτερη από
2
10 mW/cm έχει ως συνέπεια την πρόκληση κακώσεων στα μάτια. Ακτινοβολία με πυκνότητα ισχύος με2
γαλύτερη από 10 mW/cm υπάρχει στο χώρο της δέσμης ακτινοβολίας του radar όταν δεν περιστρέφεται
η κεραία του και σε απόσταση έως 2 m απ’ αυτήν.
Για τον λόγο αυτό πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνομε κατάλληλα μέτρα και προφυλάξεις πριν προβούμε σε συντήρηση της συσκευής του radar ή σε
αποκατάσταση κάποιας βλάβης του, ώστε να αποφεύγομε την έκθεση στην ακτινοβολία του radar.

Αποδιαµορφωτής

Οπτικός
ενισχυτής

Σχ. 2.6α
Διάγραμμα των κυκλωμάτων
λήψεως της συσκευής radar.

3) διάρκεια που εξαρτάται από τον στόχο.
Συγκεκριμένα, εάν η επιφάνεια των στόχων είναι επίπεδη και κατακόρυφη, η ηχώ έχει διάρκεια
ίση με τη διάρκεια του παλμού εκπομπής. Εάν οι
στόχοι έχουν ανώμαλη επιφάνεια και βρίσκονται σε
διαφορετικά ύψη, η ηχώ έχει διάρκεια μεγαλύτερη
από τη διάρκεια του παλμού εκπομπής.
Τα κυκλώματα λήψεως επιτελούν τις ακόλουθες
βασικές λειτουργίες στη λαμβανόμενη ηχώ:
1) Υποβιβάζουν τη συχνότητά της στην ενδιάμεση συχνότητα και
2) την ενισχύουν στη συνέχεια σε πολύ μεγάλο
βαθμό.
Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται ο υποβιβασμός
της συχνότητας της ηχούς στην ενδιάμεση συχνότητα είναι ότι η ενίσχυση της ηχούς είναι εφικτή στην
ενδιάμεση συχνότητα και όχι στην υψηλή αρχική συχνότητά της.
Ο δέκτης χαρακτηρίζεται από την ευαισθησία

2.6 Κυκλώματα λήψεως.
Κυκλώματα λήψεως ονομάζονται τα κυκλώματα, από τα οποία αποτελείται ο δέκτης (σχ. 2.6α).
Συνήθως ο δέκτης και ο πομπός τοποθετούνται μαζί
σε ενιαίο χώρο, οπότε μιλάμε για πομποδέκτες
(σχ. 2.6β) Ο δέκτης λαμβάνει την ηχώ των στόχων
που προσπίπτει στην κεραία του radar. Η ηχώ μεταφέρεται στον δέκτη μέσω του κυματοδηγού. Η ηχώ
των στόχων που φθάνει στον δέκτη έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1) Πολύ υψηλή συχνότητα, ίση με τη συχνότητα
εκπομπής του radar.
2) Πολύ μικρή τάση, της τάξεως των μV και

Σχ. 2.6β
Πομποδέκτης radar.
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του. Ως ευαισθησία του δέκτη ονομάζομε το ελάχιστο πλάτος που πρέπει να έχει το λαμβανόμενο σήμα
της ηχούς, ώστε ο δέκτης να παράγει στην έξοδό του
σήμα που μπορεί να ενεργοποιήσει τα κυκλώματα
του ενδείκτη. Με άλλα λόγια η ευαισθησία του δέκτη
μάς δείχνει μέχρι πόσο εξασθενημένη μπορεί να είναι η ηχώ, ώστε να είναι εφικτή η λήψη της από τον
δέκτη. Όσο πιο χαμηλή είναι η ισχύς της ηχούς που
μπορεί να λάβει ο δέκτης, τόσο καλύτερη/μεγαλύτερη είναι η ευαισθησία του.
Τα σημαντικότερα κυκλώματα λήψεως είναι τα
εξής:
1) Ο μείκτης (ή μεταλλάκτης συχνότητας).
2) Ο τοπικός ταλαντωτής.
3) Τα κυκλώματα αυτόματης ρυθμίσεως της
συχνότητας (ΑFC).
4) Ο προενισχυτής ενδιάμεσης συχνότητας.
5) Ο κύριος ενισχυτής ενδιάμεσης συχνότητας.
6) Ο αποδιαμορφωτής (ή αλλιώς φωρατής).
7) Ο οπτικός ενισχυτής (ή αλλιώς τελικός ενισχυτής).

8) To κύκλωμα περιορισμού των θαλασσίων
επιστροφών.
Ο πίνακας 2.6 συνοψίζει συγκριτικά τις εισόδους,
τις εξόδους και τις συνδέσεις τους.
2.6.1 Ο μείκτης.
Σκοπός του μείκτη είναι η μείωση της αρχικής
υψηλής συχνότητας της ηχούς (που είναι της τάξεως
των 3 ή 10 GHz) στην ενδιάμεση συχνότητα (Intermediate Frequency– IF). Η ενδιάμεση συχνότητα
είναι συνήθως 30 MHz. Άλλες τιμές της ενδιάμεσης συχνότητας που απαντώνται είναι 45 MHz ή
60 MHz. Το βήμα της μειώσεως συχνότητας είναι
απαραίτητο γιατί είναι εφικτή η ενίσχυση της ενδιάμεσης συχνότητας, ενώ δεν είναι εφικτή η ενίσχυση
της αρχικής υψηλής συχνότητας.
Οι είσοδοι του μείκτη (για συχνότητα λειτουργίας radar 10 GHz) είναι οι ακόλουθες:
1) H ηχώ, που έχει συχνότητα 10 GHz και εμφανίζεται κατά παλμούς και
2) οι ταλαντώσεις, που παράγονται από τον τοπι-

Πίνακας 2.6
Συγκριτική παρουσίαση των κυκλωμάτων λήψεως της συσκευής radar.
Κύκλωμα
λήψεως

Δέχεται την έξοδο
του...

Σήμα
εισόδου

Σήμα
εξόδου

Η έξοδός του
συνδέεται με...

Μείκτης.

κυματοδηγού.

Ηχώ.

Μείξη συχνοτήτων.

προενισχυτή ενδιάμεσης συχνότητας.

Κύκλωμα αυτόματης
ρυθμίσεως συχνότητας.

κυματοδηγού.

Ηχώ.

Πληροφορία
συχνότητας τοπικού
ταλαντωτή.

τοπικό ταλαντωτή.

Τοπικός
ταλαντωτής.

κυκλώματος αυτόματης ρυθμίσεως
συχνότητας.

Πληροφορία συχνότητας τοπικού
ταλαντωτή.

Ταλαντώσεις υψηλής συχνότητας.

μείκτη.

Προενισχυτής ενδιάμεσης συχνότητας.

μείκτη.

Μείξη
συχνοτήτων.

Κύριος ενισχυτής
ενδιάμεσης συχνότητας.

προενισχυτή
ενδιάμεσης
συχνότητας.

Ενισχυμένη ενδιάμεση συχνότητα.

Πολύ ενισχυμένη
ενδιάμεση
συχνότητα.

αποδιαμορφωτή.

Αποδιαμορφωτής.

κύριου ενισχυτή
ενδιάμεσης συχνότητας.

Πολύ ενισχυμένη
ενδιάμεση
συχνότητα.

Οπτικό σήμα.

οπτικό ενισχυτή.

Οπτικός
ενισχυτής.

αποδιαμορφωτή.

Οπτικό σήμα.

Ενισχυμένο οπτικό
σήμα.

ενδείκτη.

Κύκλωμα περιορισμού των θαλασσίων επιστροφών.

διαμορφωτή.

Συγχρονιστικός
παλμός.

Αρνητικός
παλμός.

κύριο ενισχυτή ενδιάμεσης συχνότητας.

Ενισχυμένη ενδιά- κύριο ενισχυτή ενδιμεση συχνότητα. άμεσης συχνότητας.
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Τάση

Τάση

Χρόνος

Χρόνος

(β)

(α)

Τάση

Τάση

Χρόνος

Χρόνος

(δ)

(γ)

Σχ. 2.6γ
Τα τέσσερα σήματα που παράγονται στην έξοδο του μείκτη: (α) Σήμα ηχούς συχνότητας 10 GHz. (β) Σήμα τοπικού ταλαντωτή συχνότητας 9,97 GHz. (γ) Σήμα ηχούς συχνότητας 19,97 GHz. (δ) Σήμα ηχούς συχνότητας 30 ΜHz.

κό ταλαντωτή του δέκτη και έχουν υψηλή συχνότητα
που είναι (συνήθως) ίση με 9,97 GHz (δηλ. μικρότερη της συχνότητας λειτουργίας κατά 30 MHz που
είναι η ενδιάμεση συχνότητα).
Ο μείκτης συνδυάζει τις ανωτέρω συχνότητες και
παράγει στην έξοδό του τα ακόλουθα τέσσερα σήματα (σχ. 2.6γ) με τις εξής συχνότητες:
1) Σήμα κατά παλμούς, αντίστοιχο της ηχούς, με
συχνότητα 10 GHz.
2) Σήμα αντίστοιχο των ταλαντώσεων του τοπικού ταλαντωτή με συχνότητα ίση με 9,97 GHz.
3) Σήμα κατά παλμούς, αντίστοιχο της ηχούς με
συχνότητα ίση με το άθροισμα της συχνότητας της
ηχούς (10 GHz) και της συχνότητας των ταλαντώσεων του τοπικού ταλαντωτή (9,97 GHz), δηλαδή ίση
με 19,97 GHz και
4) σήμα κατά παλμούς, αντίστοιχο της ηχούς με
συχνότητα ίση με την απόλυτη τιμή της διαφοράς της
συχνότητας της ηχούς (10 GHz) με τη συχνότητα των
ταλαντώσεων του τοπικού ταλαντωτή (9,97 GHz),
δηλαδή ίση με 30 ΜHz που αποτελεί την ενδιάμεση συχνότητα.
Από τα τέσσερα σήματα αυτό που έχει σημασία
στον δέκτη είναι το τελευταίο, δηλαδή το σήμα της
ενδιάμεσης συχνότητας. Το σήμα αυτό αποτελείται
από παλμούς κατά το χρονικό διάστημα που επιστρέφει η ηχώ. Η διάρκεια των παλμών του σήματος της

ενδιάμεσης συχνότητας είναι ίση με τη διάρκεια των
παλμών της ηχούς, αλλά με συχνότητα ίση με την
ενδιάμεση συχνότητα.
Η επιλογή του σήματος της ενδιάμεσης συχνότητας και η απόρριψη των υπολοίπων τριών σημάτων
πραγματοποιείται από τον προενισχυτή ενδιάμεσης
συχνότητας, τον οποίο παρουσιάζομε παρακάτω.
2.6.2 Ο τοπικός ταλαντωτής.
Ο τοπικός ταλαντωτής του δέκτη παράγει ταλαντώσεις υψηλής συχνότητας, η οποία για radar με
συχνότητα λειτουργίας 10 GHz είναι συνήθως ίση
με 9,97 GHz. Παράδειγμα σήματος που παράγει ο
τοπικός ταλαντωτής εικονίζεται στο σχήμα 2.6δ. Άλλες τιμές συχνότητας των ταλαντώσεων του τοπικού
ταλαντωτή είναι 9,955 GHz ή 9,94 GHz εάν η ενδιάμεση συχνότητα έχει επιλεγεί να είναι 45 MHz
ή 60 MHz, αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση η συΤάση

Χρόνος

Σχ. 2.6δ
Σήμα τοπικού ταλαντωτή.

26
χνότητα των ταλαντώσεων του τοπικού ταλαντωτή
πρέπει να είναι τέτοια, ώστε η διαφορά της από τη
συχνότητα της ηχούς να είναι σταθερή και ίση με
την ενδιάμεση συχνότητα.
Το κυριότερο στοιχείο του κυκλώματος του τοπικού ταλαντωτή είναι η λυχνία κλείστρον. Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του είναι τα εξής:
1) Οι παραγόμενες ταλαντώσεις έχουν χαμηλή
ισχύ, της τάξεως των mW.
2) H συχνότητα των παραγομένων ταλαντώσεων ρυθμίζεται έτσι, ώστε να έχει σταθερή διαφορά
από τη συχνότητα της ηχούς. Η διαφορά αυτή είναι
ίση με την ενδιάμεση συχνότητα. Η ρύθμιση της συχνότητας γίνεται συνήθως με τους εξής τρόπους:
α) Μηχανικά. Ο τρόπος αυτός είναι κατάλληλος
στις περιπτώσεις όπου για να επιτύχομε τη ρύθμιση
είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσομε μεγάλες μεταβολές της συχνότητας.
β) Ηλεκτρονικά. Ο τρόπος αυτός είναι κατάλληλος στις περιπτώσεις όπου για να επιτύχομε τη ρύθμιση είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσομε μικρές
μεταβολές της συχνότητας. Η ηλεκτρονική ρύθμιση
μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια κυκλώματος
αυτόματης ρυθμίσεως συχνότητας.
3) Οι παραγόμενες ταλαντώσεις είναι συνεχείς
και όχι κατά παλμούς.
4) Οι παραγόμενες ταλαντώσεις χρησιμοποιούνται μόνο τοπικά στον δέκτη7.
Οι ταλαντώσεις που παράγει ο τοπικός ταλαντωτής εισέρχονται (μέσω κυματοδηγού) στον μείκτη
και χρησιμοποιούνται, όπως προαναφέραμε, για
τον υποβιβασμό της συχνότητας της ηχούς στην ενδιάμεση συχνότητα.
2.6.3 Κ
 ύκλωμα αυτόματης ρυθμίσεως συχνότητας.
Το κύκλωμα αυτόματης ρυθμίσεως συχνότητας,
που είναι γνωστό και ως κύκλωμα AFC (Automatic Frequency Control – AFC), αποσκοπεί στην
αυτόματη ρύθμιση της συχνότητας του τοπικού ταλαντωτή, ώστε να έχει διαφορά από τη συχνότητα
της ηχούς ίση με την ενδιάμεση συχνότητα.
Ο λόγος που χρησιμοποιείται το κύκλωμα αυτόματης ρυθμίσεως συχνότητας είναι το γεγονός ότι η
συχνότητα της ηχούς δεν παραμένει σταθερή με την
πάροδο του χρόνου, αλλά μεταβάλλεται. Επομένως,

7

Για τον λόγο αυτό ο ταλαντωτής ονομάζεται τοπικός.

πρέπει να μεταβάλλεται κατά τον ίδιο τρόπο και η
συχνότητα του τοπικού ταλαντωτή, ώστε να διατηρείται η ενδιάμεση συχνότητα σταθερή.
2.6.4 Ο προενισχυτής ενδιάμεσης συχνότητας.
Ο προενισχυτής λαμβάνει στην είσοδό του τα τέσσερα σήματα που παράγει ο μείκτης. Από τα τέσσερα
αυτά σήματα ενισχύει μόνο το σήμα της ενδιάμεσης
συχνότητας. Στη συνέχεια το ενισχυμένο αυτό σήμα
διαβιβάζεται μέσω ομοαξονικού καλωδίου, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω στον κύριο ενισχυτή ενδιάμεσης συχνότητας, τον οποίο περιγράφομε
αναλυτικά παρακάτω.
Το σχήμα 2.6ε παρουσιάζει την έξοδο του προενισχυτή ενδιάμεσης συχνότητας όταν τροφοδοτείται
από τον μείκτη με τα σήματα του σχήματος 2.6γ. Σημειώνομε ότι οι κλίμακες μετρήσεως της τάσεως στα
σχήματα 2.6γ(δ) και 2.6ε είναι πολύ διαφορετικές.
Υπάρχει μεγάλη αύξηση του πλάτους του σήματος
του σχήματος 2.6ε συγκριτικά με το πλάτος του σήματος του σχήματος 2.6γ(δ).
Τάση

Χρόνος

Σχ. 2.6ε
Η έξοδος του προενισχυτή ενδιάμεσης συχνότητας.

Ο προενισχυτής ενδιάμεσης συχνότητας χαρακτηρίζεται από τα εξής:
1) Συνδέεται με πολύ μικρού μήκους καλώδιο με
τον μείκτη, ώστε αφενός να είναι ελάχιστη η απώλεια
ενέργειας της ενδιάμεσης συχνότητας μέχρι να φτάσει από τον μείκτη στον προενισχυτή και αφετέρου
να μην δημιουργείται υψηλής εντάσεως θόρυβος.
2) Αποτελείται από δύο ξεχωριστές μονάδες ενισχύσεως.
3) Ενισχύει ένα εύρος συχνοτήτων της τάξεως
των 7 MHz γύρω από την ενδιάμεση συχνότητα.
4) Περιορίζει τη δημιουργία θορύβου κατά την
ενίσχυση. Σε διαφορετική περίπτωση ο υψηλός θό-
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ρυβος θα επισκίαζε την ηχώ και δεν θα ήταν εφικτή
στη συνέχεια η ανίχνευση των στόχων.
2.6.5 Ο
 κύριος ενισχυτής ενδιάμεσης συχνότητας.
Ο κύριος ενισχυτής ενδιάμεσης συχνότητας ενισχύει περαιτέρω το σήμα της ενδιάμεσης συχνότητας που λαμβάνει από τον προενισχυτή ενδιάμεσης
συχνότητας. Το σχήμα 2.6στ παρουσιάζει την έξοδο
του κύριου ενισχυτή ενδιάμεσης συχνότητας όταν
τροφοδοτείται από τον προενισχυτή ενδιάμεσης συχνότητας με το σήμα του σχήματος 2.6ε. Σημειώνομε ότι οι κλίμακες μετρήσεως της τάσεως στα σχήματα 2.6ε και 2.6στ είναι πολύ διαφορετικές. Υπάρχει
μεγάλη αύξηση του πλάτους του σήματος του σχήματος 2.6στ συγκριτικά με το πλάτος του σήματος
του σχήματος 2.6ε. Η έξοδος του κύριου ενισχυτή
οδηγείται στον αποδιαμορφωτή, τη λειτουργία του
οποίου περιγράφομε παρακάτω.

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη ρύθμιση του μεγέθους της ενισχύσεως, καθώς πολύ μεγάλη ενίσχυση
προκαλεί ανάλογη ενίσχυση και του θορύβου, με
αποτέλεσμα την εμφάνιση στην οθόνη του ενδείκτη
PPI λεπτών φωτεινών στιγμάτων που δυσκολεύουν
τη διάκριση της ηχούς των στόχων.
2.6.6 Ο αποδιαμορφωτής.
Ο αποδιαμορφωτής λειτουργεί ως ανορθωτής της
ενδιάμεσης συχνότητας της ηχούς, την οποία λαμβάνει από τον κύριο ενισχυτή ενδιάμεσης συχνότητας.
Συγκεκριμένα, λόγω της δράσεως του αποδιαμορφωτή η ενδιάμεση συχνότητα [σχ. 2.6ζ(α)] διατηρεί
μόνο τις θετικές ημιπεριόδους της [σχ. 2.6ζ(β)].
Στη συνέχεια η ανορθωμένη ενδιάμεση συχνότητα οδηγείται σε φίλτρο, το οποίο απορρίπτει τις
υψηλές συχνότητές της. Έτσι από την ενδιάμεση συΤάση

Τάση
Χρόνος

(α)

Χρόνος

Σχ. 2.6στ
Η έξοδος του κύριου ενισχυτή ενδιάμεσης συχνότητας.

Ο κύριος ενισχυτής ενδιάμεσης συχνότητας χαρακτηρίζεται από τα εξής:
1) Συνδέεται με ομοαξονικό καλώδιο με τον
προενισχυτή ενδιάμεσης συχνότητας, ώστε αφενός
να είναι ελάχιστη η απώλεια ενέργειας της ενδιάμεσης συχνότητας μέχρι να φτάσει από τον προενισχυτή στον κύριο ενισχυτή και αφετέρου να μην
δημιουργείται υψηλός θόρυβος.
2) Αρκετές φορές τοποθετείται εντός της μονάδας του ενδείκτη PPI.
3) Αποτελείται από αρκετές (συνήθως οκτώ) ξεχωριστές μονάδες ενισχύσεως.
4) Δεν μεταβάλλει την ενδιάμεση συχνότητα του
σήματος της ηχούς.
5) Ενισχύει ένα εύρος συχνοτήτων γύρω από την
ενδιάμεση συχνότητα.
Το μέγεθος της ενισχύσεως ρυθμίζεται με τη βοήθεια του ρυθμιστή ευαισθησίας (βλ. παράγρ. 3.2.2).

Τάση

Χρόνος

(β)

Τάση

Χρόνος
(γ)

Σχ. 2.6ζ
Λειτουργία αποδιαμορφωτή: (α) Σήμα εισόδου στον
αποδιαμορφωτή. (β) Ανόρθωση της ενδιάμεσης συχνότητας. (γ) Σήμα εξόδου αποδιομορφωτή.
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χνότητα απομένει συνεχής θετική τάση [σχ. 2.6ζ(γ)].
Η θετική αυτή τάση αποτελεί την έξοδο του αποδιαμορφωτή.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ηχώ (μηδενική
ηχώ), η ενδιάμεση συχνότητα και κατ’ επέκταση η
έξοδος του αποδιαμορφωτή έχουν μηδενική τάση.
Συνεπώς η έξοδος του αποδιαμορφωτή είναι ένας θετικός σχεδόν ορθογώνιος παλμός, που έχει διάρκεια
ίση με τη διάρκεια της ηχούς. Ο παλμός αυτός είναι
γνωστός ως οπτικό σήμα. Η απόκλιση του οπτικού
σήματος από το τέλειο ορθογώνιο σχήμα οφείλεται σε
αδυναμίες του κυκλώματος του αποδιαμορφωτή.
2.6.7 Ο οπτικός ενισχυτής.
Ο οπτικός ενισχυτής δέχεται το οπτικό σήμα από
τον αποδιαμορφωτή και το ενισχύει. Έχει την ιδιότητα να ενισχύει όλες τις συχνότητες, από τις οποίες
αποτελείται το οπτικό σήμα. Στη συνέχεια το ενισχυμένο οπτικό σήμα μεταβιβάζεται στον ενδείκτη PPI.
Ο οπτικός ενισχυτής περιλαμβάνει και τον περιοριστή των επιστροφών βροχής, ο οποίος χρησιμοποιείται όταν βρέχει, προκειμένου να περιορίσει την
επίδραση της ηχούς που οφείλεται στη βροχή (βλ.
παράγρ. 3.4).
2.6.8 Τ
 ο κύκλωμα περιορισμού των θαλασσίων
επιστροφών.
Τα θαλάσσια κύματα λειτουργούν ως στόχοι. Η
ηχώ τους, που ονομάζεται θαλάσσιες επιστροφές,
εμφανίζεται στην οθόνη του radar. Η εμφάνιση των
θαλασσίων επιστροφών εμποδίζει την εμφάνιση μικρών στόχων σε μικρές αποστάσεις, κάτι που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για την ασφαλή ναυσιπλοΐα. Προκειμένου να περιορίσουν τις θαλάσσιες επιστροφές,
οι περισσότερες συσκευές radar είναι εξοπλισμένες
με ειδικό κύκλωμα περιορισμού των θαλασσίων επιστροφών που λειτουργεί αυτόματα (βλ. παράγρ. 3.3).
Το κύκλωμα περιορισμού των θαλασσίων επιστροφών παράγει έναν αρνητικό παλμό (σχ. 2.6η), όταν
δέχεται συγχρονιστικό παλμό (βλ. παράγρ. 2.2.2) από
τον διαμορφωτή. Ο αρνητικός αυτός παλμός έχει τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1) Έχει το μέγιστο (κατ’ απόλυτη τιμή) πλάτος του
τη στιγμή της εκπομπής από την κεραία του παλμού
ραδιοκυμάτων.
2) Το πλάτος ελαττώνεται (κατ’ απόλυτη τιμή) εκθετικά σε συνάρτηση με τον χρόνο.
3) Σε χρόνο αντίστοιχο της αποστάσεως των 5 ν.μ.
και μετά το πλάτος είναι μηδενικό.

Τάση

61,7 µs

Χρόνος

Σχ. 2.6η
Αρνητικός παλμός που παράγεται
από το κύκλωμα περιορισμού των
θαλaσσίων επιστροφών.

Ο αρνητικός αυτός παλμός εφαρμόζεται στον κύριο ενισχυτή ενδιάμεσης συχνότητας και προκαλεί
μείωση της ενισχύσεώς του ανάλογα με το πλάτος του
παλμού. Η μείωση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του πλάτους των θαλασσίων επιστροφών,
αλλά και της ηχούς των στόχων με πλάτος συγκρίσιμο με τις θαλάσσιες επιστροφές όταν οι στόχοι βρίσκονται στην έκταση των θαλασσίων επιστροφών. Η
ηχώ από στόχους που έχουν πλάτος μεγαλύτερο από
τις θαλάσσιες επιστροφές εμφανίζεται κανονικά στην
οθόνη του radar.
Το πλάτος και η διάρκεια του αρνητικού παλμού,
που παράγει το κύκλωμα περιορισμού θαλασσίων
επιστροφών ρυθμίζεται με τον ρυθμιστή περιορισμού
των θαλασσίων επιστροφών (βλ. παράγρ. 3.2.2).
2.7 Κυκλώματα του ενδείκτη.
Τα κυκλώματα που καθορίζουν τη λειτουργία του
ενδείκτη PPI της συσκευής radar (σχ. 2.7α) επιτελούν τις εξής βασικές λειτουργίες:
1) Εμφανίζουν τους στόχους στη σωστή απόσταση και διόπτευση και
2) καθιστούν εφικτή τη μέτρηση της αποστάσεως
και διοπτεύσεως με ακρίβεια.
Τα σημαντικότερα από τα κυκλώματα του ενδείκτη είναι:
1) Η γεννήτρια βάσεως χρόνου (ή αλλιώς γεννήτρια σαρώσεως).
2) Το κύκλωμα παλμού λαμπρότητας.
3) Ο διακριβωτής.
4) Το κύκλωμα του μεταβλητού σημειωτή
αποστάσεως και
5) το κύκλωμα παραγωγής γραμμής πλώρης.
Ο πίνακας 2.7 συνοψίζει συγκριτικά τις εισόδους,
τις εξόδους και τις συνδέσεις των κυκλωμάτων του
ενδείκτη.
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Κύκλωµα
παραγωγής
γραµµής
πλώρης

Καθοδική
λυχνία
ενδείκτη

Οπτικός
ενισχυτής

Γεννήτρια
βάσεως
χρόνου

Κύκλωµα
παλµού
λαµπρότητας

Κύκλωµα
µεταβλητού
σηµειωτή
αποστάσεως

Διαµορφωτής

Διακριβωτής

Συγχρονιστικοί παλµοί

Επιλογή
κλίµακας
ανιχνεύσεως

Σχ. 2.7α
Διάγραμμα των κυκλωμάτων του ενδείκτη και των συνδέσεών τους με τα υπόλοιπα κυκλώματα της συσκευής radar.

Πίνακας 2.7
Κυκλώματα ενδείκτη.
Κύκλωμα
ενδείκτη

Δέχεται την έξοδο
του/της...

Σήμα εισόδου

Σήμα
εξόδου

Η έξοδός του
συνδέεται με...

Γεννήτρια
βάσεως
χρόνου.

α) επιλογής κλίμακας
ανιχνεύσεως και
β) διαμορφωτή.

α) Πληροφορίες κλίμακας
ανιχνεύσεως και
β) συγχρονιστικοί παλμοί.

Πριονωτοί
παλμοί
ρεύματος.

καθοδική
λυχνία ενδείκτη.

Κύκλωμα
παλμού
λαμπρότητας.

α) επιλογής κλίμακας
ανιχνεύσεως και
β) διαμορφωτή.

α) Π
 ληροφορίες κλίμακας
ανιχνεύσεως και
β) συγχρονιστικοί παλμοί.

Ορθογώνιοι θετικοί
παλμοί.

καθοδική
λυχνία ενδείκτη.

Διακριβωτής.

α) επιλογής κλίμακας
ανιχνεύσεως και
β) διαμορφωτή.

α) Πληροφορίες κλίμακας
ανιχνεύσεως και
β) συγχρονιστικοί παλμοί.

Οξείς
θετικοί
παλμοί.

οπτικό
ενισχυτή.

Κύκλωμα μεταβλητού σημειωτή αποστάσεως.

α) επιλογής κλίμακας
ανιχνεύσεως και
β) διαμορφωτή.

α) Πληροφορίες κλίμακας
ανιχνεύσεως και
β) συγχρονιστικοί παλμοί.

Οξύς
θετικός
παλμός.

οπτικό
ενισχυτή.

Κύκλωμα παραγωγής γραμμής πλώρης.

μικροδιακόπτη
γραμμής πλώρης.

Πληροφορία ενεργοποιήσεως μικροδιακόπτη
γραμμής πλώρης.

Θετικός
παλμός.

οπτικό
ενισχυτή.
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Τα κυκλώματα του ενδείκτη χαρακτηρίζονται από
το γεγονός ότι είναι συγχρονισμένα κυκλώματα, καθώς είναι απαραίτητο να λειτουργούν σε συγχρονισμό μεταξύ τους και με τον πομπό. Ο συγχρονισμός
αυτός επιτυγχάνεται με τη βοήθεια συγχρονιστικών
ορθογωνίων παλμών που παράγει ο διαμορφωτής
(βλ. παράγρ. 2.2.2). Συγκεκριμένα, η εκπομπή κάθε
συγχρονιστικού παλμού προκαλεί την έναρξη λειτουργίας κάθε κυκλώματος του ενδείκτη.
2.7.1 Η γεννήτρια βάσεως χρόνου.
Η γεννήτρια βάσεως χρόνου παράγει πριονωτούς παλμούς ρεύματος (σχ. 2.7β). Οι παλμοί αυτοί
χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία του πηνίου
εκτροπής του ενδείκτη PPI και παράγουν τη βάση
του χρόνου, όπως εξηγούμε στη συνέχεια.

2.7.2 Το κύκλωμα παλμού λαμπρότητας.
Το κύκλωμα παλμού λαμπρότητας παράγει ορθογώνιους θετικούς παλμούς (σχ. 2.7γ). Οι παραγόμενοι παλμοί εφαρμόζονται στο πλέγμα της καθοδικής
λυχνίας του ενδείκτη PPI και έχουν ως αποτέλεσμα
την εμφάνιση μιας φωτεινής κηλίδας στην οθόνη.
Για τον λόγο αυτό οι εν λόγω παλμοί ονομάζονται
παλμοί λαμπρότητας. Η κηλίδα αυτή εμφανίζεται
για το χρονικό διάστημα, που διαρκούν οι παλμοί
λαμπρότητας.
Τάση

Ρεύµα

Χρόνος που αντιστοιχεί στην
κλίµακα ανιχνεύσεως

νεται με σταθερή ταχύτητα μέχρι την περιφέρεια της
οθόνης και υπό κλίμακα. Συγκεκριμένα η φωτεινή
κηλίδα εκτρέπεται, ώστε η μετακίνησή της σε χρόνο
12,34 μs να αντιστοιχεί σε 1 ν.μ.. Έτσι επιτυγχάνεται
η εμφάνιση των στόχων σε σωστή απόσταση.

Χρόνος

Περίοδος επαναλήψεως παλµών

Χρόνος που αντιστοιχεί στην
κλίµακα ανιχνεύσεως

Χρόνος

Περίοδος επαναλήψεως παλµών

Σχ. 2.7β
Πριονωτοί παλμοί ρεύματος που παράγονται
από τη γεννήτρια βάσεως χρόνου.

Σχ. 2.7γ
Ορθογώνιοι θετικοί παλμοί που παράγονται από το
κύκλωμα παλμού λαμπρότητας.

Οι παραγόμενοι πριονωτοί παλμοί ρεύματος έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1) Παράγονται όταν η γεννήτρια βάσεως χρόνου
δέχεται συγχρονιστικούς παλμούς απ’ τον διαμορφωτή. Συγκεκριμένα, για κάθε συγχρονιστικό παλμό
παράγεται ένας πριονωτός παλμός ρεύματος.
2) Η έναρξη κάθε πριονωτού παλμού πραγματοποιείται τη στιγμή της ενάρξεως εκπομπής παλμού
απ’ την κεραία. Κατά συνέπεια, η εκτροπή της φωτεινής κηλίδας του ενδείκτη ξεκινά με την εκπομπή
παλμού από την κεραία.
3) Η διάρκεια κάθε πριονωτού παλμού ισούται
με n · 12,34 μs, όπου n είναι η κλίμακα ανιχνεύσεως
σε ν.μ.. Η κλίμακα ανιχνεύσεως καθορίζεται μέσω
του διακόπτη επιλογής κλίμακας ανιχνεύσεως (βλ.
παράγρ. 3.2.2). Για παράδειγμα, στην περίπτωση
που η κλίμακα ανιχνεύσεως είναι ίση με 6 ν.μ., η διάρκεια κάθε πριονωτού παλμού ισούται με 6 · 12,34
μs = 74,04 μs.
4) Ο παλμός είναι τέτοιος, ώστε η εκτροπή της
φωτεινής κηλίδας απ’ το κέντρο της οθόνης να γί-

Οι παραγόμενοι ορθογώνιοι θετικοί παλμοί έχουν
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1) Παράγονται όταν το κύκλωμα παλμού λαμπρότητας δέχεται συγχρονιστικούς παλμούς από τον διαμορφωτή. Συγκεκριμένα, για κάθε συγχρονιστικό
παλμό παράγεται ένας ορθογώνιος θετικός παλμός.
2) Η έναρξη κάθε ορθογώνιου θετικού παλμού
πραγματοποιείται τη στιγμή της ενάρξεως εκπομπής
παλμού από την κεραία, δηλαδή τη στιγμή της ενάρξεως του πριονωτού παλμού ρεύματος που παράγει
η γεννήτρια βάσεως χρόνου. Κατά συνέπεια η φωτεινή κηλίδα αρχίζει να εμφανίζεται όταν αρχίζει η
εκτροπή της από το κέντρο.
3) Η διάρκεια κάθε ορθογώνιου θετικού παλμού ισούται με τη διάρκεια του πριονωτού παλμού
της γεννήτριας βάσεως χρόνου, δηλαδή ισούται με
n · 12,34 μs, όπου n η κλίμακα ανιχνεύσεως σε ν.μ..
Κατά συνέπεια η φωτεινή κηλίδα υπάρχει μέχρις
ότου φθάνει στην περιφέρεια της οθόνης. Αντίθετα,
δεν υπάρχει φωτεινή κηλίδα όταν η κηλίδα εξέρχεται
από την περιφέρεια της οθόνης και όταν επιστρέφει
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απ’ την περιφέρεια στο κέντρο της οθόνης. Έτσι επιτυγχάνεται η εμφάνιση των στόχων στη σωστή απόσταση και αποφεύγεται η εσφαλμένη εμφάνιση σε
μικρότερη απόσταση στόχων που βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη απ’ την κλίμακα ανιχνεύσεως.
2.7.3 Ο διακριβωτής.
Το κύκλωμα του διακριβωτή παράγει μία σειρά
από οξείς θετικούς παλμούς (σχ. 2.7δ).
Τάση

Χρόνος

Περίοδος επαναλήψεως παλµών

Σχ. 2.7δ
Οξείς θετικοί παλμοί που παράγονται
από το κύκλωμα του διακριβωτή.

Οι παραγόμενοι παλμοί (αφού ενισχυθούν από
τον οπτικό ενισχυτή) εφαρμόζονται στο πλέγμα της
καθοδικής λυχνίας του ενδείκτη PPI και έχουν ως
αποτέλεσμα την εμφάνιση στην οθόνη ομοκέντρων
φωτεινών κύκλων που ισαπέχουν μεταξύ τους (σχ.
2.7ε). Σκοπός των κύκλων αυτών, που ονομάζονται
Διακριβωτικοί Κύκλοι (Range Rings–RR) είναι η
πραγματοποίηση ελέγχου των αποστάσεων σε σχέση
με την κλίμακα ανιχνεύσεως. Ο λόγος είναι ότι με
την πάροδο του χρόνου μεταβάλλεται η διάρκεια των
πριονωτών παλμών ρεύματος, με αποτέλεσμα την
απόκλιση των αποστάσεων από την κλίμακα ανιχνεύσεως. Έτσι δημιουργείται ανάγκη για την ανάπτυξη
Κλίµακα
ανιχνεύσεως

RR

τεχνικής διακριβώσεως των αποστάσεων, η οποία
υλοποιείται με τη βοήθεια του κυκλώματος του διακριβωτή.
Οι παραγόμενοι οξείς θετικοί παλμοί από τον διακριβωτή έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1) Παράγονται όταν ο διακριβωτής δέχεται συγχρονιστικούς παλμούς από τον διαμορφωτή. Συγκεκριμένα, για κάθε συγχρονιστικό παλμό παράγεται
μία σειρά οξέων θετικών παλμών.
2) Η έναρξη κάθε σειράς οξέων θετικών παλμών
πραγματοποιείται τη στιγμή της ενάρξεως εκπομπής
παλμού απ’ την κεραία, δηλαδή τη στιγμή της ενάρξεως του πριονωτού παλμού ρεύματος που παράγει η
γεννήτρια βάσεως χρόνου. Κατά συνέπεια ο πρώτος
οξύς θετικός παλμός κάθε σειράς εμφανίζεται ταυτόχρονα με την εκπομπή παλμού απ’ την κεραία.
3) Οι οξείς θετικοί παλμοί απέχουν ίσα χρονικά
διαστήματα μεταξύ τους και μάλιστα τα διαστήματα
αυτά είναι σταθερά και εξαρτώνται από τη χρησιμοποιούμενη κλίμακα ανιχνεύσεως. Για παράδειγμα,
στην κλίμακα των 6 ν.μ. τα διαστήματα αυτά είναι
ίσα με 12,34 μs και αντιστοιχούν σε απόσταση 1 ν.μ..
Στην κλίμακα των 12 ν.μ. τα διαστήματα αυτά είναι
ίσα με 24,68 μs και αντιστοιχούν σε απόσταση 2 ν.μ..
4) Κάθε οξύς θετικός παλμός αυξάνει στιγμιαία
τη λαμπρότητα της φωτεινής κηλίδας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται φωτεινά σημεία σε αποστάσεις αντίστοιχες των χρονικών διαστημάτων μεταξύ
των οξέων θετικών παλμών. Το γεγονός αυτό σε
συνδυασμό με την περιστροφή της βάσεως χρόνου
προκαλεί την εμφάνιση στην οθόνη ομοκέντρων
φωτεινών κύκλων, που ισαπέχουν μεταξύ τους και
είναι οι διακριβωτικοί κύκλοι.

6

1ν.µ.

Διακριβωτικοί
κύκλοι

Απόσταση µεταξύ
διαδοχικών κύκλων

Κλίµακα 6 ν.µ.

Απόσταση µεταξύ
διαδοχικών κύκλων 1 ν.µ.
Το πλοίο µας

Σχ. 2.7ε
Διακριβωτικοί κύκλοι.
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Οι διακριβωτικοί κύκλοι έχουν τις ακόλουθες
ιδιότητες:
1) Οι αποστάσεις μεταξύ τους στην οθόνη είναι
ίσες και σταθερές και αντιστοιχούν σε αποστάσεις
με βάση τη χρησιμοποιούμενη κλίμακα ανιχνεύσεως. Αυτό είναι απόρροια της ισότητας και σταθερότητας των χρονικών διαστημάτων μεταξύ των οξέων
θετικών παλμών, όπως προαναφέραμε. Έτσι, στην
κλίμακα των 6 ν.μ. η απόσταση μεταξύ των διακριβωτικών κύκλων είναι 1 ν.μ., ενώ στην κλίμακα των
12 ν.μ. η απόσταση μεταξύ των διακριβωτικών κύκλων είναι 2 ν.μ..
2) Με τους διακριβωτικούς κύκλους μετρούμε
την απόσταση του στόχου. Γνωρίζοντας τις σταθερές αποστάσεις μεταξύ των διακριβωτικών κύκλων
μπορούμε να μετρήσομε τις αποστάσεις των στόχων, τόσο αυτών που βρίσκονται πάνω σ’ έναν διακριβωτικό κύκλο, όσο και αυτών που βρίσκονται σε
τυχαία θέση ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς κύκλους.
Ωστόσο, αρκετές φορές, ιδίως στις μικρές κλίμακες
ανιχνεύσεως, παρατηρείται το φαινόμενο οι διακριβωτικοί κύκλοι να μην είναι ισαπέχοντες. Στην παράγραφο 3.6.3 παρουσιάζομε τη διαδικασία ρυθμίσεως που πραγματοποιούμε για να διορθώσομε τις
αποστάσεις μεταξύ των διαδοχικών διακριβωτικών
κύκλων, ώστε να γίνουν ίσες.
3) Το πλήθος των διακριβωτικών κύκλων που
εμφανίζεται στην οθόνη αποτελεί κριτήριο ορθότητας της αποστάσεως.
Τόσο στην περίπτωση της κλίμακας ανιχνεύσεως
των 6 ν.μ. όσο και στην περίπτωση της κλίμακας ανιχνεύσεως των 12 ν.μ. εμφανίζονται 6 κύκλοι με τον
έκτο να εμφανίζεται στην περιφέρεια της οθόνης.
Εάν το πλήθος των διακριβωτικών κύκλων δεν είναι
6, τότε απαιτείται διόρθωση (βλ. παράγρ. 3.6.3).
Η λειτουργία του διακριβωτή ρυθμίζεται με τον
διακόπτη αποκαταστάσεως και διακοπής της λειτουργίας του διακριβωτή (βλ. παράγρ. 3.2.2).
2.7.4 Τ
 ο κύκλωμα του μεταβλητού σημειωτή
αποστάσεως.
Το κύκλωμα του μεταβλητού σημειωτή αποστάσεως (Variable Range Marker – VRM) παράγει
έναν οξύ θετικό παλμό (σχ. 2.7στ), σε χρονική στιγμή που καθορίζεται με τη βοήθεια ειδικού ρυθμιστή8
ο οποίος βρίσκεται στον ενδείκτη PPI (βλ. παράγρ.
8

Τάση

Περίοδος επαναλήψεως παλµών

Χρόνος

Σχ. 2.7στ
Οξύς θετικός παλμός που παράγεται από το κύκλωμα
του μεταβλητού σημειωτή αποστάσεως.

3.2.2). Ο παραγόμενος παλμός (αφού ενισχυθεί
από τον οπτικό ενισχυτή) εφαρμόζεται στο πλέγμα
της καθοδικής λυχνίας του ενδείκτη PPI και έχει ως
αποτέλεσμα την εμφάνιση στην οθόνη φωτεινού κύκλου με κέντρο το κέντρο της εικόνας του ενδείκτη.
Παράλληλα, η απόσταση που αντιστοιχεί στη θέση
του φωτεινού κύκλου εμφανίζεται σ’ έναν ενδείκτη
αποστάσεως (είτε ψηφιακό είτε αναλογικό, ανάλογα
με τη συσκευή radar).
Μεταβάλλοντας με τη βοήθεια του ειδικού ρυθμιστή τη χρονική στιγμή παραγωγής του οξέος θετικού παλμού του μεταβλητού σημειωτή αποστάσεως
μεταβάλλεται η ακτίνα του φωτεινού κύκλου, που
εμφανίζεται στην οθόνη του ενδείκτη PPI, καθώς
και η ένδειξη του ενδείκτη αποστάσεως. Με τη μεταβολή της χρονικής στιγμής παραγωγής του οξέος
θετικού παλμού επιδιώκομε ο φωτεινός κύκλος να
μετακινηθεί μέχρις ότου η ηχώ του στόχου που μας
ενδιαφέρει βρεθεί πάνω του. Έτσι ο ενδείκτης αποστάσεως μας δείχνει την απόσταση του στόχου. Δηλαδή, με τη διαδικασία που περιγράψαμε μετρούμε
την απόσταση του στόχου (σχ. 2.7ζ).
Ειδικότερα, το κύκλωμα του μεταβλητού σημειωτή αποστάσεως παράγει τον οξύ θετικό παλμό όταν
δέχεται συγχρονιστικό παλμό από τον διαμορφωτή.
Ο καθορισμός της χρονικής στιγμής παραγωγής
του παλμού αυτού, όπως προαναφέραμε, γίνεται με
τον ρυθμιστή μεταβλητού σημειωτή. Όταν ο ρυθμιστής καθορίζει ο οξύς θετικός παλμός να εμφανίζεται ταυτόχρονα με την εκπομπή του παλμού από
την κεραία, τότε ο ενδείκτης αποστάσεως εμφανίζει
μηδενική ένδειξη αποστάσεως. Όταν ο ρυθμιστής
καθορίζει ο οξύς θετικός παλμός να εμφανίζεται αργότερα από τη στιγμή εκκινήσεως της εκπομπής του
παλμού από την κεραία, τότε ο ενδείκτης αποστάσεως εμφανίζει κάποια ένδειξη αποστάσεως, η οποία

Ο ρυθμιστής αυτός ονομάζεται μεταβλητός σημειωτής αποστάσεως.
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Σηµείο αναφοράς
Στόχος

Φωτεινός κύκλος

Ακτίνα που µεταβάλλεται από τον
µεταβλητό σηµειωτή αποστάσεως
VRM1
6.990 ν.µ.

Απόσταση του στόχου

Σχ. 2.7ζ
Μέτρηση αποστάσεως με τον μεταβλητό σημειωτή αποστάσεως.

μπορεί να φτάσει μέχρι το εύρος της χρησιμοποιούμενης κλίμακας ανιχνεύσεως.
Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνομε ότι η
ακρίβεια του μεταβλητού σημειωτή δεν παραμένει
σταθερή. Για τον λόγο αυτό πρέπει να γίνεται έλεγχος της ορθής λειτουργίας του σε τακτά χρονικά διαστήματα (βλ. παράγρ. 3.6.4).
Τέλος, σημειώνομε ότι υπάρχουν συσκευές
radar που δεν διαθέτουν μεταβλητό σημειωτή αποστάσεως. Η μέτρηση αποστάσεως των στόχων με τις
συσκευές αυτές γίνεται με βάση την υποκειμενική
κρίση του χειριστή, χρησιμοποιώντας μόνο τους διακριβωτικούς κύκλους.
2.7.5 Η
 γραμμή πλώρης και το κύκλωμα παραγωγής της.
Η γραμμή πλώρης είναι η γραμμή που μας δείχνει στην οθόνη του ενδείκτη PPI την κατεύθυνση
της πλώρης του πλοίου, ανεξάρτητα από τη μέθοδο
παρουσιάσεως της εικόνας και την κατεύθυνση κινήσεως του πλοίου ως προς τον βυθό.
Η γραμμή πλώρης παράγεται από ειδικό κύκλωμα που ονομάζεται κύκλωμα παραγωγής γραμμής πλώρης και βρίσκεται στον ενδείκτη PPI. Η
παραγωγή της γραμμής πλώρης πραγματοποιείται
τη στιγμή που ο άξονας της δέσμης ακτινοβολίας του
radar, καθώς η κεραία περιστρέφεται, παραλληλίζεται στην κατεύθυνση της πλώρης του πλοίου.
Το κύκλωμα παραγωγής γραμμής πλώρης ενεργοποιείται με τη βοήθεια μικρού δίσκου και του
μικροδιακόπτη γραμμής πλώρης (βλ. παράγρ.
2.5.4). Συγκεκριμένα, η παραγωγή της γραμμής
πλώρης πραγματοποιείται με τη βοήθεια του μικρού
δίσκου, που είναι προσαρμοσμένος στον άξονα πε-

ριστροφής της κεραίας. Κατά τις χρονικές στιγμές
που ο άξονας της δέσμης ακτινοβολίας του radar,
καθώς η κεραία περιστρέφεται, γίνεται παράλληλος
στην κατεύθυνση της πλώρης του πλοίου, ο δίσκος
αυτός ενεργοποιεί τον μικροδιακόπτη γραμμής πλώρης. Όσο ο άξονας της δέσμης ακτινοβολίας δεν
είναι παράλληλος στην κατεύθυνση της πλώρης, ο
μικροδιακόπτης γραμμής πλώρης παραμένει απενεργοποιημένος.
Η ενεργοποίηση του μικροδιακόπτη γραμμής
πλώρης προκαλεί ενεργοποίηση του κυκλώματος
παραγωγής της γραμμής πλώρης. Τότε το κύκλωμα
παράγει έναν θετικό παλμό τάσεως με διάρκεια ίση
με το χρονικό διάστημα, που είναι ενεργοποιημένος
ο μικροδιακόπτης γραμμής πλώρης. Ο παλμός αυτός ενισχύεται από τον οπτικό ενισχυτή και προκαλεί
αύξηση της λαμπρότητας της κηλίδας. Στο χρονικό
διάστημα που διαρκεί ο θετικός παλμός η κηλίδα
προλαβαίνει να γράψει δύο με τρεις βάσεις χρόνου,
πάνω στο ίδιο σχεδόν ίχνος. Η απενεργοποίηση του
μικροδιακόπτη γραμμής πλώρης προκαλεί απενεργοποίηση του κυκλώματος παραγωγής της γραμμής πλώρης. Ωστόσο, λόγω του φαινομένου της
μεταπορφυρώσεως και επειδή η ενεργοποίηση του
κυκλώματος παραγωγής της γραμμής επαναλαμβάνεται περιοδικά σε κάθε στροφή της κεραίας, στην
οθόνη του ενδείκτη PPI εμφανίζεται μία φωτεινή
ακτίνα (σχ. 2.7η), η οποία εκτείνεται από το κέντρο
μέχρι την περιφέρεια της οθόνης και αποτελεί τη
γραμμή πλώρης.
Επισημαίνομε ότι η γραμμή πλώρης μάς δείχνει
την κατεύθυνση της πλώρης του πλοίου και όχι απαραίτητα την κατεύθυνση της κινήσεως του πλοίου
ως προς τον βυθό. Όταν υπάρχουν ρεύματα, άνεμος
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ή κυματισμός, η κατεύθυνση κινήσεως του πλοίου
ως προς τον βυθό διαφέρει από την κατεύθυνση της
πλώρης του πλοίου.
Η εμφάνιση της γραμμής πλώρης έχει μεγάλη
σημασία για τη ναυσιπλοΐα διότι:
1) Με τη βοήθειά της διαπιστώνομε αν υπάρχει
σύγχρονη περιστροφή της βάσεως χρόνου με την
κεραία (βλ. παράγρ. 2.9).
2) Παρέχει άμεση εποπτική εικόνα του διαμήκους του πλοίου σε σχέση με τους υπόλοιπους στόχους που ανιχνεύονται.
3) Με τη βοήθειά της διαπιστώνομε εύκολα και
άμεσα τη θέση, ως προς την κατεύθυνση της πλώρης, στόχων που βρίσκονται προς την πλώρη.
4) Με τη βοήθειά της διαπιστώνομε αν η πλοήγηση πραγματοποιείται με ασφάλεια.
Εξαιτίας της μεγάλης σημασίας της, η γραμμή
πλώρης εμφανίζεται στην οθόνη του ενδείκτη σε
όλες τις μεθόδους παρουσιάσεως της εικόνας.
Επίσης, εξαιτίας της μεγάλης σημασίας της γραμμής πλώρης πρέπει να ελέγχομε σε τακτά χρονικά
διαστήματα την ακρίβειά της, γιατί η απώλεια ακρίβειας θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφαλή ναυσιπλοΐα. Απώλεια ακρίβειας έχομε στην περίπτωση
που η γραμμή πλώρης εμφανίζεται όταν ο άξονας
της δέσμης ακτινοβολίας του radar δεν είναι παράλληλος στην κατεύθυνση της πλώρης του πλοίου. Η
ακρίβεια της γραμμής πλώρης μπορεί να ελεγχθεί μ’
έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
1) Ελέγχομε εάν εμφανίζεται πάνω στη γραμμή
πλώρης η ηχώ ενός στόχου, που με οπτική παρατήρηση διαπιστώνομε ότι βρίσκεται ακριβώς στην κατεύθυνση της πλώρης. Εάν ο στόχος αυτός εμφανίζεται
Γραµµή πλώρης

πάνω στη γραμμή πλώρης, τότε αυτή είναι ακριβής.
Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει σφάλμα.
2) Συγκρίνομε τις διοπτεύσεις της ηχούς που εμφανίζεται στον ενδείκτη με τις διοπτεύσεις που προκύπτουν απ’ την οπτική παρατήρηση των αντιστοίχων
στόχων. Εάν για όλους τους στόχους οι διαφορές
των διοπτεύσεων ηχούς και οπτικής παρατηρήσεως είναι ίδιες και με το αυτό πρόσημο, τότε υπάρχει
σφάλμα στην εμφάνιση της γραμμής πλώρης ίσο με
τη διαφορά αυτή.
3) Στην περίπτωση που το radar λειτουργεί με
παρουσίαση της εικόνας με την πλώρη άνω και
το κέντρο της εικόνας συμπίπτει με το κέντρο της
οθόνης, ελέγχομε εάν η γραμμή πλώρης εμφανίζεται στην ένδειξη 0ο του ανεμολογίου. Εάν υπάρχει
σφάλμα, τότε η γραμμή πλώρης δεν εμφανίζεται
στην ένδειξη 0ο.
4) Στην περίπτωση που το radar λειτουργεί με
παρουσίαση της εικόνας με τον Βορρά άνω, ελέγχομε εάν η γραμμή πλώρης εμφανίζεται στην ένδειξη
του ανεμολογίου που αντιστοιχεί στην πορεία του
πλοίου. Εάν υπάρχει σφάλμα, τότε η γραμμή πλώρης δεν εμφανίζεται στην ένδειξη του ανεμολογίου
που αντιστοιχεί στην πορεία του πλοίου.
Συνήθης λόγος σφάλματος της γραμμής πλώρης είναι η μετακίνηση του μικροδιακόπτη γραμμής
πλώρης. Εάν ο μικροδιακόπτης δεν έχει μετακινηθεί, τότε στόχος που βρίσκεται κατάπλωρα εμφανίζεται στην οθόνη του radar επί της γραμμής πλώρης. Εάν ο μικροδιακόπτης έχει μετακινηθεί, τότε ο
εν λόγω στόχος εμφανίζεται αριστερά ή δεξιά της
γραμμής πλώρης και μάλιστα σε κατεύθυνση αντίθετη της κατευθύνσεως κατά την οποία μετακινήθηκε
ο μικροδιακόπτης. Για παράδειγμα εάν ένας στόχος
που βρίσκεται κατάπλωρα εμφανίζεται αριστερά της
γραμμής πλώρης, αυτό οφείλεται σε μετακίνηση του
μικροδιακόπτη προς τα δεξιά. Το σφάλμα διορθώνεται με στροφή του μικροδιακόπτη γραμμής πλώρης κατά τόση γωνία, όση είναι το σφάλμα. Άλλος
λόγος σφάλματος της γραμμής πλώρης είναι ο μη
συγχρονισμός περιστροφής της βάσεως χρόνου και
της κεραίας.
2.8 Ε
 μφάνιση εικόνας με ακτινική περιστρεφόμενη βάση χρόνου.

Σχ. 2.7η
Εμφάνιση της γραμμής πλώρης στην
οθόνη του ενδείκτη PPI.

Η εμφάνιση της εικόνας στον ενδείκτη γίνεται σε
οθόνη με καθοδική λυχνία, η οποία λειτουργεί όπως
ακριβώς και η οθόνη της τηλεοράσεως. Η λειτουρ-
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γία της στηρίζεται στην κίνηση φωτεινής κηλίδας με
τη βοήθεια του πηνίου εκτροπής, το οποίο εκτρέπει
την κηλίδα στην οθόνη (βλ. παράγρ. 1.5).
Η φωτεινή κηλίδα πραγματοποιεί ακτινικές περιστρεφόμενες εκτροπές. Όπως είδαμε στην παράγραφο 1.5, οι ακτινικές εκτροπές πραγματοποιούνται σε
συγχρονισμό με τους εκπεμπόμενους παλμούς και
οι περιστροφές σε συγχρονισμό με την περιστροφή
της κεραίας. Οι ακτινικές εκτροπές ορίζουν τη βάση
χρόνου.
Η έξοδος του οπτικού ενισχυτή συνδέεται στο
πλέγμα της καθοδικής λυχνίας. Αρχικά το πλέγμα
της λυχνίας είναι φορτισμένο με αρνητικό δυναμικό
τέτοιου μεγέθους, ώστε, όταν δεν υπάρχει οπτικό
σήμα στην έξοδο του οπτικού ενισχυτή, η κηλίδα είναι αμαυρωμένη. Κάθε οπτικό σήμα που εξέρχεται
του οπτικού ενισχυτή εφαρμόζεται στο πλέγμα της
καθοδικής λυχνίας. Το οπτικό σήμα έχει θετική τάση
με αποτέλεσμα να μειώνει το αρνητικό δυναμικό του
πλέγματος της λυχνίας. Η μείωση αυτή προκαλεί αύξηση της λαμπρότητας της φωτεινής κηλίδας. Η αύξηση της λαμπρότητας συμβαίνει για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το οπτικό σήμα. Ξεκινά τη στιγμή που
ξεκινά και το οπτικό σήμα, δηλαδή τη στιγμή της αφίξεως της ηχούς στον δέκτη. Όμως οι ακτινικές εκτροπές ορίζουν τη βάση χρόνου. Κατά συνέπεια, η στιγμιαία αύξηση της λαμπρότητας της κηλίδας αντιστοιχεί
σε αύξηση της λαμπρότητας της βάσεως χρόνου. Η
αύξηση αυτή εμφανίζεται στο σημείο που αντιστοιχεί
στην απόσταση, στην οποία βρίσκεται ο στόχος.
2.9 Σύγχρονη περιστροφή βάσεως χρόνουκεραίας.
Η εμφάνιση στον ενδείκτη του radar των
στόχων στη σωστή διόπτευση προϋποθέτει τη
σύγχρονη περιστροφή της βάσεως χρόνου και
της κεραίας. Ο συγχρονισμός πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε η ένδειξη του ανεμολογίου, στην οποία
κάθε στιγμή βρίσκεται η βάση χρόνου, καθώς περιστρέφεται, να ισούται με τη γωνία που σχηματίζει
την ίδια στιγμή ο άξονας της δέσμης ακτινοβολίας
της κεραίας με την κατεύθυνση της πλώρης του
πλοίου, καθώς η κεραία περιστρέφεται.
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί σωστή διόπτευση των στόχων, πολλά radar διαθέτουν ειδικά
κυκλώματα τα οποία βρίσκονται στον ενδείκτη και
επιτυγχάνουν τον συγχρονισμό της περιστροφής της
βάσεως χρόνου με την κεραία με αυτόματο τρόπο.

Εάν δεν επιτυγχάνεται με αυτόματο τρόπο, πρέπει να ελέγχομε –με τον τρόπο που αναφέρομε στη
συνέχεια– εάν υπάρχει ο συγχρονισμός της περιστροφής της βάσεως χρόνου και της κεραίας και να
προβαίνομε σε κατάλληλες ρυθμίσεις, προκειμένου
να τον επιτύχομε. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται ειδικά κατά την εκκίνηση του radar, καθώς αρχικά το
πηνίο εκτροπής που δημιουργεί τη βάση χρόνου και
η κεραία δεν βρίσκονται σε συγχρονισμό.
Ο έλεγχος του συγχρονισμού της περιστροφής
της βάσεως χρόνου και της κεραίας πραγματοποιείται με τη βοήθεια της γραμμής πλώρης. Ένα radar
μπορεί να λειτουργεί με παρουσίαση της εικόνας με
την πλώρη άνω και το κέντρο της εικόνας να συμπίπτει με το κέντρο της οθόνης ή με παρουσίαση της
εικόνας με τον Βορρά άνω. Οι έλεγχοι που πραγματοποιούμε ανά περίπτωση είναι οι εξής:
1) Στην περίπτωση που το radar λειτουργεί με
παρουσίαση της εικόνας με την πλώρη άνω και το
κέντρο της εικόνας συμπίπτει με το κέντρο της οθόνης, ελέγχομε εάν η γραμμή πλώρης εμφανίζεται
ο
στην ένδειξη 0 του ανεμολογίου. Η ένδειξη αυτή
αντιστοιχεί στην κατεύθυνση της πλώρης του πλοίου. Εάν η γραμμή πλώρης εμφανίζεται στην ένδειξη
ο
0 , έχομε συγχρονισμό της περιστροφής της βάσεως
χρόνου με την κεραία. Εάν η γραμμή πλώρης εμφαο
νίζεται σε ένδειξη διαφορετική από εκείνη των 0 ,
δεν έχομε συγχρονισμό της περιστροφής της βάσεως χρόνου με την κεραία.
2) Στην περίπτωση που το radar λειτουργεί με
παρουσίαση της εικόνας με τον Βορρά άνω, ελέγχομε εάν η γραμμή πλώρης εμφανίζεται στην ένδειξη
του ανεμολογίου που αντιστοιχεί στην πορεία του
ο
πλοίου. Η ένδειξη 0 του ανεμολογίου αντιστοιχεί
στην κατεύθυνση του Βορρά. Αν η γραμμή πλώρης
εμφανίζεται στην ένδειξη του ανεμολογίου που αντιστοιχεί στην πορεία του πλοίου, έχομε συγχρονισμό
της περιστροφής της βάσεως χρόνου με την κεραία.
Εάν η γραμμή πλώρης εμφανίζεται σε ένδειξη διαφορετική, δεν έχομε συγχρονισμό της περιστροφής
της βάσεως χρόνου με την κεραία.
Στην περίπτωση που διαπιστώσομε απώλεια του
συγχρονισμού περιστροφής της βάσεως χρόνου και
της κεραίας πρέπει να προβούμε σε κατάλληλες ρυθμίσεις, ώστε να επιτύχομε τον συγχρονισμό αυτό. Η
ρύθμιση πραγματοποιείται στα παλαιότερα radar με
τον ρυθμιστή μεγάλων γωνιών και τον ρυθμιστή μικρών γωνιών (βλ. παράγρ. 3.2.2). Με τη βοήθεια
των δύο αυτών ρυθμιστών, θέτομε τη γραμμή πλώ-
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ρης ακριβώς στην ένδειξη 0 του ανεμολογίου για
την περίπτωση παρουσιάσεως της εικόνας με την
πλώρη άνω και ακριβώς στην ένδειξη του ανεμολογίου που αντιστοιχεί στην πορεία του πλοίου για την
περίπτωση παρουσιάσεως της εικόνας με τον Βορρά
άνω. Στα σύγχρονα radar δεν υπάρχουν ρυθμιστές
μικρών και μεγάλων γωνιών, καθώς ο συγχρονισμός της γραμμής πλώρης της συσκευής και της
πλώρης του πλοίου γίνεται αυτόματα.
Μερικά radar διαθέτουν διακόπτη, με τη βοήθεια
του οποίου επιτυγχάνομε τον συγχρονισμό της περιστροφής της βάσεως χρόνου με την κεραία. Ο διακόπτης αυτός ονομάζεται ευθυγράμμιση εικόνας
(picture alignment ή align). Εάν δεν υπάρχει συγχρονισμός, πατούμε τον διακόπτη αυτό και ενεργοποιείται ειδικό κύκλωμα, το οποίο δρα μέχρι να επιτύχει τον συγχρονισμό της περιστροφής της βάσεως
χρόνου με την κεραία. Όταν διαπιστώσομε ότι υπάρχει συγχρονισμός, αφήνομε ελεύθερο τον διακόπτη.

2.	Ποιος ο ρόλος που επιτελεί ο διακόπτης εκπομπής-λήψεως.
3.	Ποιο το εύρος της οριζόντιας και της κατακόρυφης δέσμης ακτινοβολίας της κεραίας σχισμών.
4.	Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από την ακτινοβολία του
radar και ποια μέτρα προφυλάξεως πρέπει να
λαμβάνομε;
5. Αναφέρετε τα βασικότερα από τα κυκλώματα
λήψεως και περιγράψτε συνοπτικά τη λειτουργία
τους.
6. Αναφέρετε τα βασικότερα από τα κυκλώματα του
ενδείκτη και περιγράψτε συνοπτικά τη λειτουργία
τους.
7. Για ποιους λόγους χρησιμοποιούμε τον μεταβλητό σημειωτή αποστάσεως;
8.	Ποιες είναι οι ιδιότητες των διακριβωτικών κύκλων;

Ερωτήσεις.

9.	Πώς εμφανίζεται η γραμμή πλώρης στην οθόνη
του radar; Με ποιους τρόπους εξετάζομε την ακρίβειά της;

1.	Αναφέρετε τα βασικότερα από τα κυκλώματα εκπομπής και περιγράψτε συνοπτικά τη λειτουργία
τους.

10.	Πώς επιτυγχάνεται ο συγχρονισμός της περιστροφής της κεραίας με τη βάση χρόνου; Με ποιους
τρόπους εξετάζομε την επίτευξή του;

Κεφάλαιο 3
Διακόπτες και ρυθμιστές
της συσκευής radar
ματα στα οποία επενεργούν και τη λειτουργία τους.
Οι ρυθμιστές μίας συσκευής radar χρησιμοποιούνται αφενός για την επίτευξη καλύτερης αποδόσεως της συσκευής και αφετέρου για την αξιοποίηση
της εικόνας που η συσκευή παρέχει.
Ο έλεγχος των ρυθμιστών πραγματοποιείται με
τη βοήθεια ποτενσιομέτρων1 ρυθμίσεως ή διακοπτών. Ο πίνακας 3.2.2 περιλαμβάνει τους πλέον συνήθεις ρυθμιστές μιας συσκευής radar, την ονομασία τους, τα κυκλώματα στα οποία επενεργούν
και το είδος της ρυθμίσεως που πραγματοποιούν.
Από τον πίνακα προκύπτει ότι μερικοί από τους ρυθμιστές ονομάζονται διακόπτες, παρά το γεγονός ότι
ανήκουν στους ρυθμιστές. Ο λόγος είναι ότι η ρύθμιση, την οποία οι συγκεκριμένοι ρυθμιστές πραγματοποιούν υλοποιείται όχι με συνεχή τρόπο, όπως
συμβαίνει με τους υπόλοιπους ρυθμιστές, αλλά με
διακριτό τρόπο χρησιμοποιώντας διακόπτη δύο ή
περισσοτέρων θέσεων.

3.1 Εισαγωγή.
Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζομε τους διακόπτες
και τους ρυθμιστές των συσκευών radar και εξηγούμε
τη λειτουργία τους. Επίσης παρουσιάζομε τα φαινόμενα των θαλασσίων επιστροφών και των επιστροφών
βροχής, καθώς και τον περιορισμό τους.
3.2 Διακόπτες και ρυθμιστές της συσκευής
radar.
Οι συσκευές radar διαθέτουν μία σειρά από διακόπτες και ρυθμιστές, που είναι τοποθετημένοι στην
πρόσοψη του ενδείκτη PPI (σχ. 3.2α).
Οι διακόπτες μίας συσκευής radar χρησιμοποιούνται προκειμένου να θέσομε εντός ή εκτός λειτουργίας συγκεκριμένα κυκλώματα της συσκευής. Ο
πίνακας 3.2.1 περιλαμβάνει τους πλέον συνήθεις διακόπτες των συσκευών radar, την ονομασία τους
που περιγράφει τις δυνατές θέσεις τους, τα κυκλώ-
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Σχ. 3.2α
Μερικοί από τους διακόπτες και ρυθμιστές της συσκευής radar.
1

 ο ποτενσιόμετρο είναι εξάρτημα που χρησιμοποιείται ως μεταβλητή αντίσταση με σκοπό τον έλεγχο ή τη ρύθμιση μεγεθών, όπως
Τ
η ένταση του ρεύματος.
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Στις παραγράφους 3.2.1 και 3.2.2 περιγράφομε
αναλυτικά καθέναν απ’ τους ανωτέρω διακόπτες και
ρυθμιστές και αναλύομε τον ρόλο που επιτελούν. Η
πλήρης περιγραφή τους και ο ρόλος τους σε κάθε
radar περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή. Σημειώνομε ότι στα σύγχρονα radar μερικοί από
τους διακόπτες που περιγράφομε αναλυτικά έχουν συγ-

χωνευθεί, ώστε να απλοποιείται ο χειρισμός τους και
οι χειριστές τους να μην μπερδεύονται. Το ίδιο ισχύει
και για τους ρυθμιστές. Επί πλέον αναφέρομε ότι σε
κάποιες λειτουργίες, όπως στον δρομέα διοπτεύσεων,
υπάρχει ηλεκτρονική ένδειξη. Ωστόσο παρουσιάζομε
τους διακόπτες και τους ρυθμιστές ξεχωριστά για λόγους καλύτερης κατανοήσεως της λειτουργίας τους.

Πίνακας 3.2.1
Διακόπτες συσκευών radar.
α/α

1.

Διακόπτης

Διακόπτης
τροφοδοσίας.

Ονομασία

Διακόπτης μήκους
παλμού εκπομπής.

4.

Διακόπτης
κεραίας*.

Λειτουργία

Τροφοδοτικό
Radar.

α) Διακοπή ή αποκατάσταση της τροφοδοτήσεως του πομποδέκτη και του ενδείκτη.
β) Αποκατάσταση ή διακοπή της τροφοδοσίας
θερμικών αντιστάσεων για την απομάκρυνση της υγρασίας.

Power ON-OFF ή
START-STOP ή
Radar ON-OFF ή
Mains ON-OFF

Stand by-Transmit
Διακόπτης αποκατα- ή Stand by-Radiate
2. στάσεως και διακοπής ή Stand by-Operate
της εκπομπής*.
ή Stand by-Run ή
Stand by-ON
3.

Κύκλωμα τιθέμενο εντός ή εκτός
λειτουργίας

Διαμορφωτής.

Διακοπή ή αποκατάσταση της εκπομπής.

Pulse Length

Διαμορφωτής.

Καθορισμός της διάρκειας του παλμού εκπομπής.

Scanner ON-OFF
ή Aerial ON-OFF ή
Antenna ON-OFF

Κινητήρας
κεραίας.

Διακοπή ή αποκατάσταση της περιστροφής της
κεραίας.

* Σημειώνεται ότι στα σύγχρονα radar οι δύο αυτοί διακόπτες αποτελούν έναν διακόπτη.

Πίνακας 3.2.2
Ρυθμιστές συσκευών radar.
α/α

Ρυθμιστής

Ονομασία

Κύκλωμα στο οποίο
επενεργεί

Intensity ή brilliance
ή contrast
ή brightness.

Καθοδική λυχνία.

Φωτεινότητας της εικόνας στον
ενδείκτη PPI.

Καθοδική λυχνία.

Εστιάσεως της φωτεινής κηλίδας
στην οθόνη του ενδείκτη ΡΡΙ.

1.

Ρυθμιστής λαμπρότητας.

2.

Ρυθμιστής εστιάσεως*.

Focus control.

3.

Ρυθμιστής ευαισθησίας.

Gain ή Sensitivity
Control ή IF Gain.

4.

Ρυθμιστής συντονισμού.

L.O. tune ή Tuning.

Ρύθμιση

Κύριος ενισχυτής ενδιΕυαισθησίας του δέκτη.
άμεσης συχνότητας.
Τοπικός
ταλαντωτής.

Συχνότητας τοπικού ταλαντωτή
του δέκτη.

* Σημειώνεται ότι στα σύγχρονα radar ο ρυθμιστής αυτός είναι πιθανόν να μην υπάρχει ως ξεχωριστός επιλογέας.
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α/α

Ρυθμιστής

Ονομασία

Ρυθμιστής περιορισμού των
θαλασσίων επιστροφών.

6.

Ρυθμιστής περιορισμού των
επιστροφών βροχής.

Anticlutter Rain ή
DIFF ή FTC (Fast
Time Constant).

7.

Διακόπτης επιλογής κλίμακας ανιχνεύσεως.

Range Selector ή
Range.

8.

Μεταβλητός σημειωτής αποστάσεως.

VRM ή
Range Marker-RM.

9.

Ρυθμιστής λαμπρότητας των
διακριβωτικών κύκλων (ή
εναλλακτικά διακόπτης αποκαταστάσεως και διακοπής
της λειτουργίας του διακριβωτή).

Rings ή Range ή
CAL.

Ρυθμιστές της γραμμής πλώρης*:
11.
α) Ρυθμιστής μεγάλων γωνιών.
β) Ρυθμιστής μικρών γωνιών.

Διακόπτης εξαφανίσεως
12.
γραμμής πλώρης.

Ρύθμιση

Anticlutter sea ή
Κύκλωμα περιορισμού
Εκθετικής ελαττώσεως της ευαιClutter ή STC ή STC θαλασσίων επιστροσθησίας του δέκτη.
Gain ή Swept Gain.
φών.

5.

Ρυθμιστής λαμπρότητας
10. μεταβλητού σημειωτή αποστάσεως.

Κύκλωμα στο οποίο
επενεργεί

Οπτικός
ενισχυτής.

Περιορισμού επιστροφών βροχής (με τη μέθοδος της διαφορίσεως).

Γεννήτρια βάσεως χρόνου, κύκλωμα παλμού Κλίμακας ανιχνεύσεως του raλαμπρότητας, διακρι- dar.
βωτής.
Χρόνου παραγωγής του οξέος θεΚύκλωμα μεταβλητού
τικού παλμού του κυκλώματος μεσημειωτή αποστάσεως.
ταβλητού σημειωτή αποστάσεως.

Διακριβωτής.

Πλάτους των οξέων θετικών παλμών του διακριβωτή.

Πλάτους οξέος θετικού παλμού
VRM ή Range Mark- Κύκλωμα μεταβλητού
του κυκλώματος μεταβλητού σηer-RM Ιntensity.
σημειωτή αποστάσεως.
μειωτή αποστάσεως.
α) Ηead coarce.
Συγχροκινητήρας.
β) Ηead fine.

α) Κατά προσέγγιση συγχρονισμού της βάσεως χρόνου με
την κεραία.
β) Ακριβούς συγχρονισμού της
βάσεως χρόνου με την κεραία.

HF (Heading Flash)
ή HL (Heading Line) Κύκλωμα παραγωγής Χρόνου εξαφανίσεως γραμμής
ή ΗΜ (Heading
της γραμμής πλώρης. πλώρης.
Marker).

Ρυθμιστές κεντρώσεως της
13.
εικόνας*.

Shifts ή entering
controls.

Πηνία κατακόρυφης
και οριζόντιας μεταΚεντρώσεως της εικόνας.
κινήσεως της εικόνας
της καθοδικής λυχνίας.

14. Δρομέας διοπτεύσεων.

Bearing cursor ή
Bearing marker.

Ηλεκτρονικός ή
Στροφής για τη μέτρηση της διομηχανικός ρυθμιστής. πτεύσεως στόχου.

15.

Διακόπτης μεγεθύνσεως του
κέντρου της εικόνας.

16. Ρυθμιστής φωτισμού.

Centre expansion.
DIM ή panel illumination ή scale lights.

Γεννήτρια βάσεως
χρόνου.

Μεγέθους του κέντρου της εικόνας.

Λυχνίες φωτισμού
Εντάσεως φωτισμού του ανεανεμολογίου και ενμολογίου και της ενδείξεως της
δείξεως κλίμακας ανικλίμακας ανιχνεύσεως.
χνεύσεως.

* Σημειώνεται ότι στα σύγχρονα radar οι ρυθμιστές αυτοί είναι πιθανό να μην υπάρχουν ως ξεχωριστοί επιλογείς.
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3.2.1 Διακόπτες.
Όπως έχομε αναφέρει, οι διακόπτες του radar
χρησιμοποιούνται για να θέσουν εντός ή εκτός λειτουργίας συγκεκριμένα κυκλώματά του. Οι βασικοί
διακόπτες του radar είναι οι εξής:
1) Ο διακόπτης τροφοδοσίας έχει δύο δυνα2
τές θέσεις – ON ή OFF – και επιτελεί τις ακόλουθες
λειτουργίες:
α) Διακόπτει (στη θέση OFF) ή αποκαθιστά
(στη θέση ON) την τροφοδοσία του τροφοδοτικού
του radar με ρεύμα απ’ τις γεννήτριες του πλοίου.
Εφόσον τροφοδοτείται με ρεύμα πλοίου, το τροφοδοτικό του radar παράγει ρεύμα συχνότητας 1000 Hz,
το οποίο τροφοδοτεί τον πομποδέκτη και τον ενδείκτη
του radar. Συνεπώς ο διακόπτης τροφοδοσίας διακόπτει ή αποκαθιστά την τροφοδότηση του πομποδέκτη
και του ενδείκτη.
β) Αποκαθιστά (στη θέση OFF) ή διακόπτει
(στη θέση ON) την τροφοδοσία θερμικών αντιστάσεων για την απομάκρυνση της υγρασίας. Όταν ο διακόπτης διακόπτει την τροφοδοσία του τροφοδοτικού
του radar, ταυτόχρονα αποκαθιστά την τροφοδοσία
(με ρεύμα πλοίου) θερμικών αντιστάσεων που βρίσκονται στον πομποδέκτη και στον ενδείκτη και απομακρύνουν την υγρασία όταν το radar δεν λειτουργεί.
Όταν ο διακόπτης αποκαθιστά την τροφοδοσία του
τροφοδοτικού του radar, ταυτόχρονα διακόπτει την
τροφοδοσία (με ρεύμα πλοίου) των θερμικών αντιστάσεων αυτών.
2) Ο διακόπτης αποκαταστάσεως και διακο3
πής της εκπομπής έχει δύο δυνατές θέσεις (ON –
Stand by). Στη θέση ΟΝ τροφοδοτεί, ενώ στη θέση
Stand by διακόπτει την τροφοδοσία του διαμορφωτή
με υψηλή τάση. Όταν ο διαμορφωτής τροφοδοτείται
με υψηλή τάση, παράγει τους ορθογώνιους αρνητικούς παλμούς, οι οποίοι προκαλούν την εκπομπή
της λυχνίας μάγνετρον, με αποτέλεσμα ο πομπός του
radar να εκπέμπει. Αντίθετα, όταν ο διαμορφωτής
σταματήσει να τροφοδοτείται με υψηλή τάση, σταματά να παράγει ορθογώνιους αρνητικούς παλμούς, με
αποτέλεσμα ο πομπός του radar να σταματήσει να
εκπέμπει.
Πρέπει να επισημάνομε ότι η τροφοδοσία του
διαμορφωτή πρέπει να γίνεται αφού πρώτα έχουν
θερμανθεί οι λυχνίες των κυκλωμάτων του διαμορφωτή και του ταλαντωτή. Ο λόγος είναι ότι σε αντί2,3

θετη περίπτωση η αποκατάσταση της τροφοδοσίας
αυξάνει τον κίνδυνο βλάβης του διαμορφωτή και της
λυχνίας μάγνετρον. Προκειμένου να μειωθεί αυτός
ο κίνδυνος βλάβης, στο κύκλωμα του διαμορφωτή
υπάρχουν δύο ειδικές διατάξεις που ονομάζονται αυτόματοι χρονοδιακόπτες.
Ο ρόλος τους είναι η καθυστέρηση της τροφοδοτήσεως του διαμορφωτή, η οποία, ανάλογα με την
τεχνολογία των αυτομάτων χρονοδιακοπτών, κυμαίνεται από 1 έως 6 πρώτα λεπτά. Μόλις παρέλθει η
χρονική καθυστέρηση που εισάγουν οι αυτόματοι
χρονοδιακόπτες, ανάβει ενδεικτική λυχνία που δηλώνει ότι το radar είναι έτοιμο να εκπέμψει. Η εκπομπή ξεκινά όταν ο διακόπτης αποκαταστάσεως
και διακοπής της εκπομπής τεθεί στη θέση αποκαταστάσεως της εκπομπής (στη θέση ΟΝ). Εάν δεν έχει
παρέλθει η χρονική καθυστέρηση που εισάγουν οι
αυτόματοι χρονοδιακόπτες, ακόμα και να τεθεί ο διακόπτης αποκαταστάσεως και διακοπής της εκπομπής
στη θέση αποκαταστάσεως της εκπομπής, το radar
δεν εκπέμπει.
Επισημαίνομε ότι υπάρχουν radar, τα οποία δεν
διαθέτουν διακόπτη αποκαταστάσεως και διακοπής
της εκπομπής. Ωστόσο, διαθέτουν πάντα αυτόματους
χρονοδιακόπτες. Έτσι στα radar αυτά η εκπομπή ξεκινά αυτόματα μόλις παρέλθει η χρονική καθυστέρηση που εισάγουν οι αυτόματοι χρονοδιακόπτες.
Επίσης, κάποια radar δεν διαθέτουν ξεχωριστό
διακόπτη τροφοδοσίας και ξεχωριστό διακόπτη
αποκαταστάσεως και διακοπής της εκπομπής, αλλά
έναν διακόπτη, ο οποίος πραγματοποιεί αθροιστικά
τις λειτουργίες που πραγματοποιούν οι δύο αυτοί διακόπτες. Οι θέσεις του διακόπτη αυτού είναι τρεις:
OFF, Stand by και ΟΝ. Η θέση OFF είναι ισοδύναμη με τη θέση OFF του διακόπτη τροφοδοσίας. Άρα,
στη θέση αυτή το radar δεν τροφοδοτείται με ρεύμα
πλοίου. Η θέση Stand by είναι ισοδύναμη αθροιστικά με τη θέση ΟΝ του διακόπτη τροφοδοσίας και
τη θέση Stand by του διακόπτη αποκαταστάσεως και
διακοπής της εκπομπής. Άρα στη θέση αυτή το radar
τροφοδοτείται με ρεύμα πλοίου, αλλά δεν εκπέμπει.
Τέλος, η θέση ΟΝ είναι ισοδύναμη αθροιστικά με τη
θέση ΟΝ του διακόπτη τροφοδοσίας και τη θέση ΟΝ
του διακόπτη αποκαταστάσεως και διακοπής της εκπομπής. Άρα, στη θέση αυτή το radar τροφοδοτείται
με ρεύμα πλοίου και εκπέμπει, με την προϋπόθεση

Εναλλακτικές ονομασίες των θέσεων περιλαμβάνονται στον πίνακα 3.2.1.
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ότι έχει παρέλθει η χρονική καθυστέρηση που εισάγουν οι αυτόματοι χρονοδιακόπτες.
3) Ο διακόπτης μήκους παλμού εκπομπής
καθορίζει τη διάρκεια του παλμού εκπομπής του
radar επενεργώντας στον διαμορφωτή. Έχει συνήθως δύο θέσεις, τις Short και Long. Ωστόσο απαντάται και με τρεις θέσεις, τις Short, Medium και
Long. Ο πίνακας 3.2.3 παρουσιάζει το μήκος παλμού εκπομπής, που αντιστοιχεί σε κάθε θέση
του διακόπτη και την κλίμακα ανιχνεύσεως, για
την οποία ενδείκνυται κάθε θέση.
Πίνακας 3.2.3
Μήκος παλμού εκπομπής.
Θέση

Μήκος παλμού
εκπομπής

Κλίμακα
ανιχνεύσεως

Short

Μικρό

Μικρή

Medium

Μεσαίο

Μεσαία

Long

Μεγάλο

Μεγάλη

Επισημαίνομε ότι υπάρχουν radar, που δεν διαθέτουν διακόπτη μήκους παλμού εκπομπής. Στα radar
αυτά το μήκος του παλμού εκπομπής καθορίζεται με
τον ρυθμιστή που ονομάζεται διακόπτης επιλογής
κλίμακας ανιχνεύσεως (βλ. παράγρ. 3.2.2).
4) Ο διακόπτης κεραίας έχει δύο δυνατές θέσεις – ON ή OFF. Ο ρόλος του είναι να διακόπτει
(στη θέση OFF) ή να αποκαθιστά (στη θέση ON)
την τροφοδοσία του κινητήρα που περιστρέφει την
κεραία του radar με ρεύμα πλοίου. Συνεπώς, ο διακόπτης κεραίας διακόπτει ή αποκαθιστά την περιστροφή της κεραίας.
3.2.2 Ρυθμιστές.
Όπως έχομε αναφέρει, οι ρυθμιστές του radar
χρησιμοποιούνται για να επιτυγχάνει ο χρήστης καλύτερη απόδοση του radar, καθώς και για να αξιοποιεί καλύτερα την εικόνα του ενδείκτη PPI. Οι πιο
βασικοί ρυθμιστές του radar είναι οι εξής:
1) Ο ρυθμιστής λαμπρότητας ρυθμίζει τη φωτεινότητα της εικόνας στον ενδείκτη PPI. Η ρύθμιση
αυτή πραγματοποιείται με μεταβολή του αρνητικού
δυναμικού του πλέγματος της καθοδικής λυχνίας.
Ειδικότερα, ο ρυθμιστής ρυθμίζει τη λαμπρότητα
της φωτεινής κηλίδας. Όμως η φωτεινή κηλίδα
εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της βάσεως χρόνου,
επομένως ο ρυθμιστής λαμπρότητας ρυθμίζει τη λα-

μπρότητα της περιστρεφόμενης βάσεως χρόνου και
άρα τη φωτεινότητα της εικόνας των στόχων.
2) Ο ρυθμιστής εστιάσεως ρυθμίζει την εστίαση της φωτεινής κηλίδας στην οθόνη του ενδείκτη
ΡΡΙ. Ο ρυθμιστής αυτός επενεργεί στην καθοδική
λυχνία και βρίσκεται συνήθως στο εσωτερικό του
ενδείκτη PPI. Η ρύθμιση του ρυθμιστή εστιάσεως
πραγματοποιείται όταν διαπιστώσομε ότι η εστίαση
της φωτεινής κηλίδας στην οθόνη του ενδείκτη είναι
αλλοιωμένη. Στρέφομε τον ρυθμιστή μέχρις ότου
εντοπίσομε το σημείο στο οποίο πραγματοποιείται η
εστίαση της φωτεινής κηλίδας. Η ρύθμιση της εστιάσεως πραγματοποιείται ευκολότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια εάν χρησιμοποιήσομε τους διακριβωτικούς κύκλους. Στρέφομε τον ρυθμιστή μέχρις ότου
εντοπίσομε το σημείο, στο οποίο οι διακριβωτικοί
κύκλοι φαίνονται πιο λεπτοί.
Επισημαίνομε ότι υπάρχουν radar που δεν διαθέτουν ρυθμιστή εστιάσεως. Στα radar αυτά η εστίαση της φωτεινής κηλίδας πραγματοποιείται με την
μετακίνηση του πηνίου εστιάσεως της καθοδικής
λυχνίας με τη χρήση συστήματος κοχλιών.
3) Ο ρυθμιστής ευαισθησίας ρυθμίζει την ευαισθησία του δέκτη. Συγκεκριμένα, επενεργεί σε δύο ή
τρεις (από τις συνήθως οκτώ) μονάδες ενισχύσεως
του κύριου ενισχυτή ενδιάμεσης συχνότητας, μεταβάλλοντας την ενισχυτική ικανότητά τους. Μ’ αυτόν
τον τρόπο μεταβάλλει την ευαισθησία του δέκτη.
Η ρύθμιση της ευαισθησίας του δέκτη χρειάζεται
ιδιαίτερη προσοχή και εξαρτάται απ’ τη χρησιμοποιούμενη κλίμακα ανιχνεύσεως (σχ. 3.2β). Εάν η
ευαισθησία του δέκτη ρυθμιστεί σε μεγάλη τιμή [σχ.
3.2β(γ)], τότε ο κύριος ενισχυτής ενδιάμεσης συχνότητας ενισχύει και τους θορύβους, οι οποίοι παρουσιάζονται στην οθόνη του ενδείκτη PPI ως σύνολο
λεπτών φωτεινών στιγμάτων, το οποίο ονομάζεται
χλόη. Η παρουσία της χλόης δεν επιτρέπει τη διάκριση των ανιχνευομένων στόχων. Για τον σκοπό
αυτό ο ρυθμιστής ευαισθησίας ρυθμίζεται έτσι, ώστε
στην οθόνη του ενδείκτη PPI να παρουσιάζονται
μόνο λίγοι θόρυβοι [σχ. 3.2β(β)]. Τότε λέμε ότι η
ρύθμιση του ρυθμιστή ευαισθησίας είναι κανονική.
Στην κανονική ρύθμιση η ηχώ των ανιχνευομένων
στόχων διακρίνεται στην οθόνη του ενδείκτη PPI.
Όταν αλλάξομε την κλίμακα ανιχνεύσεως σε
μεγαλύτερη, τότε αυξάνει η ένταση της χλόης και
για τον λόγο αυτό χρειάζεται νέα ρύθμιση της ευαισθησίας του δέκτη. Αντίστοιχα, όταν αλλάξομε την
κλίμακα ανιχνεύσεως σε μικρότερη, χρειάζεται νέα
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ρύθμιση της ευαισθησίας του δέκτη, ώστε το radar
να γίνει πιο αποδοτικό και να αποφεύγονται καταστάσεις όπως αυτή του σχήματος 3.2β(α).
4) Ο ρυθμιστής συντονισμού ρυθμίζει τη συχνότητα των ταλαντώσεων του τοπικού ταλαντωτή.
Η συχνότητα αυτή είναι κρίσιμη για την εμφάνιση
της ηχούς των στόχων, διότι καθορίζει τις συχνότητες που προκύπτουν από τη διαδικασία της μείξεως
στον δέκτη. Για να εμφανιστεί η ηχώ των στόχων
πρέπει από τη μείξη να προκύψει η ενδιάμεση συχνότητα, η οποία ενισχύεται στη συνέχεια από τον
προενισχυτή ενδιάμεσης συχνότητας.
Όταν η συχνότητα του τοπικού ταλαντωτή διαφέρει απ’ τη συχνότητα του σήματος της ηχούς κατά
την ενδιάμεση συχνότητα λέμε ότι έχομε συντονισμό.
Κατά τον συντονισμό ο μείκτης υποβιβάζει το σήμα
της ηχούς στην ενδιάμεση συχνότητα, η οποία ενισχύεται από τον προενισχυτή ενδιάμεσης συχνότητας.
Όπως έχομε αναφέρει (βλ. παράγρ. 2.6), ο μείκτης υποβιβάζει το σήμα της ηχούς σε συχνότητα ίση
με τη διαφορά της συχνότητας του τοπικού ταλαντωτή
με τη συχνότητα του σήματος της ηχούς. Όταν η διαφορά αυτή δεν είναι ίση –έστω και για λίγο– με την
ενδιάμεση συχνότητα, τότε η έξοδος του μείκτη δεν
ενισχύεται από τον προενισχυτή ενδιάμεσης συχνότητας και έτσι η ηχώ των στόχων είναι εξασθενημένη.
Μάλιστα, εάν η διαφορά συχνότητας του τοπικού ταλαντωτή από τη συχνότητα του σήματος της ηχούς είναι πολύ διαφορετική απ’ την ενδιάμεση, τότε οι στόχοι είναι τόσο εξασθενημένοι, ώστε εξαφανίζονται.
5) Ο ρυθμιστής περιορισμού των θαλασσίων
επιστροφών επενεργεί στο κύκλωμα περιορισμού
των θαλασσίων επιστροφών (βλ. παράγρ. 2.6.8) και
ρυθμίζει τα εξής χαρακτηριστικά της εκθετικής μειώσεως της ευαισθησίας του δέκτη:
α) Τη μεταβολή της ευαισθησίας του δέκτη
στη μηδενική απόσταση από το radar και
β) την απόσταση, από την οποία και πέρα η μεταβολή της ευαισθησίας του δέκτη είναι μηδενική.
Ο ρυθμιστής περιορισμού των θαλασσίων επιστροφών επηρεάζει την ευαισθησία του δέκτη, κάτι
που κάνει και ο ρυθμιστής ευαισθησίας. Μάλιστα
4

ο ρυθμιστής περιορισμού των θαλασσίων επιστροφών δρα προσθετικά στη ρύθμιση του ρυθμιστή ευαισθησίας. Έτσι, απ’ τη δράση των δύο ρυθμιστών
προκύπτει εκθετική μεταβολή της ευαισθησίας του
δέκτη στο διάστημα από τη μηδενική απόσταση από
το radar μέχρι μία απόσταση, από την οποία και
πέρα η ευαισθησία είναι σταθερή. Ο πίνακας 3.2.4
αποσαφηνίζει τη δράση των δύο αυτών ρυθμιστών
συγκρίνοντάς τους.
Επισημαίνομε ότι ο ρυθμιστής περιορισμού των
θαλασσίων επιστροφών πρέπει να χρησιμοποιείται
μόνο όταν εμφανίζονται στον ενδείκτη PPI θαλάσσιες επιστροφές και με ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή.
Εάν δεν υπάρχουν θαλάσσιες επιστροφές, πρέπει ο
ρυθμιστής να είναι μόνιμα στη θέση μηδενικής επιδράσεως. Η ρύθμισή του πρέπει να γίνει μέχρι το
σημείο όπου οι θαλάσσιες επιστροφές περιορίζονται
τόσο, ώστε μέσα απ’ αυτές να διακρίνονται οι μικροί
στόχοι. Η ρύθμιση δεν πρέπει να φτάσει μέχρι την
πλήρη εξαφάνιση των θαλασσίων επιστροφών, γιατί μπορεί να εξαφανιστούν τότε και οι μικροί στόχοι
έως την απόσταση των 5 ν.μ., κατάσταση στην οποία
η χρησιμότητα του radar στην πράξη ακυρώνεται με
ολέθρια αποτελέσματα.
Ο ρυθμιστής περιορισμού θαλασσίων επιστροφών χρησιμοποιείται επίσης για τον περιορισμό και
της ψευδοηχούς από πλευρικούς λοβούς.
6) Ο ρυθμιστής περιορισμού επιστροφών
βροχής επενεργεί στον οπτικό ενισχυτή με τη βοήθεια κατάλληλου διακόπτη που έχει δύο θέσεις –
NORMAL (ή OFF) και RAIN (ή ON).
Όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση RAIN (ή
ON) έχομε διαφόριση4 στην είσοδο του οπτικού ενισχυτή. Συγκεκριμένα, ο ορθογώνιος παλμός του οπτικού σήματος υφίσταται διαφόριση και στη συνέχεια
εφαρμόζεται στην είσοδο του οπτικού ενισχυτή. Αποτέλεσμα της διαφορίσεως είναι ότι δεν φωτίζεται όλη
η έκταση της οθόνης του ενδείκτη PPI που αντιστοιχεί
στην περιοχή της βροχής (βλ. παράγρ. 3.4), αλλά εμφανίζονται το μετωπικό περίγραμμα της περιοχής της
βροχής και οι στόχοι που βρίσκονται μέσα σ’ αυτήν.
Επίσης, με τη διαφόριση μειώνεται η παραμόρφωση
των στόχων κατά απόσταση και επιτυγχάνεται καλύ-

 ιαφόριση ενός παλμού ονομάζεται η διαδικασία, με την οποία λαμβάνομε από τον παλμό αυτό (αρχικός παλμός) ένα νέο παλμό ο
Δ
οποίος περιγράφει τη διαφοροποίηση του αρχικού παλμού με τον χρόνο. Ο νέος παλμός αποτελείται από τις διαφορές στην τάση του
αρχικού παλμού μεταξύ διαδοχικών χρονικών στιγμών. Η τάση του νέου παλμού είναι μηδενική την αρχική στιγμή. Για παράδειγμα,
ως αποτέλεσμα της διαφορίσεως του παλμού με διαδοχικές τιμές τάσεως 1 V, 2 V, 1 V, 0 V, 1 V, 1 V, –1 V, –2 V, 0 V προκύπτει ο
παλμός με διαδοχικές τιμές τάσεως 0 V, 1 V, –1 V, –1 V, 1 V, 0 V, –2 V, –1 V, 2 V.
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Ξηρά

Ξηρά

Ξηρά

Χλόη

Το πλοίο µας
(α)

Το πλοίο µας

Το πλοίο µας
(β)

(γ)

Σχ. 3.2β
Ρύθμιση της ευαισθησίας: (α) Σε πολύ μικρή τιμή, (β) κανονική και (γ) σε μεγάλη τιμή.

Πίνακας 3.2.4
Σύγκριση του ρυθμιστή ευαισθησίας με τον ρυθμιστή περιορισμού θαλασσίων επιστροφών.
Σημεία συγκρίσεως

Ρυθμιστής ευαισθησίας

Ρυθμιστής περιορισμού
θαλασσίων επιστροφών

Τρόπος μεταβολής
ευαισθησίας δέκτη.

Κατά σταθερό τρόπο.

Κατά μη σταθερό τρόπο
(εκθετικά).

Περιοχή μεταβολής
ευαισθησίας δέκτη.

Όλη η περιοχή ανιχνεύσεως.

Μικρές αποστάσεις
(0–5 ν.μ.).

Αλληλεπίδραση μεταξύ των
ρυθμιστών.

τερη διάκρισή τους (βλ. παράγρ. 4.5 και 4.7).
Όταν ο διακόπτης του ρυθμιστή περιορισμού
επιστροφών βροχής τεθεί στη θέση NORMAL (ή
OFF), στην είσοδο του οπτικού ενισχυτή δεν έχομε
διαφόριση και άρα ο ορθογώνιος παλμός του οπτικού σήματος εφαρμόζεται αναλλοίωτος στην είσοδο
του οπτικού ενισχυτή.
Επισημαίνομε εδώ ότι ο ρυθμιστής περιορισμού
επιστροφών βροχής πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο
όταν εμφανίζονται στον ενδείκτη PPI επιστροφές
βροχής και με ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή. Εάν δεν
υπάρχουν επιστροφές βροχής, πρέπει ο διακόπτης
του ρυθμιστή να είναι μόνιμα στη θέση NORMAL
(ή OFF), γιατί σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να
μην ανιχνεύονται μικροί στόχοι που βρίσκονται σε
μεγάλη απόσταση. Όταν εμφανιστούν επιστροφές
βροχής (ή εάν θέλομε να έχομε καλύτερη διάκριση
κατά απόσταση), ο διακόπτης του ρυθμιστή πρέπει
να τεθεί στη θέση RAIN (ή ON).
Όπως προαναφέραμε (βλ. παράγρ. 3.2.1) υπάρχουν radar που δεν διαθέτουν διακόπτη μήκους
παλμού εκπομπής. Στα radar αυτά ο διακόπτης
περιορισμού επιστροφών βροχής επενεργεί εκτός

Δρουν προσθετικά.

από τον οπτικό ενισχυτή και στον διαμορφωτή καθιστώντας το μήκος του παλμού εκπομπής μικρό.
Συγκεκριμένα, εάν το μήκος του παλμού εκπομπής
έχει ρυθμιστεί με τον διακόπτη επιλογής κλίμακας
ανιχνεύσεως σε μεγάλο, ο διακόπτης περιορισμού
επιστροφών βροχής αναιρεί τη ρύθμιση αυτή και
αλλάζει το μήκος του παλμού εκπομπής σε μικρό.
7) Ο διακόπτης επιλογής κλίμακας ανιχνεύσεως ρυθμίζει την κλίμακα ανιχνεύσεως του radar,
δηλαδή την απόσταση, μέχρι την οποία ανιχνεύονται
στόχοι. Ο διακόπτης επιλογής κλίμακας ανιχνεύσεως επενεργεί στα ακόλουθα τρία κυκλώματα:
α) Στη γεννήτρια βάσεως χρόνου, όπου ρυθμίζει τη διάρκεια του πριονωτού παλμού ρεύματος
που παράγει η γεννήτρια βάσεως χρόνου, ώστε να
αντιστοιχεί στην απόσταση της κλίμακας ανιχνεύσεως. Θυμίζομε ότι σε κάθε ν.μ. αντιστοιχεί χρόνος
12,34μs.
β) Στο κύκλωμα παλμού λαμπρότητας, όπου
ρυθμίζει τη διάρκεια των ορθογωνίων θετικών παλμών του κυκλώματος παλμού λαμπρότητας, ώστε να
ισούται με τη διάρκεια του πριονωτού παλμού ρεύματος που παράγει η γεννήτρια βάσεως χρόνου.
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γ) Στον διακριβωτή, όπου ρυθμίζει τα ίσα και
σταθερά διαστήματα μεταξύ των οξέων θετικών
παλμών που παράγει ο διακριβωτής, ώστε να εμφανίζεται στην οθόνη του ενδείκτη PPI το πλήθος των
διακριβωτικών κύκλων που αντιστοιχεί στην κλίμακα ανιχνεύσεως.
Επίσης, στην περίπτωση που το radar δεν διαθέτει διακόπτη μήκους παλμού εκπομπής, ο διακόπτης
επιλογής κλίμακας ανιχνεύσεως επενεργεί και στον
διαμορφωτή, ώστε να ρυθμίσει το μήκος του παλμού
εκπομπής. Όταν ρυθμίζεται σε μικρές ή μεγάλες κλίμακες ανιχνεύσεως, ο διακόπτης επιλογής κλίμακας
ανιχνεύσεως ρυθμίζει ταυτόχρονα τον παλμό εκπομπής, ώστε να έχει μικρό ή μεγάλο αντίστοιχα μήκος.
Επί πλέον, σε ορισμένα radar ο διακόπτης επιλογής κλίμακας ανιχνεύσεως επενεργεί και στο
κύκλωμα σκανδάλης του πομπού ρυθμίζοντας τη
συχνότητα εκπομπής παλμών. Όταν ρυθμίζεται σε
μικρές ή μεγάλες κλίμακες ανιχνεύσεως, ο διακόπτης επιλογής κλίμακας ανιχνεύσεως ρυθμίζει ταυτόχρονα τη συχνότητα εκπομπής παλμών σε υψηλή
ή χαμηλή αντίστοιχα.
8) Ο μεταβλητός σημειωτής αποστάσεως επενεργεί στο κύκλωμα μεταβλητού σημειωτή αποστάσεως και ρυθμίζει τη χρονική στιγμή παραγωγής του
οξέος θετικού παλμού που παράγει το κύκλωμα. Κατά
συνέπεια ρυθμίζει τη θέση εμφανίσεως στην οθόνη
του ενδείκτη PPI του αντίστοιχου φωτεινού κύκλου.
Επίσης, ρυθμίζει την αντίστοιχη ένδειξη του ενδείκτη
αποστάσεως (είτε ψηφιακού, είτε αναλογικού).
9) Ο ρυθμιστής λαμπρότητας των διακριβωτικών κύκλων (ή εναλλακτικά διακόπτης αποκαταστάσεως και διακοπής της λειτουργίας του διακριβωτή) επενεργεί στον διακριβωτή και ρυθμίζει το
πλάτος των οξέων θετικών παλμών που αυτός παράγει και κατά συνέπεια τη λαμπρότητα των διακριβωτικών κύκλων.
Η ρύθμιση της λαμπρότητας των διακριβωτικών
κύκλων πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Δεν
πρέπει η λαμπρότητα να είναι υπερβολική, διότι έτσι
μπορεί να μην ανιχνευθούν μικροί στόχοι που υπό
κανονικές συνθήκες θα εμφανίζονταν πάνω στους
διακριβωτικούς κύκλους και επίσης υπάρχει σοβαρός κίνδυνος καταστροφής της οθόνης στα σημεία
εμφανίσεως των διακριβωτικών κύκλων. Η ρύθμιση της λαμπρότητας των διακριβωτικών κύκλων
πρέπει να γίνεται μέχρι να είναι μόλις ορατοί.
Σημειώνομε ότι ορισμένα radar δεν διαθέτουν
ρυθμιστή λαμπρότητας των διακριβωτικών κύκλων,
αλλά διακόπτη αποκαταστάσεως και διακοπής της

λειτουργίας του διακριβωτή, ο οποίος έχει δύο θέσεις: OFF ή ON. Όταν ο διακόπτης αυτός διακόπτει
τη λειτουργία του διακριβωτή (θέση OFF), τότε οι
διακριβωτικοί κύκλοι εξαφανίζονται, ενώ όταν αποκαθιστά τη λειτουργία του διακριβωτή (θέση ON),
τότε οι διακριβωτικοί κύκλοι εμφανίζονται.
10) Ο ρυθμιστής λαμπρότητας μεταβλητού
σημειωτή αποστάσεως επενεργεί στο κύκλωμα
μεταβλητού σημειωτή αποστάσεως και ρυθμίζει το
πλάτος του οξέος θετικού παλμού, που αυτός παράγει και κατά συνέπεια ρυθμίζει τη λαμπρότητα του
φωτεινού κύκλου.
Η ρύθμιση της λαμπρότητας του μεταβλητού σημειωτή αποστάσεως πρέπει να γίνεται μέχρι να είναι
μόλις ορατός για τους ίδιους λόγους, για τους οποίους η ρύθμιση της λαμπρότητας των διακριβωτικών
κύκλων πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή.
11) Οι ρυθμιστές της γραμμής πλώρης χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του συγχρονισμού της
περιστροφής της βάσεως χρόνου με την κεραία του
radar. Ο συγχρονισμός αυτός διαπιστώνεται από
την θέση της γραμμής πλώρης (βλ. παράγρ. 2.7.5
και 2.9). Οι ρυθμιστές της γραμμής πλώρης είναι οι
εξής δύο:
α) Ο ρυθμιστής μεγάλων γωνιών, ο οποίος
συνδέεται στη γραμμή που συνδέει τη συγχρογεννήτρια με τον συγχροκινητήρα. Επιτυγχάνει κατά
προσέγγιση συγχρονισμό της περιστροφής της βάσεως χρόνου με την κεραία. Συγκεκριμένα, η γραμο
μή πλώρης εμφανίζεται με προσέγγιση 5 γύρω από
ο
την ένδειξη 0 του ανεμολογίου (παρουσίαση με την
πλώρη άνω).
β) Ο ρυθμιστής μικρών γωνιών, που επιτυγχάνει ακριβή συγχρονισμό της περιστροφής της βάσεως χρόνου με την κεραία. Ο ρυθμιστής επιβραδύνει
ή επιταχύνει την περιστροφή του πηνίου εκτροπής
κατά μικρές γωνίες έως ότου επιτευχθεί ο συγχρονισμός. Έτσι, η γραμμή πλώρης εμφανίζεται ακριβώς
ο
στην ένδειξη 0 του ανεμολογίου (παρουσίαση με
την πλώρη άνω).
Σημειώνομε ότι πολλά radar δεν διαθέτουν κανέναν από τους δύο παραπάνω ρυθμιστές, αλλά διακόπτη, με τη βοήθεια του οποίου επιτυγχάνεται ο
συγχρονισμός της περιστροφής της βάσεως χρόνου
με την κεραία. Ο διακόπτης αυτός ονομάζεται ευθυγραμμιστής εικόνας (βλ. παράγρ. 2.9).
12) Διακόπτης εξαφανίσεως γραμμής πλώρης. Ο ρυθμιστής αυτός προκαλεί την εξαφάνιση
της γραμμής πλώρης. Έχει δύο θέσεις: ON και OFF.
Βρίσκεται συνέχεια στη θέση ON, με αποτέλεσμα
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τη συνεχή εμφάνιση της γραμμής πλώρης. Εάν
πατήσομε τον διακόπτη εξαφανίσεως της γραμμής
πλώρης στη θέση OFF και τον κρατήσομε στη θέση
αυτή, τότε διακόπτομε τη λειτουργία του κυκλώματος παραγωγής της γραμμής πλώρης και έτσι αυτή
εξαφανίζεται. Μόλις σταματήσει το πάτημα του διακόπτη, αυτός επανέρχεται αυτόματα στη θέση OΝ
και εμφανίζεται ξανά η γραμμή πλώρης. Η εξαφάνιση της γραμμής πλώρης πρέπει να προκαλείται στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν έχομε υποψίες ότι η γραμμή πλώρης έχει
τόσο έντονη λαμπρότητα, ώστε δεν μπορούμε να διακρίνομε μικρό στόχο που βρίσκεται κατάπλωρα.
β) Όταν έχομε κίνηση της γραμμής πλώρης στον
ενδείκτη του radar με αποτέλεσμα, λόγω του φαινομένου της μεταπορφυρώσεως, να εμποδίζεται η
διάκριση των στόχων.
Όταν ένα πλοίο στρέφει και ακολουθείται η μέθοδος της παρουσιάσεως της εικόνας με τον Βορρά
άνω, τότε, κατά τη διάρκεια της στροφής του πλοίου στρέφεται (στην αντίθετη κατεύθυνση) διαδοχικά
και η γραμμή πλώρης. Αποτέλεσμα των διαδοχικών
στροφών της γραμμής πλώρης είναι η εμφάνιση στην
οθόνη του ενδείκτη ενός φωτεινού τομέα που είναι
ίσος με τη γωνία στροφής του πλοίου. Ο τομέας αυτός, λόγω της μεταπορφυρώσεως, παραμένει φωτισμένος για αρκετό χρονικό διάστημα και εμποδίζει τη
διάκριση των στόχων που βρίσκονται εντός αυτού.
Επομένως, προκειμένου να αντιμετωπίσομε τις
ανωτέρω περιπτώσεις πρέπει να εξαφανίζομε τη
γραμμή πλώρης πατώντας τον διακόπτη εξαφανίσεως γραμμής πλώρης στη θέση OFF και να τον κρατούμε στη θέση αυτή μέχρι να βεβαιωθούμε για την
ύπαρξη στόχου ή όχι (για την πρώτη περίπτωση)
ή για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στροφή του
πλοίου (για τη δεύτερη περίπτωση).
13) Οι ρυθμιστές κεντρώσεως της εικόνας
έχουν ως σκοπό την κέντρωση της εικόνας και είναι
δύο. Επενεργούν στα πηνία κατακόρυφης και οριζόντιας μετακινήσεως της εικόνας που βρίσκονται
στην καθοδική λυχνία του ενδείκτη ΡΡΙ. Ο ένας
ρυθμιστής ρυθμίζει την κατακόρυφη μετακίνηση της
εικόνας και ο άλλος την οριζόντια. Ρυθμίζομε τους
δύο ρυθμιστές μέχρις ότου το κέντρο της εικόνας να
συμπέσει με το κέντρο της οθόνης του ενδείκτη.
Ο λόγος που το κέντρο της εικόνας πρέπει να συμπίπτει με το κέντρο της οθόνης του ενδείκτη είναι
ότι σε διαφορετική περίπτωση η μέτρηση της διοπτεύσεως των στόχων δεν είναι σωστή.
14) Ο δρομέας διοπτεύσεων είναι ρυθμιστής

που χρησιμοποιείται κατά τη μέτρηση της διοπτεύσεως ενός στόχου. Ο ρυθμιστής αυτός στα παλαιότερα
radar είναι μηχανικός και ρυθμίζει τη στροφή διαφανούς πλαστικού δίσκου που χρησιμοποιείται για τη
μέτρηση της διοπτεύσεως των στόχων. Τα σύγχρονα
radar χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό δρομέα διοπτεύσεων που διαθέτει ηλεκτρονική ένδειξη (σχ. 3.2γ).
15) Ο διακόπτης μεγεθύνσεως του κέντρου
της εικόνας ρυθμίζει το μέγεθος του κέντρου της
εικόνας και υπάρχει σε ορισμένα παλαιά radar. Η
ρύθμιση αυτή γίνεται με διακόπτη που έχει δύο θέσεις –ON ή OFF– και επενεργεί στη γεννήτρια βάσεως χρόνου. Βρίσκεται συνέχεια στη θέση OFF, με
αποτέλεσμα την εμφάνιση του κέντρου της εικόνας
με κανονικό μέγεθος. Εάν πατήσομε τον διακόπτη
στη θέση ON και τον κρατήσομε στη θέση αυτή,
τότε η γεννήτρια βάσεως χρόνου παρέχει στο πηνίο
εκτροπής πέραν των πριονωτών παλμών ρεύματος
και συνεχές μικρό ρεύμα. Το ρεύμα αυτό προκαλεί
σταθερή εκτροπή της κηλίδας κατά 1 – 2 cm από το
κέντρο. Έτσι, το κέντρο της εικόνας μεγεθύνεται και
καταλαμβάνει σκοτεινό κύκλο με ακτίνα 1 – 2 cm
και παράλληλα μετατοπίζονται οι στόχοι και οι διακριβωτικοί κύκλοι προς την περιφέρεια της οθόνης,
κατά διάστημα ίσο με τη μεγέθυνση του κέντρου.
Ο λόγος, για τον οποίο υπάρχει ανάγκη μεγεθύνσεως του κέντρου της εικόνας, είναι η μετατόπιση των στόχων προς την περιφέρεια της οθόνης,
με σκοπό την εύκολη μέτρηση της διοπτεύσεως των
στόχων που βρίσκονται σε μικρές αποστάσεις.
Το μειονέκτημα της μεγεθύνσεως του κέντρου
της εικόνας είναι η μεγάλη παραμόρφωσή της. Για
Διόπτευση
Στόχος
Μεταβολή
διοπτεύσεως µε
τη βοήθεια του
ηλεκτρονικού
δροµέα
διοπτεύσεων
Σηµείο
αναφοράς
(το πλοίο µας)
EBL1
060.5o
060.5o

Ηλεκτρονική
ένδειξη
διοπτεύσεως
στόχου

Σχ. 3.2γ
Μέτρηση διοπτεύσεως στόχου
με ηλεκτρονικό δρομέα διοπτεύσεων.
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τον λόγο αυτό σήμερα τα radar δεν διαθέτουν τον
διακόπτη αυτό, αλλά τη δυνατότητα πολύ μικρών
κλιμάκων ανιχνεύσεως. Χρησιμοποιώντας πολύ
μικρές κλίμακες ανιχνεύσεως εμφανίζομε τους στόχους που βρίσκονται σε μικρή απόσταση, αρκετά
μακριά από το κέντρο της εικόνας, με αποτέλεσμα
να καθίσταται εφικτή η ακριβής μέτρηση της διοπτεύσεως των στόχων.
16) Ο ρυθμιστής φωτισμού ρυθμίζει το ρεύμα
των λυχνιών φωτισμού του ανεμολογίου και της ενδείξεως της κλίμακας ανιχνεύσεως. Κατά συνέπεια
ρυθμίζει την ένταση του φωτισμού του ανεμολογίου
και της ενδείξεως της κλίμακας ανιχνεύσεως.
3.3 Θαλάσσιες επιστροφές και περιορισμός
τους.
Ένα από τα δύο βασικά προβλήματα που επηρεάζουν την εικόνα του ενδείκτη PPI παρέχοντας
εσφαλμένη πληροφορία για την ύπαρξη στόχου είναι οι θαλάσσιες επιστροφές. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα αυτά και να απαλειφθεί
η επίδρασή τους έχουν αναπτυχθεί ειδικές τεχνικές
περιορισμού των θαλασσίων επιστροφών.
Η ακτινοβολία που εκπέμπει η κεραία της συσκευής radar ανακλάται από τη θάλασσα, με αποτέλεσμα στην κεραία του radar να λαμβάνονται εκτός
από τις ανακλάσεις των στόχων και οι ανεπιθύμητες
ανακλάσεις της θάλασσας. Η ισχύς των ανακλάσεων
της θάλασσας εξαρτάται από την κατάστασή της. Συγκεκριμένα διακρίνομε τις εξής δύο περιπτώσεις:
1) Όταν η θάλασσα είναι ήρεμη, η επιφάνειά
της είναι επίπεδη. Έτσι, η γωνία ανακλάσεως της
προσπίπτουσας ακτινοβολίας από τη θάλασσα είναι
μικρή, με αποτέλεσμα να μην επιστρέφει στην κεραία
του radar. Όμως, η ανακλώμενη δέσμη μπορεί να
προσπέσει σε στόχο μαζί με κάποιες από τις απευθείας απ’ την κεραία του radar προσπίπτουσες δέσμες
ακτινοβολίας και να ανακλαστεί εκ νέου από τον στόχο μαζί με τις απευθείας δέσμες, επιστρέφοντας στην
κεραία του radar. Όμως η ανακλώμενη (από τη θάλασσα) δέσμη είναι πολύ πιο εξασθενημένη σε σχέση με τις απευθείας (από την κεραία του radar) προσπίπτουσες δέσμες. Για τον λόγο αυτό η επίδραση της
ανακλώμενης (από τη θάλασσα) δέσμης περιορίζεται
μόνο σε πιθανή μικρή διαφοροποίηση της ισχύος της
ηχούς του στόχου που παράγεται από τις απευθείας
δέσμες. Κατά συνέπεια η επίδραση της ήρεμης θάλασσας δεν είναι κρίσιμη για την εμφάνιση της ηχούς
των στόχων.
2) Όταν η θάλασσα είναι ταραγμένη, τα κύμα-

τά της παρουσιάζουν επιφάνειες που είναι κάθετες
σε ακτίνες της δέσμης ακτινοβολίας του radar. Οι
επιφάνειες αυτές ανακλούν τις ακτίνες της δέσμης
ακτινοβολίας του radar δημιουργώντας ηχώ μικρής
διάρκειας, τις λεγόμενες θαλάσσιες επιστροφές.
Οι θαλάσσιες επιστροφές εμφανίζονται στον ενδείκτη PPI κατ’ όμοιο τρόπο με την ηχώ των στόχων.
Συγκεκριμένα, οι θαλάσσιες επιστροφές εμφανίζονται ως πυκνά μικρά φωτεινά στίγματα σε μικρές
αποστάσεις απ’ το κέντρο της οθόνης (σχ. 3.3α). Οι
θέσεις των στιγμάτων είναι αντίστοιχες των αποστάσεων των κυμάτων. Τα φωτεινά αυτά στίγματα εμφανίζονται να μετακινούνται προς διάφορες απροσδιόριστες κατευθύνσεις. Αυτό οφείλεται στη συνεχή
αλλαγή της θέσεως των κυμάτων, η οποία παρατηρείται σε κάθε περιστροφή της κεραίας.
Η ένταση των θαλασσίων επιστροφών εξαρτάται από:
1) Το ύψος της κεραίας. Όσο πιο μεγάλο είναι
το ύψος της κεραίας, τόσο πιο έντονες είναι οι θαλάσσιες επιστροφές.
2) Το ύψος των κυμάτων. Όσο πιο μεγάλο είναι
το ύψος των κυμάτων, τόσο πιο έντονες είναι οι θαλάσσιες επιστροφές.
3) Τη θέση των κυμάτων ως προς το πλοίο. Οι
θαλάσσιες επιστροφές είναι πιο έντονες όταν προέρχονται από την προσήνεμη πλευρά του πλοίου,
διότι στην πλευρά αυτή τα θαλάσσια κύματα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επιφάνεια στην προσπίπτουσα
ακτινοβολία.
4) Την απόσταση των κυμάτων ως προς το
πλοίο. Όσο αυξάνει η απόσταση, τόσο εξασθενούν
οι θαλάσσιες επιστροφές. Μάλιστα σε αποστάσεις
μεγαλύτερες των 5 ν.μ. ή ακόμα και των 3 ν.μ., οι
θαλάσσιες επιστροφές είναι αμελητέες. Για τον λόγο
αυτό οι θαλάσσιες επιστροφές παρατηρούνται σε μικρές αποστάσεις απ’ το radar και όχι σε μεγάλες.
Η έκταση των στιγμάτων στην οθόνη εξαρτάται
από τη χρησιμοποιούμενη κλίμακα ανιχνεύσεως.

Σχ. 3.3α
Χαρακτηριστική
εικόνα θαλασσίων
επιστροφών.
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Οι θαλάσσιες επιστροφές αποτελούν εμπόδιο
στην εμφάνιση στην οθόνη του radar μικρών στόχων που βρίσκονται σε μικρές αποστάσεις, καθώς
κάνουν έντονα φωτεινή την οθόνη σε αρκετή έκταση
γύρω από το κέντρο της, με αποτέλεσμα να επικαλύπτουν όποιους μικρούς στόχους υπάρχουν στις
αντίστοιχες αποστάσεις. Όμως, η μη εμφάνιση των
στόχων είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για την ασφαλή
ναυσιπλοΐα. Επομένως, οι θαλάσσιες επιστροφές
πρέπει οπωσδήποτε να περιορίζονται.
Ο περιορισμός των θαλασσίων επιστροφών πραγματοποιείται με το κύκλωμα περιορισμού θαλασσίων
επιστροφών (βλ. παράγρ. 2.6.8). Το κύκλωμα αυτό
προκαλεί μεγάλη μεταβολή (ελάττωση) της ευαισθησίας του δέκτη στις μικρές αποστάσεις από το radar,
όπου οι θαλάσσιες επιστροφές είναι έντονες και μικρή
μεταβολή της ευαισθησίας του δέκτη σε μεγαλύτερες
αποστάσεις, όπου οι θαλάσσιες επιστροφές είναι λιγότερο έντονες. Στις πολύ μεγάλες αποστάσεις από
το radar το κύκλωμα δεν μεταβάλλει καθόλου την ευαισθησία του δέκτη, καθώς στις αποστάσεις αυτές οι
θαλάσσιες επιστροφές είναι αμελητέες.
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο περιορισμός
των θαλασσίων επιστροφών χωρίς ταυτόχρονο περιορισμό της ηχούς των μικρών στόχων σε αποστάσεις,
στις οποίες δεν εμφανίζονται θαλάσσιες επιστροφές.
Εκτός από τις θαλάσσιες επιστροφές περιορίζεται και
η ηχώ των στόχων που βρίσκονται στην περιοχή των
θαλασσίων επιστροφών και έχει πλάτος συγκρίσιμο
με τις θαλάσσιες επιστροφές. Η ηχώ από στόχους που
έχουν πλάτος μεγαλύτερο από τις θαλάσσιες επιστροφές εμφανίζονται κανονικά στην οθόνη του radar.
Το σχήμα 3.3β παρουσιάζει χαρακτηριστική εικόνα περιορισμού των θαλασσίων επιστροφών. Συγκεκριμένα, το σχήμα 3.3β(α) εμφανίζει θαλάσσιες επιστροφές και ηχώ μικρών στόχων χωρίς περιορισμό
των θαλασσίων επιστροφών, ενώ το σχήμα 3.3β(β)
αφού έχει γίνει περιορισμός τους.
Όπως προαναφέραμε η ένταση των θαλασσίων
επιστροφών δεν είναι σταθερή, αλλά εξαρτάται από
την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η θάλασσα.
Κατά συνέπεια η δράση του κυκλώματος περιορισμού των θαλασσίων επιστροφών δεν πρέπει να είναι πάντοτε η ίδια, αλλά να προσαρμόζεται με βάση
την ένταση των θαλασσίων επιστροφών. Η προσαρμογή αυτή επιτυγχάνεται με τους ακόλουθους τρόπους:
1) Με ειδικό αυτόματο κύκλωμα που πραγματο5

(α)

(β)

Σχ. 3.3β
Θαλάσσιες επιστροφές και ηχώ μικρών στόχων:
(α) Xωρίς περιορισμό και (β) με περιορισμό
των θαλασσίων επιστροφών.

ποιεί την προσαρμογή αυτόματα και
2) χειροκίνητα με τη βοήθεια του ρυθμιστή περιορισμού των θαλασσίων επιστροφών (βλ. παράγρ.
3.2.2).
Οι συσκευές radar που διαθέτουν και τις δύο
ανωτέρω δυνατότητες διαθέτουν στον ενδείκτη PPI
5
σχετικό διακόπτη που καθορίζει με ποιον τρόπο γίνεται η προσαρμογή του κυκλώματος θαλασσίων
επιστροφών, χειροκίνητα ή αυτόματα.
Εάν η συσκευή radar δεν διαθέτει αυτόματο κύκλωμα, τότε η προσαρμογή του κυκλώματος περιορισμού των θαλασσίων επιστροφών γίνεται μόνο
χειροκίνητα με τη βοήθεια του ρυθμιστή περιορισμού
των θαλασσίων επιστροφών. Ο ρυθμιστής αυτός, που
βρίσκεται στον ενδείκτη PPI, ρυθμίζει το πλάτος και
τη διάρκεια του αρνητικού παλμού που παράγει
το κύκλωμα (βλ. παράγρ. 2.6.8). Με τον τρόπο αυτό
ο ρυθμιστής ρυθμίζει το μέγεθος και τη διάρκεια της
μειώσεως της ενισχύσεως του κύριου ενισχυτή ενδιάμεσης συχνότητας του δέκτη. Η ρύθμιση του ρυθμιστή
περιορισμού των θαλασσίων επιστροφών πρέπει να
γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να περιορίζονται
μεν οι θαλάσσιες επιστροφές, χωρίς όμως να εξαφανίζεται παράλληλα η ηχώ των μικρών στόχων που
βρίσκονται σε μικρές αποστάσεις.
3.4 Επιστροφές βροχής και περιορισμός τους.
Το δεύτερο από τα βασικότερα προβλήματα που
επηρεάζει την εικόνα του ενδείκτη PPI παρέχοντας

Ο διακόπτης ονομάζεται συνήθως διακόπτης Anticlutter Sea – MANUAL – AUTO.
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εσφαλμένη πληροφορία για την ύπαρξη στόχου είναι οι επιστροφές βροχής. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιστροφές βροχής και να απαλειφθεί
η επίδρασή τους έχουν αναπτυχθεί ειδικές τεχνικές
περιορισμού τους.
Οι παλμοί που εκπέμπονται από την κεραία του
radar μπορεί να διαδίδονται σε περιοχή όπου βρέχει. Στην περίπτωση αυτή οι εκπεμπόμενοι παλμοί
ανακλώνται από τις σταγόνες της βροχής και μάλιστα όλης της περιοχής όπου βρέχει. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα τη δημιουργία ανεπιθύμητης ηχούς, η
οποία προκαλεί αύξηση της λαμπρότητας της βάσεως χρόνου κατά διάστημα αντίστοιχο του εύρους
της περιοχής όπου βρέχει. Έτσι στον ενδείκτη εμφανίζεται ηχώ με μέγεθος αντίστοιχο του εύρους της
περιοχής όπου βρέχει. Το σχήμα 3.4α παρουσιάζει
χαρακτηριστική εικόνα επιστροφών βροχής.
Αν μέσα στην περιοχή όπου βρέχει υπάρχει
στόχος, η ηχώ δεν διακρίνεται στον ενδείκτη. Προκειμένου να αναδειχθεί ο στόχος πρέπει να εφαρμοστεί περιορισμός των επιστροφών βροχής. Ο
περιορισμός πραγματοποιείται με τη βοήθεια του
ρυθμιστή περιορισμού των επιστροφών βροχής
(βλ. παράγρ. 3.2.2).
Ο ρυθμιστής περιορισμού των επιστροφών βροχής ενεργεί στην είσοδο του οπτικού ενισχυτή (βλ.
παράγρ. 2.6.7). Όταν ο ρυθμιστής είναι ανενεργός,
τότε στην είσοδο του οπτικού ενισχυτή εφαρμόζεται
μόνο ο παλμός του οπτικού σήματος, ο οποίος αντιστοιχεί στην έκταση της περιοχής όπου βρέχει.
Στην περίπτωση που υπάρχει στόχος εντός της
περιοχής όπου βρέχει, ο παλμός περιλαμβάνει μια
στιγμιαία αύξηση του πλάτους του που οφείλεται
στην ηχώ του στόχου. Ο παλμός αυτός έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της λαμπρότητας της κηλίδας
του ενδείκτη σε αντίστοιχο διάστημα της βάσεως
χρόνου.
Όταν ο ρυθμιστής ρυθμιστεί, ώστε να γίνεται περιορισμός των επιστροφών βροχής, τότε λαμβάνει
χώρα διαφόριση του ανωτέρω παλμού του οπτικού σήματος (που αντιστοιχεί στην έκταση της περιοχής όπου βρέχει και περιλαμβάνει τη στιγμιαία
αύξηση του πλάτους του που οφείλεται στην ηχώ
του στόχου) πριν ο παλμός εισέλθει στον οπτικό ενι6

Σχ. 3.4α
Χαρακτηριστική
εικόνα επιστροφών
βροχής.

σχυτή. Αποτέλεσμα της διαφορίσεως του εν λόγω
παλμού είναι η εμφάνιση με την εξής σειρά των ακολούθων παλμών:
1) Ένας οξύς θετικός παλμός, που αντιστοιχεί
στο μέτωπο6 του παλμού των επιστροφών βροχής.
2) Ένας οξύς θετικός παλμός, που αντιστοιχεί
στην έναρξη της στιγμιαίας αυξήσεως του πλάτους
του παλμού που οφείλεται στην ηχώ του στόχου.
3) Ένας οξύς αρνητικός παλμός, ο οποίος
αντιστοιχεί στο τέλος της στιγμιαίας αυξήσεως του
πλάτους του παλμού, που οφείλεται στην ηχώ του
στόχου.
4) Ένας οξύς αρνητικός παλμός, που αντιστοιχεί στο τέλος του παλμού των επιστροφών βροχής.
Στους ανωτέρω παλμούς ενεργεί ψαλιδιστής7
που ψαλιδίζει τους δύο αρνητικούς παλμούς και
αφήνει μόνο τους δύο θετικούς να εισέλθουν στον
οπτικό ενισχυτή. Αυτοί ενισχύονται και έχουν ως
αποτέλεσμα τη σημειακή αύξηση της λαμπρότητας
της βάσεως χρόνου. Έτσι, στον ενδείκτη PPI εμφανίζονται μόνο τα μετωπικά περιγράμματα της βροχής
και του στόχου.
Η περιοχή στον ενδείκτη που πριν τον περιορισμό των επιστροφών βροχής περιλάμβανε τις επιστροφές βροχής, δεν τις εμφανίζει πλέον. Στην περιοχή αυτή εμφανίζεται τώρα η ηχώ του στόχου, ο
οποίος βρίσκεται εντός της περιοχής όπου βρέχει.
Το σχήμα 3.4β παρουσιάζει χαρακτηριστική εικόνα περιορισμού των επιστροφών βροχής. Συγκεκριμένα εμφανίζει επιστροφές βροχής και ηχώ μικρών
στόχων χωρίς περιορισμό των επιστροφών βροχής
[σχ. 3.4β(α)] και αφού έχει γίνει περιορισμός των
επιστροφών βροχής [σχ. 3.4β(β)].

 όρος μέτωπο του παλμού που επιστρέφει στο radar αναφέρεται στο μπροστινό μέρος του παλμού που επιστρέφει στο radar. Το
Ο
μέτωπο του παλμού ορίζει ουσιαστικά την έναρξη του παλμού και αποτελεί το πρώτο χρονικά τμήμα του που επιστρέφει στο radar.
7
Ο ψαλιδιστής είναι κύκλωμα που έχει την ιδιότητα να περιορίζει την τάση εξόδου του σε κάποια στάθμη εμποδίζοντας την ανάπτυξη
της πέρα από μια ορισμένη θετική ή αρνητική τιμή.
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Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσομε ότι η διαφόριση έχει ως αποτέλεσμα από τη στεριά να εμφανίζεται στην οθόνη του ενδείκτη το μετωπικό περίγραμμα της ακτογραμμής και τα μετωπικά περιγράμματα
των εσωτερικών όγκων.
Ανάλογες επιστροφές μ’ αυτές της βροχής παράγουν το χιόνι, το χαλάζι και οι αμμοθύελλες. Έτσι μιλάμε για επιστροφές χιονοπτώσεων, επιστροφές
χαλαζιού και επιστροφές αμμοθυελλών, αντίστοιχα. Οι επιστροφές αυτές περιορίζονται με τον ίδιο τρόπο, όπως και οι επιστροφές βροχής χρησιμοποιώντας

τον ρυθμιστή περιορισμού των επιστροφών βροχής.
3.5 Δ
 ιακόπτες και ρυθμιστές του ενδείκτη αληθούς κινήσεως.
Η εμφάνιση της αληθούς κινήσεως ρυθμίζεται
με ένα σύνολο διακοπτών και ρυθμιστών που είναι
τοποθετημένοι σε ειδικό πλαίσιο, το οποίο ονομάζεται πλαίσιο αληθούς κινήσεως. Οι διακόπτες και
οι ρυθμιστές αυτοί (πίν. 3.5) είναι επιπρόσθετοι των
διακοπτών και ρυθμιστών, που έχομε ήδη αναφέρει
(βλ. παράγρ. 3.2).

(α)

(β)

Σχ. 3.4β
Επιστροφές βροχής και ηχώ μικρών στόχων:
(α) Χωρίς περιορισμό και (β) με περιορισμό των επιστροφών βροχής.

Πίνακας 3.5
Διακόπτες και ρυθμιστές του ενδείκτη αληθούς κινήσεως.
α/α

Διακόπτης/Ρυθμιστής

Ονομασία

Λειτουργία

1.

Διακόπτης επιλογής παρουσιάσεως της εικόνας.

Presentation in orientation switch

Επιλογή λειτουργίας ενδείκτη σε
σχετική ή αληθή κίνηση.

2.

Ρυθμιστές μετατοπίσεως (ή ρυθμιστές επανατοποθετήσεως).

Resets

Μετατόπιση του κέντρου της εικόνας αντίθετα από την πορεία και
επαναφορά στην αρχική θέση.

3.

Ρυθμιστές παλίρροιας.

4.

5.

Tidal Correction
Controls

Εισαγωγή της ταχύτητας και της
κατευθύνσεως του ρεύματος.

Ρυθμιστής του επαναλήπτη πυξίδας (ή ρυθμιστής πορείας).

Compass Repeater
(ή Course Adjuster)

Ευθυγράμμιση του επαναλήπτη
πυξίδας στην ένδειξη πορείας της
γυροσκοπικής πυξίδας.

Διακόπτης μηδενικής ταχύτητας
(ή διακόπτης ελέγχου ή διακόπτης κρατήσεως).

Zero speed switch
(ή Check switch
ή Hold switch)

Αποκατάσταση ή διακοπή της πληροφορίας της ταχύτητας.
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Στη συνέχεια περιγράφομε καθέναν από τους παραπάνω διακόπτες και ρυθμιστές και αναλύομε τον
ρόλο που επιτελούν. Η πλήρης περιγραφή τους και ο
ρόλος τους σε κάθε radar περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή.
1) Διακόπτης επιλογής παρουσιάσεως της
εικόνας.
Με τον διακόπτη αυτόν επιλέγομε εάν ο ενδείκτης θα λειτουργήσει σε αληθή ή σε σχετική κίνηση.
Συγκεκριμένα, επιλέγομε μία απ’ τις ακόλουθες θέσεις του διακόπτη:
α) Σχετική κίνηση χωρίς αζιμουθιακή στερέωση
ή με την πλώρη άνω.
β) Σχετική κίνηση με αζιμουθιακή στερέωση ή με
τον Βορρά άνω.
γ) Αληθής κίνηση με ταχύτητα ρυθμιζόμενη χειροκίνητα ή αληθής κίνηση με ταχύτητα κατ’ εκτίμηση
ή αληθής κίνηση με τεχνητή ταχύτητα ή σταθεροποίηση ως προς τον βυθό.
δ) Αληθής κίνηση με ταχύτητα δρομομέτρου ή
σταθεροποίηση ως προς τη μάζα του νερού.
Στις θέσεις αληθούς κινήσεως η ταχύτητα του
πλοίου δίδεται είτε απ’ το δρομόμετρο του πλοίου,
είτε από τεχνητό δρομόμετρο. Το τεχνητό δρομόμετρο ρυθμίζεται με βάση την πληροφορία ταχύτητας
του πλοίου ως προς τον βυθό, την οποία υπολογίζομε με βάση την εκτίμησή μας για την ταχύτητα του
πλοίου ως προς τη μάζα του νερού και το ρεύμα που
επικρατεί στην περιοχή. Το δρομόμετρο του πλοίου
ανάλογα με την τεχνολογία του, παρέχει την ταχύτητα ως προς τη μάζα του νερού ή μερικές φορές μπορεί να παρέχει και την ταχύτητα ως προς τον βυθό.
Στη θέση αληθούς κινήσεως με σταθεροποίηση
ως προς τον βυθό, η ταχύτητα του πλοίου δίδεται
από το τεχνητό δρομόμετρο, ενώ στη θέση αληθούς
κινήσεως με σταθεροποίηση ως προς τη μάζα του νερού, δίδεται από το δρομόμετρο του πλοίου.
2) Ρυθμιστές μετατοπίσεως (ή ρυθμιστές
επανατοποθετήσεως).
Με τους ρυθμιστές αυτούς μετατοπίζομε το κέντρο της εικόνας αντίθετα απ’ την πορεία του πλοίου
και το επαναφέρομε στην αρχική του θέση. Η επαναφορά μπορεί να γίνεται χειροκίνητα ή σε κάποιους
ενδείκτες με τη βοήθεια διακόπτη επαναφοράς ή σε
κάποιους άλλους ενδείκτες με σύστημα αυτόματης
επαναφοράς. Ο διακόπτης επαναφοράς ενεργοποιεί τους ρυθμιστές μετατοπίσεως κατά τέτοιον τρόπο,

ώστε να επαναφέρουν το κέντρο της εικόνας στη
θέση στην οποία αυτοί έχουν ρυθμιστεί. Το σύστημα
αυτόματης επαναφοράς επαναφέρει το κέντρο της εικόνας σε θέση μακριά από το κέντρο της οθόνης και
αντίθετα από την πορεία. Το σύστημα ενεργοποιείται
όταν το κέντρο της εικόνας βρεθεί στα όρια της περιοχής, στην οποία επιτρέπεται να κινείται.
3) Ρυθμιστές παλίρροιας.
Με τους ρυθμιστές αυτούς εισάγομε την ταχύτητα
(ρυθμιστής ταχύτητας) και την κατεύθυνση (ρυθμιστής κατευθύνσεως) του ρεύματος. Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτά, ο ενδείκτης παρουσιάζει την
αληθή κίνηση του πλοίου ως προς τον βυθό.
Όσα radar δεν διαθέτουν ρυθμιστές παλίρροιας,
διαθέτουν ρυθμιστή διορθώσεως πορείας ως προς
τον βυθό. Ο ρυθμιστής αυτός ρυθμίζεται, ώστε να
παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ταχύτητα του
πλοίου ως προς τον βυθό.
4) Ρυθμιστής του επαναλήπτη πυξίδας (ή
ρυθμιστής πορείας).
Ο ρυθμιστής αυτός ευθυγραμμίζει τον επαναλήπτη πυξίδας στην ένδειξη πορείας της γυροσκοπικής πυξίδας του πλοίου. Εάν ο ενδείκτης δεν έχει
ξεχωριστό ανεμολόγιο επαναλήπτη, ρυθμίζομε τον
ρυθμιστή του επαναλήπτη πυξίδας, ώστε η γραμμή
πλώρης να εμφανίζεται στην ένδειξη του ανεμολογίου που αντιστοιχεί στην πορεία του πλοίου.
5) Διακόπτης μηδενικής ταχύτητας (ή διακόπτης ελέγχου ή διακόπτης κρατήσεως).
Ο ρόλος του διακόπτη αυτού είναι η αποκατάσταση ή η διακοπή της παροχής της πληροφορίας
της ταχύτητας στον ενδείκτη. Η πληροφορία αυτή
παρέχεται απ’ το δρομόμετρο του πλοίου ή απ’ το
τεχνητό δρομόμετρο.
Όταν διακόπτεται η παροχή της πληροφορίας
της ταχύτητας, διακόπτεται και η αληθής κίνηση του
κέντρου της εικόνας, με αποτέλεσμα ο ενδείκτης να
λειτουργεί σε σχετική κίνηση. Το κέντρο της εικόνας
παραμένει ακίνητο στο σημείο της οθόνης, στο οποίο
βρισκόταν κατά τη στιγμή της διακοπής. Επίσης, όταν
διακόπτεται η παροχή της πληροφορίας της ταχύτητας, ανάβει η ενδεικτική λυχνία «Relative Motion»
(Σχετική κίνηση) πιστοποιώντας ότι ο ενδείκτης παρουσιάζει τη σχετική κίνηση.
Ο διακόπτης μηδενικής ταχύτητας μας επιτρέπει
να μεταγάγομε άμεσα τη λειτουργία του ενδείκτη με-
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ταξύ σχετικής και αληθούς κινήσεως εκμεταλλευόμενοι τα πλεονεκτήματα που έχει καθένα από τα δύο
είδη παρουσιάσεως της κινήσεως.
3.6 Εκκίνηση – Κράτηση συσκευής.
3.6.1 Π
 ροκαταρκτικός έλεγχος πριν από την εκκίνηση της συσκευής radar.
Πριν προβούμε στην εκκίνηση της συσκευής
radar, πρέπει να πραγματοποιούμε έναν προκαταρκτικό έλεγχο ορισμένων διακοπτών και ρυθμιστών
της συσκευής, προκειμένου να διαπιστώσομε εάν
βρίσκονται σε συγκεκριμένες θέσεις.
Ο έλεγχος αυτός πρέπει να γίνεται αφενός για να
αποφύγομε την πιθανότητα να προκαλέσομε βλάβη
στο radar όταν εκκινήσει και αφετέρου για να επιτύχομε την καλύτερη απόδοση κατά τη λειτουργία του
έχοντας ρυθμίσει σωστά τους ρυθμιστές του.
Η διαδικασία του προκαταρκτικού ελέγχου ενός
radar πριν από την εκκίνησή του περιγράφεται αναλυτικά στο εγχειρίδιο λειτουργίας του radar.

Σε γενικές γραμμές η διαδικασία του προκαταρκτικού ελέγχου ενός radar περιλαμβάνει τα βήματα που παρουσιάζονται στον πίνακα 3.6.1.
Εάν έχομε πραγματοποιήσει σωστά τα βήματα
του προκαταρκτικού ελέγχου, οι ρυθμιστές/διακόπτες του radar, που αποτελούν αντικείμενο του
ελέγχου, πρέπει να βρίσκονται στις θέσεις που δείχνει ο πίνακας 3.6.2 προκειμένου να ακολουθήσει
με ασφάλεια η εκκίνηση του radar.
3.6.2 Διαδικασία εκκινήσεως της συσκευής
radar.
Κατά την εκκίνηση της συσκευής radar πρέπει να
ακολουθούμε συγκεκριμένη διαδικασία χειρισμού
των διακοπτών και των ρυθμιστών της συσκευής για
να επιτύχομε την καλύτερη απόδοση του radar κατά
τη λειτουργία του.
Επισημαίνομε ότι της εκκινήσεως πρέπει να έχει
οπωσδήποτε προηγηθεί επιτυχώς ο προκαταρκτικός
έλεγχος του radar (βλ. παράγρ. 3.6.1).
Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθούμε κατά
την εκκίνηση ενός radar περιγράφεται αναλυτικά

Πίνακας 3.6.1
Τα βήματα προκαταρκτικού ελέγχου radar.
α/α

Βήματα

Παρατηρήσεις

1.

Θέτομε τον ρυθμιστή λαμπρότητας στη θέση αμαυρώσεως της εικόνας.

Συνήθως η θέση αμαυρώσεως της εικόνας αντιστοιχεί
στην πλέον αριστερή θέση του ρυθμιστή.

2.

Θέτομε τον ρυθμιστή ευαισθησίας στη θέση μηδενικής ευαισθησίας.

Συνήθως η θέση μηδενικής ευαισθησίας αντιστοιχεί στην
πλέον αριστερή θέση του ρυθμιστή.

3.

Θέτομε τον ρυθμιστή περιορισμού θαλασσίων επιστροφών στη θέση μηδενικής επιδράσεώς του.

Συνήθως η θέση μηδενικής επιδράσεως αντιστοιχεί στην
πλέον αριστερή θέση του ρυθμιστή. Ωστόσο σε ορισμένα
radar αντιστοιχεί στην πλέον δεξιά θέση του ρυθμιστή.

4.

Θέτομε τον ρυθμιστή περιορισμού των επιστροφών
βροχής στη θέση NORMAL (ή OFF).

5.

Θέτομε τον διακόπτη αποκαταστάσεως και διακοπής της εκπομπής στη θέση Stand-by.
Θέτομε τον ρυθμιστή λαμπρότητας των διακριβωτικών κύκλων στη θέση μηδενικής λαμπρότητας των
κύκλων.

6.

7.

Εάν το radar δεν διαθέτει ρυθμιστή λαμπρότητας
των διακριβωτικών κύκλων, αλλά διακόπτη αποκαταστάσεως και διακοπής της λειτουργίας του διακριβωτή, θέτομε τον διακόπτη αυτόν στη θέση OFF.
Εξασφαλίζομε τη δυνατότητα ελεύθερης περιστροφής της κεραίας.

Συνήθως η θέση μηδενικής λαμπρότητας των διακριβωτικών κύκλων αντιστοιχεί στην πλέον αριστερή θέση του
ρυθμιστή.
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στο εγχειρίδιο λειτουργίας του radar, το οποίο παρέχει ο κατασκευαστής του.
Σε γενικές γραμμές η διαδικασία εκκινήσεως ενός
radar περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία μέρη:
1) Η αποκατάσταση της τροφοδοσίας του
radar κατά την εκκίνηση πραγματοποιείται ακολουθώντας τα βήματα που παρουσιάζονται στον πίνακα
3.6.3.
2) Η εμφάνιση της εικόνας του radar κατά την
εκκίνηση πραγματοποιείται ακολουθώντας τα βήματα
που παρουσιάζονται στον πίνακα 3.6.4.
3) Η εκμετάλλευση της εικόνας του radar κατά

την εκκίνηση πραγματοποιείται ακολουθώντας τα βήματα που παρουσιάζονται στον πίνακα 3.6.5.
Επισημαίνεται ότι για να εξακριβώσομε ότι το
radar λειτουργεί με την καλύτερη απόδοση και ότι οι
πληροφορίες της αποστάσεως και της διοπτεύσεως
των στόχων που παρέχει είναι ορθές, πρέπει να προβαίνομε σε έλεγχο της ρυθμίσεως των ρυθμιστών του
radar. Επισημαίνομε ότι ακόμα και εάν έχομε υλοποιήσει πλήρως και με επιτυχία τα βήματα της διαδικασίας εκκινήσεως του radar, πρέπει να ελέγχομε
οπωσδήποτε την καλή ρύθμιση των ρυθμιστών της
συσκευής.

Πίνακας 3.6.2
Θέσεις ρυθμιστών/διακοπτών, μετά το πέρας του προκαταρκτικού ελέγχου.
Ρυθμιστής/Διακόπτης

Θέση μετά το πέρας του προκαταρκτικού ελέγχου

Ρυθμιστής λαμπρότητας.

Θέση αμαυρώσεως της εικόνας.

Ρυθμιστής ευαισθησίας.

Θέση μηδενικής ευαισθησίας.

Ρυθμιστής περιορισμού θαλασσίων επιστροφών.

Θέση μηδενικής επιδράσεως.

Ρυθμιστής περιορισμού των επιστροφών βροχής.

NORMAL (ή OFF).

Διακόπτης αποκαταστάσεως και διακοπής της εκπομπής. Stand-by.
Ρυθμιστής λαμπρότητας των διακριβωτικών κύκλων.

Θέση μηδενικής λαμπρότητας των διακριβωτικών κύκλων.

Πίνακας 3.6.3
Τα βήματα αποκαταστάσεως της τροφοδοσίας του radar.
α/α

Βήματα

1.

Θέτομε τον διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση
START (ή ON).

2.

Ελέγχομε αν φωτίζεται το ανεμολόγιο και η
ένδειξη της κλίμακας ανιχνεύσεως στρέφοντας τον ρυθμιστή φωτισμού.

Στα radar που διαθέτουν ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας αρκεί
να ελέγξομε ότι αυτή ανάβει, χωρίς να στρέψομε τον ρυθμιστή
φωτισμού.

3.

Θέτομε τον διακόπτη κεραίας στη θέση ON.

Το αποτέλεσμα είναι η τροφοδότηση του κινητήρα της κεραίας με
ρεύμα πλοίου και κατά συνέπεια η περιστροφή της.

4.

Περιμένουμε 1 έως 6 πρώτα λεπτά για να κλείσουν οι αυτόματοι χρονοδιακόπτες.

Στα radar που διαθέτουν σχετική ενδεικτική λυχνία, αυτή ανάβει όταν κλείσουν οι αυτόματοι χρονοδιακόπτες.

Θέτομε τον διακόπτη αποκαταστάσεως και διακοπής της εκπομπής στη θέση Transmit*.

Στη θέση αυτή ο διαμορφωτής τροφοδοτείται με υψηλή τάση
και το radar εκπέμπει κατά παλμούς.
Στα radar που δεν διαθέτουν διακόπτη αποκαταστάσεως και
διακοπής της εκπομπής, ο διαμορφωτής τροφοδοτείται με υψηλή τάση και το radar εκπέμπει κατά παλμούς αμέσως μόλις
κλείσουν οι αυτόματοι χρονοδιακόπτες.

5.

Παρατηρήσεις

* Ή στη θέση «Radiate» ή «Operate» ή «Run» ή «ON», ανάλογα με τον διακόπτη που το radar διαθέτει (βλ. Πίνακα 3.2.1).
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Πίνακας 3.6.4
Τα βήματα εμφανίσεως της εικόνας του radar.
α/α

Βήματα

Παρατηρήσεις

1.

Θέτομε τον διακόπτη επιλογής κλίμακας ανιχνεύσεως σε μία μεσαία κλίμακα.

Η επιλογή γίνεται με βάση τη θέση των στόχων.

2.

Στέφομε τον ρυθμιστή λαμπρότητας μέχρι η
περιστρεφόμενη βάση χρόνου να είναι μόλις
ορατή.

Στρέφομε από τη θέση αμαυρώσεως της εικόνας μέχρι
την εμφάνιση της βάσεως και μετά αργά αντίθετα μέχρι
το επιθυμητό σημείο.

3.

Στρέφομε τον ρυθμιστή ευαισθησίας μέχρι
την εμφάνιση σε όλη την οθόνη λίγων θορύβων με την ίδια ένταση.

Στρέφομε τον ρυθμιστή από τη θέση μηδενικής ευαισθησίας μέχρι το επιθυμητό σημείο.

4.

Στρέφομε τον ρυθμιστή συντονισμού μέχρι να
συντονίσομε το radar (χρησιμοποιώντας στόχους και εάν δεν υπάρχουν στόχοι, θαλάσσιες
επιστροφές ή επιστροφές βροχής χωρίς περιορισμό τους).

Στρέφομε τον ρυθμιστή αργά μέχρι να παρουσιαστούν
στον ενδείκτη στόχοι και μετά αριστερά-δεξιά πολύ αργά
μέχρι οι μικροί στόχοι να γίνουν εντονότεροι.

5.

Στρέφομε τον ρυθμιστή εστιάσεως μέχρις
ότου οι διακριβωτικοί κύκλοι φαίνονται πιο
λεπτοί.

Η ρύθμιση αυτή πραγματοποιείται μόνο εάν το radar
διαθέτει ρυθμιστή εστιάσεως.

6.

Ρυθμίζομε τον ρυθμιστή περιορισμού των θαλασσίων επιστροφών για να τις περιορίσομε.

Η ρύθμιση αυτή πραγματοποιείται εφόσον εμφανίζονται θαλάσσιες επιστροφές.

7.

Θέτομε τον ρυθμιστή περιορισμού των επιστροφών βροχής στη θέση RAIN (ή ON)
ώστε να τις περιορίσομε.

Η ρύθμιση αυτή πραγματοποιείται εφόσον εμφανίζονται επιστροφές βροχής.

Πίνακας 3.6.5
Τα βήματα εκμεταλλεύσεως της εικόνας του radar.
α/α

Βήματα

Παρατηρήσεις

1.

Στρέφομε τους ρυθμιστές κεντρώσεως της εικόνας, ώστε το
κέντρο της εικόνας να συμπέσει με το κέντρο της οθόνης.

2.

Στρέφομε τους ρυθμιστές της γραμμής πλώρης, ώστε η γραμμή πλώρης να εμφανίζεται στην ένδειξη 0o (για παρουσίαση
με την πλώρη άνω).

Εάν έχομε εικόνα με τον Βορρά άνω,
τους στρέφομε, ώστε αυτή να εμφανίζεται στην ένδειξη πορείας του πλοίου.

3.

Στρέφομε τον ρυθμιστή λαμπρότητας των διακριβωτικών κύκλων στη θέση που οι κύκλοι είναι μόλις ορατοί. Εάν το radar
δεν διαθέτει τέτοιο ρυθμιστή, αλλά διακόπτη αποκαταστάσεως
και διακοπής της λειτουργίας του διακριβωτή, τον θέτομε στη
θέση OΝ.

Στη θέση ON οι διακριβωτικοί κύκλοι
εμφανίζονται στον ενδείκτη.

4.

Στρέφομε τον ρυθμιστή λαμπρότητας μεταβλητού σημειωτή
αποστάσεως στη θέση που ο μεταβλητός κύκλος είναι ορατός
και ελέγχομε την ακρίβειά του.
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3.6.3 Ρ
 ύθμιση της αποστάσεως και του αριθμού
των διακριβωτικών κύκλων.
Οι διακριβωτικοί κύκλοι χρησιμοποιούνται για τη
μέτρηση της αποστάσεως των στόχων. Γνωρίζοντας
τις σταθερές αποστάσεις μεταξύ των διακριβωτικών
κύκλων μπορούμε να μετρήσομε τις αποστάσεις των
στόχων, τόσο αυτών που βρίσκονται πάνω σ’ έναν διακριβωτικό κύκλο, όσο και αυτών που βρίσκονται σε
τυχαία θέση ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς κύκλους.
Ωστόσο, αρκετές φορές, ιδίως στις μικρές κλίμακες ανιχνεύσεως, παρατηρείται το φαινόμενο οι διακριβωτικοί κύκλοι να μην είναι ισαπέχοντες. Στην
περίπτωση αυτή με ακρίβεια μπορεί να μετρηθεί
μόνο η απόσταση των στόχων που βρίσκονται πάνω
σ’ έναν διακριβωτικό κύκλο. Οι αποστάσεις στόχων
που βρίσκονται σε τυχαία θέση ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς κύκλους δεν μπορούν να μετρηθούν με
ακρίβεια. Η διόρθωση των αποστάσεων μεταξύ των
διακριβωτικών κύκλων, ώστε να είναι ίσες, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή με τη βοήθεια ποτενσιόμετρου που βρίσκεται
στο εσωτερικό του ενδείκτη της συσκευής και ονομάζεται γραμμικότητα (linearity).
Επίσης, το πλήθος των διακριβωτικών κύκλων
που εμφανίζεται στην οθόνη αποτελεί κριτήριο ορθότητας της αποστάσεως. Τόσο στην περίπτωση της
κλίμακας ανιχνεύσεως των 6 ν.μ. όσο και στην περίπτωση της κλίμακας ανιχνεύσεως των 12 ν.μ. εμφανίζονται 6 κύκλοι με τον έκτο να εμφανίζεται στην
περιφέρεια της οθόνης. Εάν ο αριθμός των κύκλων
είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος από 6, αυτό σημαίνει
ότι η πραγματική απόσταση της κλίμακας ανιχνεύσεως είναι διαφορετική απ’ αυτήν που αναγράφεται
στην ένδειξη της κλίμακας. Επομένως, απαιτείται διόρθωση της κλίμακας και άρα του αριθμού των διακριβωτικών κύκλων. Ο αριθμός των διακριβωτικών
κύκλων πρέπει να διορθωθεί σε 6, με τον έκτο να
βρίσκεται στην περιφέρεια της οθόνης. Η διόρθωση πραγματοποιείται με τη βοήθεια ποτενσιομέτρων
που βρίσκονται στο εσωτερικό του ενδείκτη PPI,
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
3.6.4 Έ
 λεγχος και ρύθμιση της ακρίβειας του
μεταβλητού σημειωτή αποστάσεως.
Το κύκλωμα του μεταβλητού σημειωτή αποστάσεως προκαλεί, όπως έχομε αναφέρει, την εμφάνιση φωτεινού κύκλου στην οθόνη του ενδείκτη
με κέντρο το κέντρο της εικόνας του. Παράλληλα η

απόσταση που αντιστοιχεί στη θέση του φωτεινού
κύκλου εμφανίζεται στον ενδείκτη αποστάσεως. Με
τη βοήθεια του μεταβλητού σημειωτή αποστάσεως
μετρούμε την απόσταση των στόχων.
Ωστόσο, η ακρίβεια του μεταβλητού σημειωτή
αποστάσεως δεν παραμένει σταθερή. Για τον λόγο
αυτό πρέπει να γίνεται έλεγχος της ορθής λειτουργίας του σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο έλεγχος
συνίσταται σε έλεγχο της ορθότητας των ενδείξεων
του ενδείκτη αποστάσεως όταν ο φωτεινός κύκλος
συμπίπτει με τον πρώτο και τον τελευταίο διακριβωτικό κύκλο. Όταν ο μεταβλητός σημειωτής λειτουργεί ορθά, τότε ο ενδείκτης αποστάσεως εμφανίζει τις
αποστάσεις στις οποίες γνωρίζομε ότι βρίσκονται ο
πρώτος και ο τελευταίος, αντίστοιχα, διακριβωτικός
κύκλος. Αν ο μεταβλητός σημειωτής δεν λειτουργεί
ορθά, τότε ο ενδείκτης αποστάσεως εμφανίζει αποστάσεις πολύ διαφορετικές απ’ αυτές στις οποίες
γνωρίζομε ότι βρίσκονται ο πρώτος και ο τελευταίος
διακριβωτικός κύκλος.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο μεταβλητός σημειωτής δεν λειτουργεί ορθά, δεν πρέπει να
πραγματοποιούνται μετρήσεις αποστάσεως χρησιμοποιώντας τον φωτεινό κύκλο που ο σημειωτής
παράγει, αλλά μόνο τους διακριβωτικούς κύκλους.
Πρέπει πρώτα να διορθωθεί η ακρίβεια του σημειωτή, ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί στις μετρήσεις. Η διόρθωση της ακρίβειας γίνεται με ρύθμιση
σχετικών ποτενσιομέτρων που βρίσκονται στο εσωτερικό του ενδείκτη PPI, σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή.
3.7 Συντονισμός.
Αναφορικά με το 4ο βήμα της διαδικασίας εκκινήσεως της συσκευής radar (βλ. πίν. 3.6.4 της παραγρ.
3.6.2) που αφορά στην εμφάνιση της εικόνας επισημαίνομε τη δυσκολία του χειροκίνητου συντονισμού
του radar. Προκειμένου να αμβλυνθεί η δυσκολία
αυτή, πολλές συσκευές radar διαθέτουν μεμονωμένα ή σωρευτικά τις ακόλουθες διατάξεις:
1) Μικροαμπερόμετρο συντονισμού. Καθώς
στρέφομε τον ρυθμιστή συντονισμού, το μικροαμπερόμετρο αυτό παρουσιάζει τη μέγιστη ένδειξή του
στη θέση του συντονισμού.
2) Ενδεικτική λυχνία. Καθώς στρέφομε τον ρυθμιστή συντονισμού, η λυχνία αυτή φωτίζεται εντονότερα στη θέση του συντονισμού.
3) Σύστημα αυτόματης ρυθμίσεως συχνότη-
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τας. Σ’ ένα radar που διαθέτει τέτοιο σύστημα πρέπει να γίνει αρχικά χειροκίνητος συντονισμός με
ακρίβεια. Στη συνέχεια ενεργοποιείται το αυτόματο σύστημα ρυθμίσεως συχνότητας που επιτυγχάνει
συνεχή συντονισμό του radar.
3.8 Αλλαγή κλίμακας.
Κάθε φορά που αλλάζομε την κλίμακα ανιχνεύσεως πρέπει να ελέγχομε εάν υπάρχει κακή ρύθμιση της
λαμπρότητας, της ευαισθησίας και του συντονισμού.
Εάν διαπιστώσομε ότι υπάρχει κακή ρύθμισή τους
πρέπει να προβαίνομε στη σωστή ρύθμισή τους.
Σωστή (ή κανονική) ρύθμιση του ρυθμιστή
λαμπρότητας έχομε στη θέση, στην οποία η περιστρεφόμενη βάση χρόνου είναι μόλις ορατή. Εάν
στρέψομε ελάχιστα τον ρυθμιστή αρχικά προς τη μία
κατεύθυνση και παρατηρήσομε ότι η περιστρεφόμενη βάση χρόνου δεν είναι πια ορατή και στη συνέχεια
προς την άλλη κατεύθυνση και παρατηρήσομε ότι
η περιστρεφόμενη βάση χρόνου είναι πολύ ορατή,
τότε συμπεραίνομε ότι υπάρχει σωστή ρύθμιση του
ρυθμιστή. Εάν δεν παρατηρήσομε κατά την ελάχιστη
στροφή του ρυθμιστή να συμβαίνουν τα παραπάνω,
τότε συμπεραίνομε ότι ο ρυθμιστής λαμπρότητας είναι κακά ρυθμισμένος.
Σωστή (ή κανονική) ρύθμιση του ρυθμιστή ευαισθησίας έχομε στη θέση, στην οποία εμφανίζονται στην οθόνη του ενδείκτη PPI λίγοι θόρυβοι με
την ίδια ένταση σε όλη την έκταση της οθόνης, απ’ το
κέντρο της μέχρι την περιφέρεια. Εάν στρέψομε ελάχιστα τον ρυθμιστή αρχικά προς τη μία κατεύθυνση
και παρατηρήσομε ότι οι λίγοι θόρυβοι εξαφανίζονται και στη συνέχεια προς την άλλη κατεύθυνση και
παρατηρήσομε αύξηση των θορύβων και της εντάσεώς τους σε όλη την έκταση της εικόνας, τότε συμπεραίνομε ότι έχομε σωστή ρύθμιση του ρυθμιστή. Εάν
δεν παρατηρήσομε κατά την ελάχιστη στροφή του
ρυθμιστή να συμβαίνουν τα ανωτέρω, τότε καταλήγομε στο συμπέρασμα ότι ο ρυθμιστής ευαισθησίας
είναι κακά ρυθμισμένος και πρέπει να προβούμε στη
σωστή (κανονική) ρύθμισή του.
Σωστή (ή κανονική) ρύθμιση του ρυθμιστή συντονισμού έχομε στη θέση, στην οποία οι μικροί
στόχοι που εμφανίζονται στην περιφέρεια της οθόνης φαίνονται εντονότεροι. Εάν στρέψομε ελάχιστα
τον ρυθμιστή δεξιά και αριστερά από τη θέση αυτή
και διαπιστώσομε ότι οι μικροί στόχοι που εμφανίζονται στην περιφέρεια της οθόνης φαίνονται λιγότερο
έντονοι, τότε καταλήγομε στο συμπέρασμα ότι έχομε

σωστή ρύθμιση του ρυθμιστή. Εάν δεν παρατηρήσομε κατά την ελάχιστη στροφή του να συμβαίνουν τα
ανωτέρω, τότε συμπεραίνομε ότι ο ρυθμιστής συντονισμού είναι κακά ρυθμισμένος και πρέπει να προβούμε στην κανονική ρύθμισή του.
Μεγάλη σημασία έχει επίσης και η σωστή ρύθμιση του ρυθμιστή περιορισμού των θαλασσίων
επιστροφών στη θέση μηδενικής επιδράσεως, όταν
δεν υπάρχει λόγος να τον χρησιμοποιούμε κατά τη
λειτουργία του radar. Ο έλεγχος πραγματοποιείται
εάν έχομε ήδη ρυθμίσει σωστά τον ρυθμιστή λαμπρότητας και τον ρυθμιστή ευαισθησίας και θέσομε τον
διακόπτη επιλογής κλίμακας ανιχνεύσεως σε κλίμακα
6–12 ν.μ.. Εάν τότε στρέψομε τον ρυθμιστή σ’ ένα από
τα δύο εντελώς ακραία σημεία του και παρατηρήσομε
ότι οι θόρυβοι εμφανίζονται με την ίδια ένταση σε όλη
την περιοχή από το κέντρο μέχρι την περιφέρεια της
οθόνης, συμπεραίνομε ότι υπάρχει σωστή ρύθμιση
του ρυθμιστή περιορισμού των θαλασσίων επιστροφών στη θέση μηδενικής επιδράσεως. Εάν όμως παρατηρήσομε να μην εμφανίζονται θόρυβοι σε μικρές
αποστάσεις μέχρι 5 ν.μ., αλλά να εμφανίζονται στις
μεγάλες αποστάσεις, συμπεραίνομε ότι η θέση στην
οποία βρίσκεται ο ρυθμιστής είναι θέση μέγιστης επιδράσεως και άρα η θέση μηδενικής επιδράσεως βρίσκεται στο άλλο εντελώς ακραίο σημείο.
Ερωτήσεις.
1.	Ποιοι είναι οι τέσσερεις διακόπτες του radar;
Αναφέρατε συνοπτικά για καθέναν απ’ αυτούς τις
δυνατές θέσεις του, το κύκλωμα στο οποίο επενεργεί και τη λειτουργία του.
2. Πώς καθορίζεται το μήκος του παλμού εκπομπής
στα radar που δεν διαθέτουν διακόπτη παλμού
εκπομπής;
3.	Για ποιους λόγους χρησιμοποιούνται οι ρυθμιστές
του radar; Αναφέρατε πέντε από τους βασικότερους, κατά τη γνώμη σας, ρυθμιστές.
4. Α
 ναλύστε τη χρησιμότητα του μεταβλητού σημειωτή αποστάσεως και του δρομέα διοπτεύσεων ως
προς τον προσδιορισμό της θέσεως ενός στόχου.
5. 	Τι είναι οι θαλάσσιες επιστροφές και πότε εμφανίζονται; Από τι εξαρτάται η έντασή τους και πώς
γίνεται ο περιορισμός τους;
6.	Τι είναι οι επιστροφές βροχής και πότε εμφανίζονται; Από τι εξαρτάται η έντασή τους και πώς
γίνεται ο περιορισμός τους;
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7.	Σε ποιες περιπτώσεις είναι επιθυμητή η εξαφάνιση της γραμμής πλώρης με τη βοήθεια του
διακόπτη εξαφανίσεως γραμμής πλώρης; Περιγράψτε συνοπτικά τη λειτουργία του διακόπτη
αυτού.
8. 	Ποιος ο ρόλος των διακοπτών και ρυθμιστών
του ενδείκτη αληθούς κινήσεως του radar; Αναφέρατε τους βασικότερους από αυτούς και περιγράψτε συνοπτικά τη λειτουργία τους.
9. 	Πώς επιτυγχάνουμε στον ενδείκτη αληθούς κινήσεως τη μετατόπιση του κέντρου της εικόνας
αντίθετα από την πορεία του πλοίου και την επαναφορά του στην αρχική θέση;
10.	Αναφέρετε συνοπτικά τα βήματα της διαδικασίας του προκαταρκτικού ελέγχου που πρέπει να
πραγματοποιείται πριν από την εκκίνηση του
radar.

11.	Περιγράψτε με ποιον τρόπο διαπιστώνομε εάν
υπάρχει σωστή ρύθμιση του ρυθμιστή περιορισμού των θαλασσίων επιστροφών στη θέση μηδενικής επιδράσεως.
12.	Γιατί είναι απαραίτητος ο συντονισμός του radar
και πώς επιτυγχάνεται;
13.	Πώς ελέγχομε τη σωστή ρύθμιση μετά από αλλαγή κλίμακας:
α) του ρυθμιστή λαμπρότητας και
β) του ρυθμιστή ευαισθησίας.
14.	Πώς επιτυγχάνομε τη σωστή ρύθμιση της αποστάσεως και του αριθμού των διακριβωτικών
κύκλων;
15.	Πώς πραγματοποιείται ο έλεγχος και η ρύθμιση
της ακρίβειας του μεταβλητού σημειωτή αποστάσεως;

Κεφάλαιο 4
Τα χαρακτηριστικά της συσκευής radar
4.1 Εισαγωγή.
Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζομε συνολικά τα
τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής radar και την
επίδρασή τους στη λειτουργία της. Τα χαρακτηριστικά αυτά, μπορεί να διακριθούν στις ακόλουθες δύο
μεγάλες κατηγορίες:
1) Στα βασικά (πίν. 4.1.1) και
2) στα παραγόμενα χαρακτηριστικά (πίν. 4.1.2).
Τα παραγόμενα είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία
εξαρτώνται από τα βασικά. Για παράδειγμα η διάρκεια του παλμού εκπομπής καθορίζει την ελάχιστη

απόσταση ανιχνεύσεως των στόχων. Η διάρκεια του
παλμού εκπομπής αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό,
ενώ η ελάχιστη απόσταση ανιχνεύσεως των στόχων
αποτελεί παραγόμενο χαρακτηριστικό.
Τα χαρακτηριστικά της συσκευής radar επιλέγονται με βάση την ικανοποίηση συγκεκριμένων απαιτήσεων προδιαγραφών. Οι απαιτήσεις αυτές είναι:
1) Η συχνότητα λειτουργίας και η διάρκεια
παλμού εκπομπής επιλέγονται έτσι, ώστε σε κάθε
παλμό να περιέχονται τουλάχιστον 100 περίοδοι του
κύματος εκπομπής. Το ελάχιστο αυτό πλήθος περι-

Πίνακας 4.1.1
Βασικά χαρακτηριστικά της συσκευής radar.
α/α

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Βασικά
χαρακτηριστικά

Συμβολισμός

Τυπικές μονάδες
Μετρήσεως

Συχνότητα λειτουργίας
(ή συχνότητα εκπομπήςλήψεως).

f

GHz

Μήκος κύματος.

λ

cm

Διάρκεια παλμού εκπομπής.

PD

μs

Μήκος παλμού εκπομπής.

PL

m

Συχνότητα επαναλήψεως
παλμών.

PRF

pps

Περίοδος επαναλήψεως
παλμών.

PRT

μs

P

kW

φ

ο

θ

ο

ω

rpm

D

mm

Στιγμιαία ισχύς.
Οριζόντιο εύρος δέσμης
ακτινοβολίας.
Κατακόρυφο εύρος δέσμης
ακτινοβολίας.
Ταχύτητα περιστροφής
κεραίας.
Μέγεθος κηλίδας.

Παρατηρήσεις
Τα δύο μεγέθη f και λ περιγράφουν την
ίδια ιδιότητα (τα εκπεμπόμενα και λαμβανόμενα ραδιοκύματα). Χρησιμοποιείται
συνήθως ένα απ’ τα δύο μεγέθη.
Τα δύο μεγέθη PD και PL περιγράφουν
την ίδια ιδιότητα (τον παλμό εκπομπής).
Χρησιμοποιείται συνήθως ένα απ’ τα δύο
μεγέθη.
Τα δύο μεγέθη PRF και PRT περιγράφουν την ίδια ιδιότητα (επανάληψη
παλμών). Χρησιμοποιείται συνήθως ένα
απ’ τα δύο μεγέθη.

Εξαρτάται απ’ τη διάμετρο της κηλίδας και
τη χρησιμοποιούμενη κλίμακα ανιχνεύσεως.
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Πίνακας 4.1.2
Παραγόμενα χαρακτηριστικά της συσκευής radar.
α/α

Παραγόμενα
χαρακτηριστικά

Παρατηρήσεις

1.

Ελάχιστη απόσταση ανιχνεύσεως στόχων.

Καθορίζεται από τη διάρκεια παλμού εκπομπής και την αδράνεια του διακόπτη εκπομπής-λήψεως.

2.

Μέγιστη απόσταση ανιχνεύσεως στόχων.

Καθορίζεται από τη συχνότητα επαναλήψεως παλμών, τη στιγμιαία ισχύ εκπομπής, την ευαισθησία του δέκτη, το κατακόρυφο
και οριζόντιο εύρος της δέσμης, το ύψος της κεραίας και το μήκος του παλμού εκπομπής.

3.

Ικανότητα διακρίσεως των
στόχων κατά απόσταση.

Καθορίζεται από το μήκος παλμού εκπομπής και τις διαστάσεις
της φωτεινής κηλίδας.

4.

Παραμόρφωση των στόχων
κατά απόσταση.

Καθορίζεται από το οριζόντιο εύρος της δέσμης ακτινοβολίας.

5.

Ικανότητα διακρίσεως των
στόχων κατά διόπτευση.

Καθορίζεται από το οριζόντιο εύρος της δέσμης ακτινοβολίας.

6.

Παραμόρφωση των στόχων
κατά διόπτευση.

Καθορίζεται από το μήκος παλμού εκπομπής και τις διαστάσεις
της φωτεινής κηλίδας.

όδων θεωρείται απαραίτητο, ώστε να περιοριστεί η
δημιουργία θορύβου στον δέκτη του radar.
2) Η συχνότητα επαναλήψεως παλμών, το
οριζόντιο εύρος δέσμης και η ταχύτητα περιστροφής
της κεραίας επιλέγονται έτσι, ώστε σ’ ένα μικρό στόχο που βρίσκεται στη μέγιστη απόσταση ανιχνεύσεως να προσπίπτουν τουλάχιστον 10 παλμοί σε κάθε
στροφή της κεραίας. Το ελάχιστο αυτό πλήθος παλμών θεωρείται απαραίτητο, ώστε να είναι ευδιάκριτη
η απεικόνιση του μικρού στόχου στον ενδείκτη PPI.
3) Η ταχύτητα περιστροφής της κεραίας δεν
πρέπει να είναι πολύ μεγάλη, ώστε να μην υπάρχουν
τεχνικά προβλήματα κατασκευής και εγκαταστάσεώς της λόγω ισχυρών ανέμων ή λόγω της ταχύτητας
του πλοίου. Συνήθως η ταχύτητα περιστροφής της
κεραίας επιλέγεται ίση με 20 rpm.
4) Η συχνότητα επαναλήψεως παλμών επιλέγεται έτσι, ώστε να μειώνεται η πιθανότητα εμφανίσε1
ως ψευδοηχούς επόμενης διαδρομής . Συνήθως
η συχνότητα επαναλήψεως παλμών επιλέγεται έτσι,
ώστε να μην υπερβαίνει την τιμή των 6000 pps.
4.2 Συσκευές radar 3 cm και 10 cm.
Η συχνότητα λειτουργίας (ή αλλιώς συχνότητα εκπομπής-λήψεως), όπως έχομε αναφέρει και στην πα1

ράγραφο 1.4, είναι η συχνότητα των εκπεμπομένων
(και λαμβανομένων) ραδιοκυμάτων. Αρκετές φορές,
αντί για τη συχνότητα λειτουργίας στην περιγραφή
των εκπεμπομένων (και λαμβανομένων) ραδιοκυμάτων χρησιμοποιούμε το μήκος κύματός τους. Ο πίνακας 4.2.1 παρουσιάζει τις περιοχές των συχνοτήτων
εκπομπής-λήψεως, στις οποίες λειτουργούν οι συσκευές radar και τα αντίστοιχα μήκη κύματος.
Η συχνότητα εκπομπής-λήψεως στην οποία λειτουργούν πολλά radar βρίσκεται στην περιοχή S των
ραδιοκυμάτων, δηλαδή στην περιοχή των 3 GHz.
Το μήκος κύματος που αντιστοιχεί στη συχνότητα
αυτή είναι περίπου ίσο με 10 cm. Για τον λόγο αυτό,
τα radar που λειτουργούν στην περιοχή S (3 GHz)
ονομάζονται και radar 10 cm.
Επίσης, υπάρχουν πολλά radar με συχνότητα
λειτουργίας στην περιοχή X, δηλαδή στην περιοχή
των 10 GHz. Συγκεκριμένα η συχνότητα λειτουργίας λαμβάνει τιμή στο διάστημα από 9,3 – 9,5 GHz.
Το μήκος κύματος που αντιστοιχεί στη συχνότητα
αυτή είναι περίπου ίσο με 3 cm. Γι’ αυτό τα radar
που λειτουργούν στην περιοχή X (10 GHz) ονομάζονται αλλιώς και radar 3 cm.
Σημειώνομε ότι υπάρχουν radar που λειτουργούν
και στις δύο περιοχές S και X (σχ. 4.2). Τα radar
αυτά είναι γνωστά ως radar διπλής ζώνης και δια-

 ψευδοηχώ επόμενης διαδρομής προέρχεται από στόχους που βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη απ’ τη μεγαλύτερη απόσταση
Η
ανιχνεύσεως που ορίζεται από τη συχνότητα επαναλήψεως παλμών.

59
Πίνακας 4.2.1
Περιοχές συχνοτήτων εκπομπής - λήψεως.
α/α

Περιοχή
λειτουργίας

Συχνότητα
λειτουργίας

Μήκος
κύματος

Μήκος μεγάλης πλευράς
ορθογώνιου κυματοδηγού

1.

Περιοχή S

3 GΗz

10 cm

7,5 cm

2.

Περιοχή Χ

9,3–9,5 GHz

3 cm

2,3 cm

3.

Περιοχή Q

37,5 GHz

8 mm

6 mm

θέτουν δύο κεραίες, μια για τη λειτουργία στην περιοχή S και μια για τη λειτουργία στην περιοχή X.
Τέλος, υπάρχουν radar με συχνότητα λειτουργίας
στην περιοχή Q, δηλαδή στην περιοχή των 37,5 GHz.
Το μήκος κύματος που αντιστοιχεί στη συχνότητα
αυτή είναι περίπου ίσο με 8 mm. Για τον λόγο αυτό, τα
radar που λειτουργούν στην περιοχή Q (37,5 GHz)
ονομάζονται αλλιώς και radar 8 mm.
Ένα εξωτερικό γνώρισμα, με βάση το οποίο ένα
radar αναγνωρίζεται ως radar 3 cm ή radar 10 cm ή
radar 8 mm είναι το μήκος της μεγάλης πλευράς της
ορθογώνιας διατομής του κυματοδηγού του radar.
Το μήκος αυτό είναι περίπου ίσο με το 75% του διαδιδόμενου μήκους κύματος. Έτσι, στο radar 3 cm η
μεγάλη πλευρά της ορθογώνιας διατομής του κυματοδηγού του ισούται περίπου με 2,3 cm, στο radar
10 cm ισούται περίπου με 7,5 cm και στο radar 8 mm
ισούται περίπου με 6 mm.
Τα radar που χρησιμοποιούνται περισσότερο είναι τα radar 3 cm και τα radar 10 cm. Η χρησιμοποίηση των radar 8 mm απαντάται σπάνια, καθώς
έχουν πολύ μικρή εμβέλεια. Στη συνέχεια παρουσιάζομε συγκριτικά το radar 3 cm και το radar 10 cm
αναλύοντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
του ενός σε σχέση με το άλλο.
4.2.1 Σ
 ύγκριση της συσκευής radar 3 cm με τη
συσκευή radar 10 cm.
Ο πίνακας 4.2.2 παρουσιάζει τη σύγκριση μεταξύ
των επιδόσεων/δυνατοτήτων των συσκευών radar

Σχ. 4.2
Radar διπλής ζώνης.

3 cm και 10 cm ως προς μια σειρά βασικών λειτουργικών και κατασκευαστικών κριτηρίων.
Συγκεκριμένα ως προς τα σημεία συγκρίσεως
του πίνακα ισχύουν τα εξής:
1) Ως προς την εμβέλεια, το radar 10 cm έχει
μεγαλύτερη εμβέλεια από την εμβέλεια του radar
3 cm. Αυτό συμβαίνει γιατί τα ραδιοκύματα με μήκος
κύματος 10 cm παρουσιάζουν μεγαλύτερη διάθλαση
από ό,τι τα ραδιοκύματα με μήκος κύματος 3 cm. Το
φαινόμενο γίνεται ιδιαίτερα έντονο σε περιπτώσεις
βροχής ή χιονοπτώσεως ή αμμοθύελλας. Στις περιπτώσεις αυτές η διαφορά στην εμβέλεια μεταξύ του
radar 10 cm και του radar 3 cm μεγαλώνει, επειδή η
μείωση της εμβέλειας του radar 3 cm λόγω βροχής ή
χιονοπτώσεως ή αμμοθύελλας είναι μεγαλύτερη συγκριτικά με τη μείωση της εμβέλειας του radar 10 cm.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε περιπτώσεις βροχής ή
χιονοπτώσεως ή αμμοθύελλας να εμφανίζονται οι μικροί στόχοι στον ενδείκτη του radar 10 cm, ενώ δεν
εμφανίζονται στον ενδείκτη του radar 3 cm, παρά το
γεγονός της ρυθμίσεως των περιοριστών επιστροφών βροχής και θαλασσίων επιστροφών.
2) Ως προς τις επιστροφές βροχής, το radar
10 cm παρουσιάζει ασθενέστερες επιστροφές βροχής συγκριτικά με το radar 3 cm.
Αυτό συμβαίνει γιατί τα σταγονίδια της βροχής
έχουν διαστάσεις συγκρίσιμες με το ένα τέταρτο του
μήκους κύματος των ραδιοκυμάτων που εκπέμπει
το radar 3 cm, με αποτέλεσμα να ανακλούν ισχυρά
τα ραδιοκύματα που εκπέμπει το radar 3 cm. Αντίθετα, τα ραδιοκύματα που εκπέμπει το radar 10 cm
δεν ικανοποιούν τη συνθήκη αυτή, με αποτέλεσμα
τα σταγονίδια της βροχής να μην ανακλούν ισχυρά
τα ραδιοκύματα που εκπέμπει το radar 10 cm. Ανάλογα με τις επιστροφές της βροχής ισχύουν για τις
επιστροφές του χιονιού και της αμμοθύελλας.
3) Ως προς τις θαλάσσιες επιστροφές, το radar
10 cm παρουσιάζει ασθενέστερες θαλάσσιες επιστροφές συγκριτικά με το radar 3 cm.
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Πίνακας 4.2.2
Σύγκριση της συσκευής radar 3 cm με τη συσκευή radar 10 cm.
Σημεία συγκρίσεως

Σύγκριση radar 3 cm με
radar 10 cm

Εμβέλεια

Το radar 3 cm παρουσιάζει μικρότερη
εμβέλεια από το radar 10 cm.

radar 10 cm

Επιστροφές
βροχής

Το radar 3 cm παρουσιάζει ισχυρότερες
επιστροφές βροχής από το radar 10 cm.

radar 10 cm

Θαλάσσιες
επιστροφές

Το radar 3 cm έχει ισχυρότερες θαλάσσιες επιστροφές από το radar 10 cm.

radar 10 cm

Οριζόντιο εύρος
δέσμης ακτινοβολίας

Το radar 3 cm έχει μικρότερο οριζόντιο
εύρος δέσμης από το radar 10 cm.

radar 3 cm

Διαστάσεις
κεραίας

Το radar 3 cm έχει μικρότερες διαστάσεις
κεραίας από το radar 10 cm.

radar 3 cm

Απώλειες
κυματοδηγού

Το radar 3 cm έχει μεγαλύτερες απώλειες
από το radar 10 cm.

radar 10 cm

Παρεμβολές

Το radar 3 cm παρουσιάζει μεγαλύτερες
παρεμβολές από το radar 10 cm.

radar 10 cm

Συνεργασία
με ραδιοβοηθήματα

Το radar 3 cm έχει συνεργασία με ραδιοβοηθήματα.

radar 3 cm

Αυτό συμβαίνει γιατί τα θαλάσσια κύματα ανακλούν ισχυρότερα τα ραδιοκύματα που εκπέμπει το
radar 3 cm συγκριτικά με την ανάκλαση των ραδιοκυμάτων που εκπέμπει το radar 10 cm.
4) Ως προς το οριζόντιο εύρος δέσμης ακτινοβολίας, το radar 3 cm έχει μικρότερο οριζόντιο
εύρος δέσμης ακτινοβολίας συγκριτικά με το radar
10 cm. Αυτό συμβαίνει γιατί τα μικρότερα μήκη κύματος έχουν μικρότερο οριζόντιο εύρος δέσμης ακτινοβολίας. Το επιθυμητό είναι το μικρότερο οριζόντιο
εύρος δέσμης, καθώς αυτό επιτυγχάνει μεγαλύτερη
ακρίβεια διοπτεύσεων, καλύτερη διάκριση κατά διόπτευση και μικρότερη παραμόρφωση των στόχων
συγκριτικά με το μεγαλύτερο οριζόντιο εύρος δέσμης
(βλ. παράγρ. 4.6 και 4.7). Τυπική τιμή2 του οριζόντιου εύρους δέσμης ακτινοβολίας του radar 3 cm είναι
0,6ο και του radar 10 cm είναι 2ο.
5) Ως προς τις διαστάσεις κεραίας, το radar 3
cm έχει μικρότερες διαστάσεις κεραίας συγκριτικά
με το radar 10 cm. Αυτό συμβαίνει γιατί τα μικρότερα μήκη κύματος, για συγκεκριμένο οριζόντιο εύρος
δέσμης, απαιτούν κεραίες μικροτέρων διαστάσεων.
6) Ως προς τις απώλειες κυματοδηγού, το
2

Radar που πλεονεκτεί ως
προς το σημείο συγκρίσεως

Αντιστοιχεί σε κεραία σχισμών (βλ. παράγρ. 2.5.2) με μήκος 12 ft.

radar 10 cm έχει μικρότερες απώλειες κυματοδηγού
συγκριτικά με το radar 3 cm.
Αυτό συμβαίνει γιατί τα μεγαλύτερα μήκη κύματος, για συγκεκριμένη ισχύ πομπού και ευαισθησία
του δέκτη, παρουσιάζουν μικρότερες απώλειες ενέργειας κατά μήκος του κυματοδηγού.
7) Ως προς τις παρεμβολές, το radar 10 cm παρουσιάζει μικρότερες παρεμβολές συγκριτικά με το
radar 3 cm. Μάλιστα σε περιπτώσεις που υπάρχουν
πολλά πλοία στην περιοχή ανιχνεύσεως ενός radar
3 cm οι παρεμβολές μπορεί να είναι τόσο μεγάλες,
ώστε να μην μπορεί στην πράξη να χρησιμοποιηθεί
το radar 3 cm.
8) Ως προς τη συνεργασία με ραδιοβοηθήματα, το radar 3 cm συνεργάζεται με τα ειδικά ραδιοβοηθήματα Ramark και Racon (βλ. παράγρ. 5.8),
ενώ το radar 10 cm όχι.
Τα περισσότερα από τα ειδικά ραδιοβοηθήματα Ramark και Racon, τα οποία περιγράφομε στην
παράγραφο 5.8 λειτουργούν στην περιοχή «Χ» και
οχι «S». Επομένως μπορούν να συνεργαστούν με το
radar 3 cm και όχι με το radar 10 cm.
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4.2.2 Επιλογή συσκευής radar.
Η ανωτέρω συγκριτική ανάλυση του radar 3 cm με
το radar 10 cm επιτρέπει την επιλογή συχνότητας λειτουργίας του radar λαμβάνοντας υπόψη και τον σκοπό,
για τον οποίο θέλομε να το χρησιμοποιήσομε.
Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι το radar
3 cm και το radar 10 cm δρουν συμπληρωματικά καλύπτοντας το ένα τα μειονεκτήματα του άλλου. Έτσι, εάν
σ’ ένα πλοίο έχουν τοποθετηθεί ή πρόκειται να τοποθετηθούν δύο συσκευές radar, τότε η μία πρέπει να είναι
radar 3 cm και η άλλη radar 10 cm. Ανάλογα με την
εκάστοτε ισχύουσα κατάσταση πρέπει να χρησιμοποιείται το radar εκείνο, που πλεονεκτεί έναντι του άλλου.
Συνεπώς, όταν κατά τον πλου:
1) Απαιτείται μεγάλη εμβέλεια, για παράδειγμα
στην περίπτωση πλου σε ανοικτή θάλασσα, πρέπει να
χρησιμοποιείται η συσκευή radar 10 cm.
2) Υπάρχει ανάγκη περιορισμού εντόνων θαλασσίων επιστροφών, πρέπει να χρησιμοποιείται η συσκευή radar 10 cm.
3) Υπάρχει ανάγκη περιορισμού εντόνων επιστροφών βροχής πρέπει να χρησιμοποιείται η συσκευή
radar 10 cm.
4) Απαιτείται μεγαλύτερη ακρίβεια διοπτεύσεων
ή καλύτερη διάκριση κατά διόπτευση και μικρότερη
παραμόρφωση των στόχων, για παράδειγμα στην περίπτωση των διάπλων ή στην ακτοπλοΐα, πρέπει να
χρησιμοποιείται η συσκευή radar 3 cm.
5) Υπάρχει ανάγκη ισχυρού περιορισμού των
παρεμβολών, πρέπει να χρησιμοποιείται η συσκευή
radar 10 cm.
6) Υπάρχει ανάγκη συνεργασίας με ειδικά ραδιοβοηθήματα Ramark και Racon, πρέπει να χρησιμοποιείται η συσκευή radar 3 cm.
Εάν σ’ ένα πλοίο έχει τοποθετηθεί ή πρόκειται να τοποθετηθεί μόνο μία συσκευή radar, τότε επιλέγεται να
είναι radar 3 cm, διότι μας ενδιαφέρουν περισσότερο
η μεγαλύτερη ακρίβεια διοπτεύσεων, η καλύτερη διάκριση κατά διόπτευση και η μικρότερη παραμόρφωση
που επιτυγχάνει. Επιπρόσθετος λόγος για την επιλογή
του radar 3 cm είναι η δυνατότητά του να συνεργάζεται
με τα ειδικά ραδιοβοηθήματα Ramark και Racon.
4.3 Ελάχιστη απόσταση ανιχνεύσεως και οι παράμετροι που την επηρεάζουν.
Όταν ένας στόχος βρίσκεται σε απόσταση από το
radar μικρότερη από ένα όριο, τότε ο στόχος δεν ανιχνεύεται από το radar. Το όριο αυτό αποτελεί την ελάχιστη απόσταση ανιχνεύσεως. Με άλλα λόγια, η ελάχιστη απόσταση ανιχνεύσεως ενός στόχου από ένα

radar είναι η μικρότερη απόσταση, στην οποία μπορεί
να βρεθεί ο στόχος για να ανιχνεύεται.
Οι λόγοι, για τους οποίους στόχοι που βρίσκονται
σε απόσταση μικρότερη από την ελάχιστη απόσταση
ανιχνεύσεως δεν ανιχνεύονται είναι:
1) Είτε ότι δεν δημιουργούν ηχώ, καθώς δεν προσπίπτουν σε αυτούς ραδιοκύματα,
2) είτε ότι η ηχώ τους δεν λαμβάνεται από τον
δέκτη.
Το σχήμα 4.3α παρουσιάζει έναν στόχο Σ, στον
οποίο δεν προσπίπτουν καθόλου ραδιοκύματα από
αυτά που εκπέμπει η κεραία του radar του εικονιζόμενου πλοίου, καθώς ο στόχος βρίσκεται εκτός του
κατακόρυφου εύρους της δέσμης ακτινοβολίας της κεραίας. Έτσι, ο εν λόγω στόχος δεν δημιουργεί ηχώ και
άρα δεν ανιχνεύεται από το radar του πλοίου.

Σ

Σχ. 4.3α
Στόχος που δεν δημιουργεί ηχώ.

Ας δούμε στη συνέχεια δύο περιπτώσεις στόχων,
των οποίων η ηχώ δεν λαμβάνεται από τον δέκτη.
1) Περίπτωση πρώτη: Στόχοι σε απόσταση
μικρότερη από μισό μήκος παλμού.
Η ηχώ των στόχων που βρίσκονται σε απόσταση
μικρότερη από μισό μήκος παλμού επιστρέφει στην
κεραία του radar πριν ολοκληρωθεί η εκπομπή του
παλμού. Επειδή ο διακόπτης εκπομπής–λήψεως κατά
τον χρόνο που διαρκεί η εκπομπή του παλμού συνδέει
την κεραία με τον πομπό και όχι την κεραία με τον
δέκτη, η ηχώ των στόχων αυτών δεν λαμβάνεται από
τον δέκτη και έτσι δεν ανιχνεύεται. Άρα, η ελάχιστη
απόσταση ανιχνεύσεως εξαρτάται απ’ τη διάρκεια του παλμού εκπομπής.
Για παράδειγμα, ας υποθέσομε ότι έχομε έναν
στόχο σε απόσταση 50 m από radar με διάρκεια παλμού εκπομπής ίση με 1μs, δηλαδή μήκος παλμού ίσο
με 300 m. Ο στόχος βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από μισό μήκος παλμού (150 m). Η ηχώ αρχίζει
να επιστρέφει στην κεραία του radar σε χρόνο 1/3 μs
από την έναρξη εκπομπής του παλμού, δηλαδή πριν
ολοκληρωθεί η εκπομπή ενός παλμού. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα ο στόχος που βρίσκεται στην απόσταση
των 50 m να μην ανιχνεύεται από το radar.
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2) Περίπτωση δεύτερη: Στόχοι σε απόσταση
μεγαλύτερη από μισό μήκος παλμού, η οποία
όμως αντιστοιχεί στην αδράνεια του διακόπτη
εκπομπής-λήψεως.
Στο όριο που η απόσταση ενός στόχου μόλις ξεπερνά το μισό του μήκους παλμού, η ηχώ του στόχου
αρχίζει να επιστρέφει στην κεραία του δέκτη αμέσως
μετά το τέλος της εκπομπής του παλμού. Ωστόσο η
ηχώ αυτή εξακολουθεί να μην λαμβάνεται από τον
δέκτη και ο στόχος να μην ανιχνεύεται, επειδή η αλλαγή της συνδέσεως της κεραίας από τον πομπό στον
δέκτη μέσω του διακόπτη εκπομπής-λήψεως δεν
γίνεται ακαριαία. Ο διακόπτης εκπομπής-λήψεως
παρουσιάζει μία αδράνεια κατά τη μεταγωγή της κεραίας από τον πομπό στον δέκτη. Έτσι υπάρχει μία
απόσταση μη ανιχνεύσεως της τάξεως των 10 –15 m
επιπρόσθετης του μισού μήκους παλμού, η οποία
αντιστοιχεί στην αδράνεια του διακόπτη εκπομπήςλήψεως. Άρα, η ελάχιστη απόσταση ανιχνεύσεως εξαρτάται από την αδράνεια του διακόπτη
εκπομπής - λήψεως.
Με βάση τα παραπάνω, εάν λάβομε υπόψη μόνο
τους δύο προαναφερθέντες παράγοντες (δηλ. τη διάρκεια του παλμού εκπομπής και την αδράνεια του
διακόπτη εκπομπής-λήψεως), η ελάχιστη απόσταση
ανιχνεύσεως, την οποία συμβολίζομε με Rmin ισούται με το άθροισμα μισού μήκους παλμού (0,5 · PL)
με την απόσταση ρ που αντιστοιχεί στην αδράνεια
του διακόπτη εκπομπής-λήψεως. Δηλαδή,
Rmin = 0,5 · PL + ρ

(4.1)

Παράδειγμα 4.1
Να υπολογιστεί η ελάχιστη απόσταση ανιχνεύσεως ενός radar με μήκος παλμού PL = 400 m
και απόσταση που αντιστοιχεί στην αδράνεια του
διακόπτη εκπομπής-λήψεως ρ = 20 m.
Δεδομένα
PL = 400 m

Zητούμενα
Rmin = ;

ρ = 20 m
Λύση.
H ελάχιστη απόσταση ανιχνεύσεως του radar
είναι:

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσομε ότι ακόμα και να μην υπήρχε η αδράνεια του διακόπτη εκπομπής-λήψεως, η ελάχιστη απόσταση ανιχνεύσεως
είναι μεγαλύτερη από το μισό μήκος παλμού για
τους εξής δύο επιπρόσθετους λόγους:
1) Όπως έχομε αναφέρει, κατά τον χρόνο που ο
διακόπτης εκπομπής-λήψεως συνδέει τον πομπό με
την κεραία, μικρό μέρος του εκπεμπόμενου παλμού
περνά προς τον δέκτη, καθώς η απομόνωση του δέκτη από τον πομπό δεν είναι τέλεια. Όταν ο στόχος
βρίσκεται σε απόσταση ίση με μισό μήκος παλμού,
η ηχώ του αποτελεί άμεση συνέχεια του σήματος του
εκπεμπόμενου παλμού, που περνά προς τον δέκτη,
με αποτέλεσμα να μην ξεχωρίζει απ’ αυτό και ο στόχος να μην ανιχνεύεται.
2) Η φωτεινή κηλίδα, η οποία δηλώνει τους
στόχους με αύξηση της λαμπρότητάς της δεν είναι
σημειακή, αλλά έχει μικρό μέγεθος. Όταν ο στόχος
βρίσκεται σε απόσταση ελάχιστα μεγαλύτερη από
μισό μήκος του παλμού, τότε η κηλίδα δεν διακρίνεται από το κέντρο της οθόνης και κατά συνέπεια δεν
ανιχνεύεται ο στόχος.
Εκτός της διάρκειας του παλμού εκπομπής και
της αδράνειας του διακόπτη εκπομπής-λήψεως, άλλες παράμετροι που επηρεάζουν την ελάχιστη απόσταση ανιχνεύσεως ενός radar είναι:
1) Το κατακόρυφο εύρος της δέσμης ακτινοβολίας. Μικρότερο κατακόρυφο εύρος της δέσμης ακτινοβολίας (για την ίδια κλίση) έχει ως συνέπεια την
αύξηση της ελάχιστης αποστάσεως ανιχνεύσεως. Το
σχήμα 4.3β παρουσιάζει την επίδραση του κατακόρυφου εύρους της δέσμης ακτινοβολίας. Το πλοίο Α
έχει μικρότερο κατακόρυφο εύρος της δέσμης ακτινοβολίας ΘΑ συγκριτικά με το πλοίο Β (ΘΒ), με αποτέλεσμα η ελάχιστη απόσταση ανιχνεύσεως να είναι
μεγαλύτερη για το πλοίο Α από ό,τι για το πλοίο Β.
2) Η κλίση της δέσμης ακτινοβολίας ως προς
την επιφάνεια της θάλασσας. Μεγαλύτερη κλίση της
δέσμης ακτινοβολίας (για το ίδιο κατακόρυφο εύρος)
Πλοίο Α

Πλοίο Β
ΘA

ΘB

Rmin, A

Rmin, B

Rmin = 0,5 · PL + ρ = 0,5 · 400 m + 20 m = 220 m.

ΘA < Θ B

Άρα, η ελάχιστη απόσταση ανιχνεύσεως του
radar ειναι 220 m.

Rmin, A > Rmin, B

Σχ. 4.3β
Επίδραση του κατακόρυφου εύρους της δέσμης ακτινοβολίας.
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Πλοίο Α
Θ

Πλοίο Β
WA

Θ WB

Rmin, A

Rmin, B
WA > WB
Rmin, A < Rmin, B

Σχ. 4.3γ
Επίδραση της κλίσεως της δέσμης ακτινοβολίας.

ως προς την επιφάνεια της θάλασσας έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ελάχιστης αποστάσεως ανιχνεύσεως. Το σχήμα 4.3γ παρουσιάζει την επίδραση
της κλίσεως της δέσμης ακτινοβολίας. Η δέσμη ακτινοβολίας του πλοίου Α έχει μεγαλύτερη κλίση (WA)
συγκριτικά με τη δέσμη ακτινοβολίας του πλοίου Β
(WΒ), με αποτέλεσμα η ελάχιστη απόσταση ανιχνεύσεως να είναι μικρότερη για το πλοίο Α από ό,τι για
το πλοίο Β. Ωστόσο, το πλοίο Α έχει μικρότερη μέγιστη απόσταση ανιχνεύσεως (βλ. παράγρ. 4.4).
3) Το ύψος της κεραίας. Μεγαλύτερο ύψος κεραίας έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ελάχιστης
αποστάσεως ανιχνεύσεως. Αυτό οφείλεται στο ότι,
με την αύξηση του ύψους της κεραίας, οι χαμηλότερες ακτίνες της δέσμης ακτινοβολίας συναντούν την
επιφάνεια της θάλασσας σε μεγαλύτερη απόσταση.
4) Η κλίση του πλοίου. Όταν το πλοίο παίρνει
κλίση, ανάλογη κλίση παίρνει και η δέσμη ακτινοβολίας. Η κλίση αυτή της δέσμης σε άλλες περιπτώσεις
αυξάνει την ελάχιστη απόσταση ανιχνεύσεως και σε
άλλες περιπτώσεις τη μειώνει.
5) Το ύψος του στόχου. Μεγαλύτερο ύψος στόχου έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται αντιληπτός σε μικρότερη απόσταση, με αποτέλεσμα να γίνεται μικρότερη η ελάχιστη απόσταση ανιχνεύσεως για στόχους
μεγάλου ύψους.
3
6) Οι τομείς σκιάς . Οι τομείς αυτοί, έχουν ως
αποτέλεσμα την αύξηση της ελάχιστης αποστάσεως
ανιχνεύσεως.
4.4 Μ
 έγιστη απόσταση ανιχνεύσεως και οι παράμετροι που την επηρεάζουν.
Όταν ένας στόχος βρίσκεται σε απόσταση από το
3

radar μεγαλύτερη από ένα όριο, τότε ο στόχος δεν
ανιχνεύεται από το radar. Το όριο αυτό αποτελεί τη
μέγιστη απόσταση ανιχνεύσεως Rmax. Με άλλα λόγια,
η μέγιστη απόσταση ανιχνεύσεως ενός στόχου
από ένα radar είναι η μεγαλύτερη απόσταση, στην
οποία μπορεί να βρεθεί ο στόχος, ώστε να ανιχνεύεται από το radar.
Οι λόγοι, για τους οποίους οι στόχοι που βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη από τη μέγιστη απόσταση ανιχνεύσεως δεν ανιχνεύονται είναι:
1) Είτε ότι δεν δημιουργούν ηχώ, καθώς δεν
προσπίπτουν σ’ αυτούς ραδιοκύματα,
2) είτε ότι η ηχώ τους, που λαμβάνεται από τον
δέκτη, δεν είναι αρκετά ισχυρή, ώστε να αναδειχθεί
απ’ αυτόν.
Οι παράμετροι που επηρεάζουν τη μέγιστη απόσταση ανιχνεύσεως ενός radar είναι:
1) Η συχνότητα επαναλήψεως παλμών. Αύξηση της συχνότητας επαναλήψεως παλμών έχει ως
αποτέλεσμα τη μείωση της μέγιστης αποστάσεως ανιχνεύσεως. Ο λόγος είναι ότι για να πραγματοποιείται
σωστά η εκτροπή της κηλίδας της οθόνης πρέπει ο
χρόνος που αντιστοιχεί στην περίοδο επαναλήψεως
παλμών να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με τη βάση χρόνου. Έτσι πρέπει η μέγιστη δυνατή διάρκεια της βάσεως χρόνου να είναι ίση με την περίοδο εκπομπής.
Αν διαιρέσομε την περίοδο εκπομπής με τον χρόνο
των 12,34 μs, που αντιστοιχεί σε 1 ν.μ., βρίσκομε τη
μέγιστη δυνατή απόσταση ανιχνεύσεως. Η διάρκεια
της βάσεως χρόνου επιλέγεται αρκετά μικρότερη από
τη μέγιστη δυνατή τιμή της, ώστε να προλαβαίνει να
επιστρέφει η κηλίδα από την περιφέρεια της οθόνης
στο κέντρο της.
2) Η ισχύς εκπομπής του radar. Αύξηση της
ισχύος εκπομπής έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση
της μέγιστης αποστάσεως ανιχνεύσεως.
3) Το μήκος του παλμού εκπομπής. Αύξηση
του μήκους παλμού εκπομπής έχει ως αποτέλεσμα
την αύξηση της μέγιστης αποστάσεως ανιχνεύσεως.
4) Το οριζόντιο και το κατακόρυφο εύρος της
δέσμης ακτινοβολίας. Τα μεγέθη αυτά καθορίζουν
την απολαβή4 της κεραίας. Αύξηση της απολαβής της
κεραίας έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της μέγιστης

 ομείς σκιάς ενός radar oνομάζονται οι περιοχές, στις οποίες δεν διαδίδεται απευθείας ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από ακτίνες
Τ
της δέσμης ακτινοβολίας της κεραίας του radar. Οι τομείς σκιάς δημιουργούνται απ’ τις υπερκατασκευές του πλοίου (ιστοί, καπνοδόχος, κίονες φορτώσεως κ.λπ.), οι οποίες βρίσκονται στον ορίζοντα της κεραίας. Οι περιοχές εντός των τομέων σκιάς, στις οποίες
δεν διαδίδεται καθόλου ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ούτε από απευθείας ακτίνες της δέσμης του radar ούτε με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο ονομάζονται σκοτεινοί τομείς.
4
Απολαβή μιας κεραίας χαρακτηρίζεται ο λόγος της εντάσεως ακτινοβολίας της σε συγκεκριμένη κατεύθυνση προς την ένταση ακτινοβολίας μίας υποθετικής κεραίας που θα τροφοδοτούνταν με την ίδια ισχύ και θα εξέπεμπε ισοτροπικά χωρίς απώλειες.
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αποστάσεως ανιχνεύσεως. Σημειώνεται ότι η απολαβή της κεραίας σχετίζεται με το άνοιγμα της κεραίας.
5) Η ευαισθησία του δέκτη. Αύξηση της ισχύος που απαιτείται για να ανιχνευθεί ένα σήμα στον
δέκτη έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της μέγιστης
αποστάσεως ανιχνεύσεως.
6) Το ύψος της κεραίας. Μεγαλύτερο ύψος κεραίας έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της μέγιστης
αποστάσεως ανιχνεύσεως. Αυτό οφείλεται στο ότι,
με την αύξηση του ύψους της κεραίας, οι υψηλότερες ακτίνες της δέσμης ακτινοβολίας του radar συναντούν την επιφάνεια της θάλασσας σε μεγαλύτερη
απόσταση.
Αποδεικνύεται ότι η μέγιστη απόσταση ανιχνεύσεως Rmax δίνεται από τη σχέση:
Rmax

4

P  G  A V 
4  S 2  S min

(4.2)

όπου: P είναι η ισχύς εκπομπής, G η απολαβή της κεραίας, A το άνοιγμα της κεραίας, σ ο συντελεστής σκε5
δάσεως του στόχου και Smin το ελάχιστο ανιχνεύσιμο
σήμα. Το μέγεθος Smin εξαρτάται από την ευαισθησία
του δέκτη και το μήκος του παλμού εκπομπής.

Παράδειγμα 4.2
Η συχνότητα επαναλήψεως παλμών ενός
radar είναι PRF = 1.000 pps. Να υπολογιστεί
η μέγιστη δυνατή απόσταση ανιχνεύσεως του
radar Rmax εάν ληφθεί ίση με το a = 60% της
αποστάσεως που επιτρέπει η συχνότητα επαναλήψεως παλμών.
Δεδομένα
PRF = 1.000 pps

Zητούμενα
Rmax = ;

a = 60%
Λύση.
H περίοδος επαναλήψεως παλμών είναι:
PRT 

1
1

 1000 µs.
PRF 1000 pps

Δεδομένου ότι σε απόσταση 1 ν.μ. αντιστοιχεί χρόνος 12,34 μs, η απόσταση που επιτρέπει
η συχνότητα επαναλήψεως παλμών είναι:

5

R

1000 µs
 81 ν.µ..
12,34 µs/ν.µ.

Άρα, η μέγιστη δυνατή απόσταση ανιχνεύσεως του radar είναι:
Rmax = α · R = 60% · 81 ν.μ. ≈ 49 ν.μ..
4.5 Δ
 ιάκριση κατά απόσταση και οι παράμετροι που την επηρεάζουν.
Η δυνατότητα του radar να παρουσιάζει στον
ενδείκτη του δύο στόχους που βρίσκονται στην ίδια
διόπτευση και σε μικρή απόσταση ο ένας από τον
άλλο ξεχωριστά και όχι ως ένα στόχο ονομάζεται διάκριση κατά απόσταση ενός radar.
Συνήθως ο στόχος που είναι πιο κοντά στο radar
αναφέρεται ως πρώτος στόχος και ο στόχος που
είναι πιο μακριά αναφέρεται ως δεύτερος στόχος.
Προκειμένου να έχει νόημα να μιλάμε για διάκριση του δεύτερου στόχου από τον πρώτο απαραίτητη
προϋπόθεση είναι να επιστρέφει ηχώ στην κεραία
του radar και από τον δεύτερο στόχο. Προκειμένου
να συμβαίνει αυτό δεν πρέπει ο δεύτερος στόχος να
βρίσκεται στη σκιά του πρώτου.
Η διάκριση κατά απόσταση εξαρτάται από:
1) Το μήκος του παλμού εκπομπής του radar και
2) τις διαστάσεις της φωτεινής κηλίδας.
Ειδικότερα, όσο πιο μικρό είναι το μήκος του
παλμού εκπομπής του radar τόσο καλύτερη διάκριση των στόχων κατά απόσταση επιτυγχάνεται. Ο λόγος είναι ότι όταν δύο στόχοι (που βρίσκονται στην
ίδια διόπτευση) απέχουν μεταξύ τους απόσταση ίση
ή μικρότερη από μισό μήκος παλμού εκπομπής, τότε
η ηχώ του δεύτερου στόχου δεν ξεχωρίζει απ’ την
ηχώ του πρώτου στόχου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
οι δύο στόχοι να μην μπορούν να διακριθούν ως
ξεχωριστοί, δηλαδή να μην υπάρχει διάκριση κατά
απόσταση και να εμφανίζονται στην οθόνη του ενδείκτη ως ένας στόχος.
Στο σχήμα 4.5α παρουσιάζεται παραστατικά γιατί
η ηχώ δύο στόχων Α και Β, που βρίσκονται στην
ίδια διόπτευση και απέχουν απόσταση μικρότερη
από μισό μήκος παλμού εκπομπής δεν ξεχωρίζουν
μεταξύ τους. Καθένας απ’ τους δύο στόχους επιστρέφει ηχώ σε όλο το χρονικό διάστημα που προσπίπτει
ο παλμός στον στόχο, δηλαδή από τη στιγμή που

 συντελεστής σκεδάσεως ενός στόχου μετρά την ανιχνευσιμότητα του στόχου από το radar. Όσο πιο μεγάλος είναι ο συντελεστής
Ο
σκεδάσεως ενός στόχου, τόσο ευκολότερα ανιχνεύεται ο στόχος.
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του παλμού με το διπλάσιο της αποστάσεως μεταξύ
των δύο στόχων. Το φαινόμενο της επιστροφής ενιαίας ηχούς λαμβάνει χώρα και στην περίπτωση, που
η απόσταση μεταξύ των δύο στόχων ισούται με μισό
μήκος παλμού εκπομπής.
Αντίθετα, όταν η απόσταση μεταξύ των δύο στόχων είναι μεγαλύτερη από το μισό μήκος παλμού
εκπομπής δεν έχομε ενιαία ηχώ. Για παράδειγμα το
σχήμα 4.5β εξηγεί παραστατικά γιατί η ηχώ δύο στόχων Α και Β που βρίσκονται στην ίδια διόπτευση και
απέχουν απόσταση μεγαλύτερη από το μήκος παλμού εκπομπής ξεχωρίζουν μεταξύ τους. Απ’ το σχήμα
διακρίνομε ότι τη στιγμή που η αρχή του παλμού που
εκπέμπεται από την κεραία του radar Κ προσπίπτει
στον στόχο Β [σχ. 4.5β(δ)], το τέλος του παλμού έχει
ήδη αφήσει τον στόχο Α. Έτσι η ηχώ των δύο στό-

προσπίπτει στον στόχο η αρχή του παλμού μέχρι
τη στιγμή που προσπίπτει το τέλος του παλμού. Απ’
το σχήμα διακρίνομε ότι τη στιγμή που η αρχή του
παλμού που εκπέμπεται από την κεραία του radar Κ
προσπίπτει στον στόχο Β, το τέλος του παλμού δεν
έχει ακόμη αφήσει τον στόχο Α [σχ. 4.5α(γ)]. Έτσι η
ηχώ των δύο στόχων επικαλύπτεται [σχ. 4.5α(δ)] και
επιστρέφει ως μία ηχώ [σχ. 4.5α(στ)]. Η επιστροφή
ηχούς ξεκινά απ’ τη στιγμή που η αρχή του παλμού
προσπίπτει στον στόχο Α [σχ. 4.5α(β)] μέχρι τη στιγμή που το τέλος του παλμού προσπίπτει στον στόχο
Β [σχ. 4.5α(ε)]. Όσο χρόνο επιστρέφει ηχώ, η βάση
χρόνου γίνεται λαμπρότερη στο σημείο που αντιστοιχεί στην απόσταση των στόχων. Αποτέλεσμα της
ενιαίας ηχούς είναι η εμφάνιση των δύο στόχων ως
μίας ηχούς με μήκος ίσο με το άθροισμα του μήκους
Παλµός
Κ

d< PL/2

PL

Παλµός

Α Β

Κ

Παλµός
Κ

Α Β

Α Β
Ηχώ Α

(α)

(β)

Α

(γ)

Παλµός
Β

Α

Παλµός
Β

Κ

Κ
Ηχώ Α Ηχώ Β

Ηχώ Α

Κ
Ηχώ Α Ηχώ Β

Ηχώ Β

(ε)

(δ)

Α Β

(στ)

Σχ. 4.5α
Στιγμιότυπα εκπεμπόμενου παλμού και ηχούς δύο στόχων
που απέχουν απόσταση μικρότερη από μισό μήκος παλμού.
d> PL
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Κ
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Α
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Α

Β

Α

Β
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Κ

Α
Ηχώ Α
(δ)

Β

(γ)
Παλµός

Κ
Ηχώ Α

Α

Β
Ηχώ Β

Κ
Ηχώ Β

(ε)

Σχ. 4.5β
Στιγμιότυπα εκπεμπόμενου παλμού και ηχούς δύο στόχων
οι οποίοι απέχουν απόσταση μεγαλύτερη από το μήκος παλμού.

(στ)
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χων δεν επικαλύπτεται [σχ. 4.5β(ε)] και επιστρέφει
ως ξεχωριστή ηχώ [σχ. 4.5β(στ)], με αποτέλεσμα
την εμφάνιση των δύο στόχων ξεχωριστά.
Επομένως, δύο στόχοι που βρίσκονται στην ίδια
διόπτευση εμφανίζονται ως ξεχωριστοί όταν η απόσταση μεταξύ τους είναι μεγαλύτερη από μισό μήκος
παλμού.
Ωστόσο, εκτός από το μισό μήκος του παλμού εκπομπής πρέπει να συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι
η φωτεινή κηλίδα, η οποία δηλώνει τους στόχους με
αύξηση της λαμπρότητάς της δεν είναι ένα μόνο σημείο με μηδενική επιφάνεια, αλλά καταλαμβάνει μια
πολύ μικρή έκταση στην οθόνη του radar. Όταν δύο
στόχοι που βρίσκονται στην ίδια διόπτευση έχουν
απόσταση μεταξύ τους ελάχιστα μεγαλύτερη από
μισό μήκος παλμού, τότε, λόγω του μεγέθους της
κηλίδας, δεν μπορούν να διακριθούν. Επομένως,
για να επιτευχθεί η διάκριση κατά απόσταση δύο
στόχων πρέπει να απέχουν μεταξύ τους μισό μήκος
παλμού εκπομπής συν την παραμόρφωση που προκαλεί το μέγεθος της κηλίδας.
Με βάση τα παραπάνω, βελτίωση της διακρίσεως κατά απόσταση επιτυγχάνεται με:
1) Χρησιμοποίηση μικρότερου μήκους παλμού.
2) Καλή εστίαση και κατάλληλη ρύθμιση της λαμπρότητας και με
3) διαφόριση που προκαλεί ο ρυθμιστής περιορισμού επιστροφών βροχής. Η διαφόριση βοηθά στη
διάκριση των στόχων.
Αν η διάκριση κατά απόσταση δεν είναι ικανοποιητική τότε υπάρχουν συνέπειες, οι οποίες μπορεί να
θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφαλή ναυσιπλοΐα.
Ενδεικτικά αναφέρομε τις ακόλουθες συνέπειες:
1) Δεν ξεχωρίζουν απ’ τις ακτές μικροί μεμονωμένοι στόχοι, όπως νησίδες, πλοία, σημαντήρες κ.ά.
εάν βρίσκονται κοντά στην ακτή σε απόσταση μέχρι μισό μήκος παλμού εκπομπής. Στην περίπτωση
αυτή οι στόχοι αυτοί εμφανίζονται στον ενδείκτη του
radar ως ενσωματωμένοι με την ακτογραμμή.
2) Κατά τον πλου σε διαύλους δεν ξεχωρίζουν
ο ένας σημαντήρας απ’ τον άλλο σε σειρά σημαντήρων με αποστάσεις μικρότερες του μισού μήκους
παλμού εκπομπής, που καθορίζουν τα όρια πλεύσεως των διαύλων. Στην περίπτωση αυτή οι στόχοι
αυτοί εμφανίζονται ως ηχώ μεγάλου μήκους.
4.6 Διάκριση κατά διόπτευση και οι παράμετροι που την επηρεάζουν.
Διάκριση κατά διόπτευση ενός radar ονομά-

ζεται η δυνατότητά του να παρουσιάζει στον ενδείκτη
του ξεχωριστά δύο στόχους, οι οποίοι βρίσκονται
στην ίδια απόσταση από την κεραία του και σε μικρή
απόσταση ο ένας από τον άλλο, δηλαδή βρίσκονται
σε διαφορετικές διοπτεύσεις με μικρή διαφορά μεταξύ τους.
Η διάκριση κατά διόπτευση εξαρτάται από το
οριζόντιο εύρος της ακτινοβολίας της κεραίας του
radar. Ειδικότερα, όσο πιο μικρό είναι το οριζόντιο
εύρος της ακτινοβολίας της κεραίας του radar τόσο
καλύτερη διάκριση των στόχων κατά διόπτευση επιτυγχάνεται. Ο λόγος είναι ότι όταν δύο στόχοι, οι
οποίοι βρίσκονται στην ίδια απόσταση, σχηματίζουν
γωνία με κορυφή την κεραία ίση ή μικρότερη από
το οριζόντιο εύρος της δέσμης, τότε η ηχώ τους δεν
φτάνει ως ξεχωριστή ηχώ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι δύο στόχοι να μην μπορούν να διακριθούν
ως ξεχωριστοί, δηλαδή να μην υπάρχει διάκριση
κατά διόπτευση και να εμφανίζονται στην οθόνη του
ενδείκτη ως ένας στόχος.
Το σχήμα 4.6α εξηγεί παραστατικά γιατί η ηχώ
δύο στόχων Α και Β που βρίσκονται στην ίδια απόσταση από την κεραία και σχηματίζουν γωνία (με
κορυφή την κεραία Κ) μικρότερη από το οριζόντιο
εύρος της δέσμης δεν ξεχωρίζουν μεταξύ τους. Καθένας από τους δύο στόχους επιστρέφει ηχώ σε όλο
το χρονικό διάστημα που σαρώνεται από τη δέσμη
ακτινοβολίας. Δηλαδή εκπέμπει ηχώ από τη στιγμή
που η μετωπική πλευρά της δέσμης προσπίπτει στον
στόχο, μέχρι τη στιγμή που η οπίσθια πλευρά της
δέσμης αφήνει τον στόχο. Στο σχήμα 4.6α(γ) παρατηρούμε ότι τη στιγμή που η μετωπική πλευρά της
δέσμης ακτινοβολίας συναντά τον στόχο Β, η οπίσθια πλευρά της δέσμης δεν έχει ακόμη αφήσει τον
στόχο Α. Έτσι, η ηχώ του στόχου Β επικαλύπτεται
με την ηχώ του στόχου Α [σχ. 4.6α(δ)] και επιστρέφουν ως μία ενιαία ηχώ [σχ. 4.6α(ε)]. Όσο χρόνο
επιστρέφει η ενιαία ηχώ, η βάση χρόνου γίνεται λαμπρότερη στο σημείο που αντιστοιχεί στην απόσταση των στόχων. Αποτέλεσμα της ενιαίας ηχούς είναι
η εμφάνιση των δύο στόχων ως ένα τόξο με μήκος
ίσο με το άθροισμα του οριζόντιου εύρους της δέσμης με τη γωνία των δύο στόχων.
Στο σχήμα 4.6β παρουσιάζεται παραστατικά γιατί
η ηχώ δύο στόχων που βρίσκονται στην ίδια απόσταση και σχηματίζουν γωνία μεγαλύτερη από το οριζόντιο εύρος της δέσμης ξεχωρίζουν μεταξύ τους. Από
το σχήμα βλέπομε ότι σε κάθε στροφή της κεραίας,
τη στιγμή που η μετωπική πλευρά της δέσμης ακτινο-
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Σχ. 4.6β
Στιγμιότυπα οριζόντιας δέσμης ακτινοβολίας που προσπίπτει σε δύο στόχους, οι οποίοι σχηματίζουν γωνία,
(με κορυφή την κεραία), μεγαλύτερη από το οριζόντιο εύρος της δέσμης.

βολίας βρίσκει τον στόχο Β [σχ. 4.6β(δ)], η οπίσθια
πλευρά της δέσμης έχει ήδη αφήσει τον στόχο Α.
Έτσι, η ηχώ των δύο στόχων δεν επικαλύπτεται και
επιστρέφει ως ξεχωριστή ηχώ [σχ. 4.6β(ε)], με αποτέλεσμα την εμφάνιση των δύο στόχων ξεχωριστά.
Επομένως, δύο στόχοι που βρίσκονται στην ίδια
απόσταση εμφανίζονται ως ξεχωριστοί όταν η γωνία
που σχηματίζουν είναι μεγαλύτερη από το οριζόντιο
εύρος της δέσμης φ. Αποδεικνύεται ότι, δύο στόχοι
που βρίσκονται στην ίδια απόσταση R εμφανίζονται
ως ξεχωριστοί, όταν η απόσταση μεταξύ τους είναι
μεγαλύτερη από 2 ⋅ R ⋅ sin φ/2.
Ωστόσο, εκτός από την ανωτέρω απόσταση πρέπει να συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι η φωτεινή
κηλίδα, η οποία δηλώνει τους στόχους με αύξηση
της λαμπρότητάς της δεν είναι ένα μόνο σημείο με
μηδενική επιφάνεια, αλλά καταλαμβάνει μια πολύ
μικρή έκταση στην οθόνη του radar. Όταν δύο στόχοι, που βρίσκονται στην ίδια απόσταση R από το
radar έχουν απόσταση μεταξύ τους ελάχιστα μεγαλύτερη από 2 ⋅ R ⋅ sin φ/2, τότε, λόγω του μεγέθους
της κηλίδας, δεν μπορούν να διακριθούν. Επομένως, για να επιτευχθεί η διάκριση κατά διόπτευση
δύο στόχων που απέχουν απόσταση R από το radar
πρέπει να απέχουν μεταξύ τους απόσταση μεγαλύτε-

ρη από 2 ⋅ R ⋅ sin φ/2, όπου φ το οριζόντιο εύρος της
δέσμης ακτινοβολίας, συν την παραμόρφωση που
προκαλεί το μέγεθος της κηλίδας.
Περαιτέρω, σημειώνομε ότι η διάκριση κατά
διόπτευση μερικές φορές καθίσταται δυσκολότερη
εάν οι στόχοι παρέχουν μη αμελητέα ηχώ, εκτός των
ορίων μισής ισχύος του οριζόντιου εύρους της δέσμης ακτινοβολίας.
Με βάση τα παραπάνω, βελτίωση της διακρίσεως κατά διόπτευση επιτυγχάνεται με:
1) Καλή εστίαση και κατάλληλη ρύθμιση της λαμπρότητας.
2) Πρόσκαιρη ελάττωση της ευαισθησίας του δέκτη. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται η μη αμελητέα ηχώ εκτός των ορίων μισής ισχύος του οριζόντιου
εύρους της δέσμης ακτινοβολίας. Αφού επιτύχομε τη
διάκριση κατά διόπτευση επαναφέρομε αμέσως την
ευαισθησία του δέκτη στην κανονική τιμή της.
Αν η διάκριση κατά διόπτευση δεν είναι ικανοποιητική, τότε υπάρχουν συνέπειες, οι οποίες μπορεί
να θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφαλή ναυσιπλοΐα. Ενδεικτικά αναφέρομε τις ακόλουθες συνέπειες:
1) Δεν ξεχωρίζει απ’ την ακτογραμμή η είσοδος
των διαύλων όταν το πλοίο μας βρίσκεται σε σχετικά
μεγάλη απόσταση απ’ αυτούς και με πορεία κάθετη
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στην ακτογραμμή. Στην περίπτωση αυτή η είσοδος
των διαύλων εμφανίζεται ως συνεχής ακτογραμμή.
2) Δεν ξεχωρίζουν απ’ τις ακτές μικροί μεμονωμένοι στόχοι, όπως νησίδες, πλοία, σημαντήρες κ.ά.,
όταν η δέσμη είναι παράλληλη στην ακτογραμμή.
Στην περίπτωση αυτή οι στόχοι αυτοί εμφανίζονται
στον ενδείκτη PPI του radar ως ενσωματωμένοι με
την ακτογραμμή.
3) Κατά τον πλου σε διαύλους, τα ζευγάρια σημαντήρων που καθορίζουν τα όρια πλεύσεως εμφανίζονται ως διαμήκεις στόχοι.
4.7 Παραμόρφωση της εικόνας radar και οι
παράμετροι που την επηρεάζουν.
Όλοι οι στόχοι εμφανίζονται με σημαντική ή μη
παραμόρφωση στην οθόνη του ενδείκτη PPI. Η παραμόρφωση των στόχων οφείλεται στους εξής παράγοντες:
1) Στο μέγεθος της κηλίδας.
2) Στο μήκος παλμού εκπομπής και
3) στο οριζόντιο εύρος της δέσμης ακτινοβολίας.
Στη συνέχεια αναλύομε την παραμόρφωση που
προκαλεί καθένας από τους ανωτέρω παράγοντες
ξεχωριστά και σε συνδυασμό με τους άλλους. Εξετάζομε πρώτα την περίπτωση μικρών στόχων, δηλαδή στόχων με αμελητέες διαστάσεις και ακολούθως
μεγάλων στόχων.
4.7.1 Παραμόρφωση μικρών στόχων.
Η επίδραση στην παραμόρφωση μικρών στόχων καθενός από τους τρεις ανωτέρω παράγοντες
έχει ως εξής:
1) Μέγεθος της κηλίδας.
Η κηλίδα που απεικονίζει τους στόχους στην οθόνη του ενδείκτη δεν είναι σημειακή, αλλά καταλαμ-

βάνει μια μικρή έκταση στην οθόνη. Κατά συνέπεια
όσο μικρός και εάν είναι ένας στόχος, δεν μπορεί να
εμφανιστεί μικρότερος από την κηλίδα.
Η παραμόρφωση που οφείλεται στο μέγεθος της
κηλίδας εξαρτάται από τη χρησιμοποιούμενη κλίμακα ανιχνεύσεως. Μεγαλύτερη κλίμακα ανιχνεύσεως
έχει ως συνέπεια μεγαλύτερη παραμόρφωση που
οφείλεται στο μέγεθος της κηλίδας.
Για παράδειγμα, εάν με βάση τη χρησιμοποιούμενη κλίμακα ανιχνεύσεως η κηλίδα, αντιστοιχεί σε
περιοχή κυκλικής επιφάνειας με διάμετρο D, τότε
όλοι οι μικροί στόχοι Σ με μικρότερες διαστάσεις
εμφανίζονται παραμορφωμένοι ως κυκλικοί στόχοι
με διάμετρο D [σχ. 4.7(α)]. Εάν διπλασιάσομε τη
χρησιμοποιούμενη κλίμακα ανιχνεύσεως, η κηλίδα αντιστοιχεί σε περιοχή κυκλικής επιφάνειας με
διπλάσια διάμετρο, δηλαδή με διάμετρο 2 · D. Έτσι
στην κλίμακα αυτή όλοι οι στόχοι με μικρότερες διαστάσεις εμφανίζονται παραμορφωμένοι ως κυκλικοί
στόχοι με διάμετρο 2 · D.
2) Μήκος παλμού.
Η ηχώ έχει μήκος και μάλιστα ίδιο με το μήκος PL
του παλμού εκπομπής. Έτσι η ηχώ προκαλεί αύξηση
της λαμπρότητας της κηλίδας για χρονικό διάστημα
ίσο με τη διάρκεια του παλμού εκπομπής. Όμως η
κηλίδα εκτρέπεται ακτινικά. Κατά συνέπεια, με βάση
τα όσα έχομε αναπτύξει (βλ. παράγρ. 1.5 και 2.8)
η κηλίδα διανύει διάστημα που αντιστοιχεί στο μισό
μήκος παλμού. Άρα, ο στόχος υφίσταται παραμόρφωση κατ’ απόσταση ίση με το μισό μήκος παλμού.
Αν προστεθεί και η παραμόρφωση D λόγω του μεγέθους της κηλίδας που προαναφέραμε (D/2 σε κάθε
άκρο), τότε ο στόχος εμφανίζεται ως διαμήκης στήλη
με μήκος lδ ίσο με το άθροισμα του μισού μήκους του
παλμού συν την παραμόρφωση λόγω του μεγέθους
PL/2+D
D/2

φ
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D/2 PL/2 D/2
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(β)

φ . R /57,3
R

D/2
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Σχ. 4.7
Παραμόρφωση μικρού στόχου: (α) λόγω μεγέθους κηλίδας, (β) κατά διόπτευση,
(γ) κατά απόσταση και (δ) κατά διόπτευση και κατά απόσταση (συνολικά).
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της κηλίδας, δηλαδή:
D PL D

  lG
2
2
2

lG

PL
D
2

(4.3)

Η συνολική αυτή παραμόρφωση ονομάζεται παραμόρφωση κατά αζιμούθιο ή παραμόρφωση
κατά διόπτευση. Το σχήμα 4.7(β) παρουσιάζει την
παραμόρφωση κατά διόπτευση του μικρού στόχου
του σχήματος 4.7.
3) Οριζόντιο εύρος δέσμης ακτινοβολίας.
Κάθε στόχος, σε κάθε περιστροφή της κεραίας,
επιστρέφει ηχώ σε όλο το χρονικό διάστημα που σαρώνεται απ’ τη δέσμη ακτινοβολίας, δηλαδή από τη
στιγμή που προσπίπτει στον στόχο η μετωπική πλευρά της δέσμης μέχρι τη στιγμή που προσπίπτει η οπίσθια πλευρά της δέσμης. Στο χρονικό αυτό διάστημα
η βάση χρόνου στρέφεται κατά γωνία, η οποία είναι
ίση με το οριζόντιο εύρος δέσμης φ. Έτσι ο στόχος
εμφανίζεται ως τόξο που αντιστοιχεί σε γωνία ίση με
το οριζόντιο εύρος της δέσμης φ και μήκος ίσο με:

57,3

R,

όπου R είναι η απόσταση του στόχου. Αν προστεθεί
και η παραμόρφωση D λόγω του μεγέθους της κηλίδας που προαναφέραμε (D/2 σε κάθε άκρο), τότε το
μήκος του τόξου lα αυξάνει κατά την παραμόρφωση
λόγω του μεγέθους της κηλίδας και γίνεται:
D
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Η συνολική αυτή παραμόρφωση ονομάζεται παραμόρφωση κατά απόσταση. Το σχήμα 4.7(γ)
παρουσιάζει την παραμόρφωση κατά απόσταση του
μικρού στόχου του σχήματος 4.7.
Συνδυάζοντας τις παραμορφώσεις που προκαλεί
καθένας από τους παραπάνω παράγοντες, προκύπτει
ότι ένας μικρός στόχος υφίσταται παραμόρφωση
κατά διόπτευση και παραμόρφωση κατά απόσταση,
με αποτέλεσμα να φαίνεται ως τόξο με μήκος:
lG

και πλάτος:
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Το σχήμα 4.7(δ) παρουσιάζει τη συνολική παραμόρφωση κατά διόπτευση και κατά απόσταση που
υφίσταται ο μικρός στόχος του σχήματος 4.7.
Λαμβάνοντας υπόψη την παραμόρφωση κατά

διόπτευση και την παραμόρφωση κατά απόσταση
ενός μικρού στόχου:
α) Η μέτρηση της αποστάσεως του στόχου γίνεται
ρυθμίζοντας τον μεταβλητό σημειωτή αποστάσεως,
ώστε το εσωτερικό του δακτυλίου του να συμπίπτει
με το εσωτερικό του στόχου.
β) Η μέτρηση της διοπτεύσεως του στόχου γίνεται θέτοντας τον δρομέα διοπτεύσεων στο μέσο του
τόξου που αντιστοιχεί στον στόχο.
4.7.2 Παραμόρφωση μεγάλων στόχων.
Η επίδραση στην παραμόρφωση μεγάλων στόχων για καθένα από τους τρεις παράγοντες έχει ως
ακολούθως.
1) Μέγεθος της κηλίδας.
Η παραμόρφωση λόγω του μεγέθους της κηλίδας δεν είναι σημαντική για τους μεγάλους στόχους
συγκριτικά με το μέγεθός τους. Η παραμόρφωση εμφανίζεται στο εσωτερικό περίγραμμα των μεγάλων
στόχων και συνίσταται σε μείωση της αποστάσεως
κατά το μισό του μεγέθους της κηλίδας.
2) Μήκος παλμού.
Η παραμόρφωση λόγω του μήκους παλμού δεν
είναι σημαντική για τους μεγάλους στόχους συγκριτικά με το μέγεθός τους.
3) Οριζόντιο εύρος δέσμης ακτινοβολίας.
Η παραμόρφωση που προκαλεί το οριζόντιο εύρος της δέσμης εξαρτάται απ’ τη γωνία προσπτώσεως της δέσμης στον μεγάλο στόχο. Εάν ο άξονας της
δέσμης ακτινοβολίας:
α) Προσπίπτει κάθετα στην επιφάνεια του μεγάλου στόχου, τότε η παραμόρφωση είναι μηδενική.
β) Είναι παράλληλος στην επιφάνεια του μεγάλου στόχου, τότε έχομε παραμόρφωση κατά αζιμούθιο ίση με το μισό του οριζόντιου εύρους δέσμης.
γ) Προσπίπτει υπό γωνία στην επιφάνεια του
μεγάλου στόχου, τότε η παραμόρφωση που προκαλεί το οριζόντιο εύρος της δέσμης είναι ενδιάμεση
των δύο προηγουμένων περιπτώσεων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα μεγάλου στόχου
αποτελούν οι ακτογραμμές. Συνδυάζοντας τις παραμορφώσεις που προκαλεί καθένας απ’ τους ανωτέρω
παράγοντες στις ακτογραμμές προκύπτουν τα εξής:
α) Οι εσοχές της ακτογραμμής που έχουν πλάτος
ίσο με το τόξο που αντιστοιχεί στο οριζόντιο εύρος
της δέσμης ακτινοβολίας δεν διακρίνονται.
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β) Οι εξοχές της ακτογραμμής διαπλατύνονται
σε κάθε πλευρά τους κατά διάστημα ίσο με το τόξο
που αντιστοιχεί στο μισό οριζόντιο εύρος της δέσμης
ακτινοβολίας.
γ) Οι μικρές νησίδες επεκτείνονται συμμετρικά
από κάθε πλευρά κατά αζιμούθιο και
δ) η απόκρημνη ακτογραμμή παραμορφώνεται
κατά αζιμούθιο περισσότερο όταν το πλοίο μας βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την ακτογραμμή.
Ερωτήσεις.
1.	Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός radar;
2.	Σε ποια σημεία το radar 3 cm υπερτερεί συγκριτικά έναντι του radar 10 cm;
3.	Τι ονομάζομε ελάχιστη απόσταση ανιχνεύσεως
ενός radar; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται;
4.	Τι ονομάζομε μέγιστη απόσταση ανιχνεύσεως ενός
radar; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται;
5.	Τι ονομάζομε διάκριση κατά απόσταση ενός radar;

Από ποιους παράγοντες εξαρτάται;
6.	Τι ονομάζομε διάκριση κατά διόπτευση ενός radar;
Από ποιους παράγοντες εξαρτάται;
7.	Ποιες είναι οι παράμετροι που επηρεάζουν την
παραμόρφωση της εικόνας του radar;
8.	Ποια είναι συνοπτικά η επίδραση στην παραμόρφωση μικρών και μεγάλων στόχων καθεμίας από
τις παραπάνω παραμέτρους;

Ασκήσεις.
1.	Να υπολογιστεί η ελάχιστη απόσταση ανιχνεύσεως ενός radar με μήκος παλμού PL = 300 m και
απόσταση που αντιστοιχεί στην αδράνεια του διακόπτη εκπομπής-λήψεως ρ = 10 m.
2. Η συχνότητα επαναλήψεως παλμών ενός radar
είναι PRF = 1200 pps. Να υπολογιστεί η μέγιστη
δυνατή απόσταση ανιχνεύσεως του radar Rmax εάν
ληφθεί ίση με το a = 70% της αποστάσεως που
επιτρέπει η συχνότητα επαναλήψεως παλμών.

Κεφάλαιο 5
Αναγνώριση της ηχούς και η
σημασία της στη ναυσιπλοΐα
5.1 Εισαγωγή.
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζομε τα θέματα της
αναγνωρίσεως της ηχούς και αναλύομε τη σημασία
που έχει η αναγνώριση για την ασφαλή ναυσιπλοΐα.
Συγκεκριμένα, σχολιάζομε τους παράγοντες που
καθορίζουν τη σαφήνεια της εικόνας του radar και
τη διαφοροποίηση μεταξύ των στόχων και της ηχούς
τους. Παρουσιάζομε τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ηχώ των μικρών στόχων και εξηγούμε τους λόγους, για τους οποίους διαφοροποιείται η
ηχώ των ακτών από την πραγματική τους εικόνα. Περιγράφομε την επίδραση των ανακλαστικών αρετών
και των διαστάσεων των στόχων στη διαμόρφωση
της ηχούς τους.
Στη συνέχεια παρουσιάζομε τους ανακλαστήρες
radar, περιγράφομε την αρχή λειτουργίας τους και
αναλύομε συγκριτικά τους βασικούς τύπους τους.
Επίσης, παρουσιάζομε τους ραδιοσημαντήρες radar
και αναλύομε συγκριτικά τους βασικούς τύπους τους.
Περαιτέρω, αναλύομε τους τρόπους εντοπισμού
στόχων και αναγνωρίσεως ακτογραμμών διαφόρων
τύπων, καθώς και τους τρόπους προσδιορισμού στίγματος και παρουσιάζομε εφαρμογές χρησιμοποιήσεως της τεχνικής των παραλλήλων γραμμών.
5.2 Σαφήνεια της εικόνας radar.
Η εικόνα του radar αποτελείται από πολλές τελείες ή στοιχεία εικόνας (εικονοστοιχεία). Τα εικονοστοιχεία είναι γνωστά και ως pixels, όρος που
προέρχεται από τον αγγλικό όρο picture elements.
Κάθε στοιχείο εικόνας (pixel) στην εικόνα του radar
αναπαριστά την ανάκλαση προς την κεραία του radar
της περιοχής, στην οποία αντιστοιχεί. Οι πιο σκοτεινές περιοχές της εικόνας του radar αντιστοιχούν σε
χαμηλή ανακλώμενη ισχύ, ενώ οι πιο φωτεινές αντιστοιχούν σε υψηλή ανακλώμενη ισχύ.
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Η ανακλώμενη από τον στόχο ισχύς και άρα η εικόνα του radar, σ’ ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος
εξαρτάται από πλήθος παραγόντων, οι οποίοι αναλύονται παρακάτω.
Γενικά, όσο πιο φωτεινό είναι ένα στοιχείο στην
εικόνα του radar, τόσο πιο ισχυρή ανάκλαση της δέσμης του radar προκαλεί η επιφάνεια, στην οποία
αντιστοιχεί το στοιχείο της εικόνας. Οι επιφάνειες
που ανακλούν ελάχιστα ή καθόλου την ενέργεια
πίσω προς το radar εμφανίζονται πάντοτε σκοτεινές
στις εικόνες του radar. Οι επιφάνειες με κλίση προς
το radar έχουν ισχυρότερη ηχώ από ό,τι οι επιφάνειες με κλίση αντίθετα από το radar, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται φωτεινότερες στην εικόνα του
radar. Μερικές περιοχές, που δεν φωτίζονται από
το radar, όπως η πίσω πλευρά των βουνών, βρίσκονται στη σκιά και εμφανίζονται σκοτεινές στην
εικόνα του radar.
Η ισχύς της ανακλώμενης δέσμης εξαρτάται επίσης απ’ τις ηλεκτρικές ιδιότητες του στόχου συμπεριλαμβανομένης της περιεκτικότητάς του σε νερό. Οι
υγροί στόχοι εμφανίζονται φωτεινοί, ενώ οι ξηροί
σκοτεινοί. Εξαίρεση σ’ αυτόν τον κανόνα αποτελούν
τα λεία υδάτινα σώματα, τα οποία συμπεριφέρονται
ως επίπεδες επιφάνειες που ανακλούν την προσπίπτουσα ακτινοβολία μακριά από την κεραία του
radar, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται σκοτεινά.
Γενικά, στην εικόνα του radar εμφανίζονται διάφοροι στόχοι, όπως πλοία, σημαντήρες, οι θαλάσσιες επιστροφές, οι επιστροφές βροχής, ψευδοηχώ και
παρεμβολές από άλλα radar1. Ωστόσο, πάντοτε η εικόνα του radar παρουσιάζει διαφορές απ’ την πραγματική εικόνα του χάρτη, οι οποίες μπορεί να οφείλονται είτε στα χαρακτηριστικά της συσκευής radar,
είτε στα χαρακτηριστικά των στόχων. Οι διαφορές
αυτές, άλλες φορές μπορεί να είναι μικρές και άλλες
φορές μεγάλες. Οι επιδράσεις των χαρακτηριστικών

 ι παρεμβολές που προκαλούν άλλα radar στο radar του πλοίου μας, προέρχονται από τη λήψη παλμών που εκπέμπουν άλλα radar,
Ο
τα οποία λειτουργούν στην ίδια περιοχή συχνοτήτων με το radar του πλοίου μας. Παρεμβολές από άλλα radar εεμφανίζονται κυρίως
σε λιμάνια και πολύ σπάνια σε ανοικτή θάλασσα.
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των στόχων στην εικόνα του radar παρουσιάζονται
αναλυτικά στην παράγραφο 5.6.
Η αξιοποίηση κατά τον μέγιστο βαθμό των πληροφοριών που περιλαμβάνει η εικόνα του radar εξαρτάται από τις ικανότητες του χειριστή του να χειρίζεται τους ρυθμιστές της συσκευής radar ναυσιπλοΐας
και να αναγνωρίζει τα στοιχεία των εικόνων της. Ο
κατάλληλος χειρισμός των ρυθμιστών της συσκευής
radar επιτυγχάνει τη μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανιχνεύσεως των στόχων και την αύξηση της
σαφήνειας της εικόνας. Οι ικανότητες αυτές του χειριστή εξαρτώνται απ’ τις σχετικές σε βάθος γνώσεις
που διαθέτει, την ποιότητα της εκπαιδεύσεως που
έχει λάβει, τον χρόνο και την ποιότητα της εξασκήσεως που έχει πραγματοποιήσει στη συσκευή και από
την πολύτιμη εμπειρία που έχει αποκτήσει. Η τακτική
χρησιμοποίηση του radar με καλή ορατότητα, η σύγκριση της εικόνας του radar με την πραγματική εικόνα και η παρατήρηση των μεταβολών της κατά τον
πλου συντείνουν στη διατήρηση σε υψηλό επίπεδο
των ικανοτήτων του χειριστή της συσκευής radar.
5.3 Ομοιότητα ηχούς-στόχου.
Η ηχώ, όπως ήδη έχει αναφερθεί και αναλυθεί,
είναι το κύμα που ανακλάται από τον στόχο και επιστρέφει με επαρκές πλάτος και καθυστέρηση, ώστε
να γίνει αντιληπτό.
Η ηχώ δεν εμφανίζεται στο radar επακριβώς
όμοια με τον στόχο, στον οποίο αντιστοιχεί, αλλά εμφανίζεται παραμορφωμένη (βλ. παράγρ. 4.7) λόγω:
1) Του μήκους του παλμού εκπομπής.
2) Του μεγέθους της κηλίδας και
3) του οριζοντίου εύρους της δέσμης ακτινοβολίας, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην είναι εφικτή η αναγνώριση του στόχου από την ηχώ του.
Από τους παραπάνω λόγους παραμορφώσεως, ο
λόγος που οδηγεί στη μεγαλύτερη παραμόρφωση της
εικόνας του radar είναι αυτός του οριζοντίου εύρους
της δέσμης. Ο λόγος αυτός επηρεάζει την εικόνα του
radar κυρίως στις περιπτώσεις μικρών στόχων (π.χ.
σκάφη, σημαντήρες, παγόβουνα και μικρές νησίδες),
καθώς και των ακτών. Βέβαια, η παραμόρφωση της
ηχούς των ακτών οφείλεται και σε άλλους παράγοντες, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι:
1) Το ύψος των ακτών.
2) Το σχήμα των ακτών.
2

3) Η όψη παρατηρήσεως των ακτών.
4) Η απόσταση του πλοίου από την ακτή.
5) Οι τομείς σκιάς που μπορεί να δημιουργούνται κ.ά..
5.4 Ηχώ των μικρών στόχων.
Υπό τον όρο «μικροί στόχοι» περιλαμβάνονται
όλα τα είδη των σκαφών, οι σημαντήρες, οι μικρές
νησίδες και τα παγόβουνα.
Η ηχώ των μικρών στόχων εξαρτάται από τη σχέση μεταξύ της οριζόντιας διαστάσεως της επιφάνειας,
που οι στόχοι εκθέτουν κάθετα στη δέσμη και του τόξου που αντιστοιχεί στο οριζόντιο εύρος της δέσμης.
Συγκεκριμένα, διακρίνομε τις παρακάτω περιπτώσεις:
1) Οι μικροί στόχοι βρίσκονται σε τέτοια απόσταση από το radar, ώστε το τόξο που αντιστοιχεί
στο οριζόντιο εύρος της δέσμης είναι μεγαλύτερο
ή ίσο από την οριζόντια διάσταση της επιφάνειας
που οι στόχοι εκθέτουν κάθετα στη δέσμη. Στην περίπτωση αυτή, η ηχώ των μικρών στόχων εμφανίζεται στην οθόνη του radar σαν τόξα γωνίας ίσης
με τη γωνία που αντιστοιχεί στο οριζόντιο εύρος της
δέσμης. Κατά συνέπεια δεν είναι εφικτή η αναγνώριση των στόχων από την ηχώ τους.
2) Οι μικροί στόχοι βρίσκονται σε τέτοια απόσταση από το radar, ώστε το τόξο που αντιστοιχεί στο
οριζόντιο εύρος της δέσμης είναι αρκετά μικρότερο από την οριζόντια διάσταση της επιφάνειας, που
οι στόχοι εκθέτουν κάθετα στη δέσμη. Στην περίπτωση αυτή, η ηχώ αρχίζει να αποκτά το σχήμα των
μικρών στόχων και κατά συνέπεια αρχίζει να γίνεται
εφικτή η αναγνώρισή τους από την ηχώ τους.
Για παράδειγμα, ας θεωρήσομε ένα κρουαζερόπλοιο που βρίσκεται σε πολύ μεγάλη απόσταση από
radar που το παρατηρεί κάθετα προς τον άξονά του.
Το κρουαζερόπλοιο κινείται μειώνοντας την απόστασή του από το radar. Αρχικά, στην οθόνη του radar
το κρουαζερόπλοιο εμφανίζεται ως τόξο. Καθώς το
κρουαζερόπλοιο πλησιάζει προς το radar, το μήκος
του τόξου συνεχώς μειώνεται. Κάποια στιγμή, όταν
η απόσταση του κρουαζερόπλοιου από το radar μειωθεί, ώστε να ισχύει η περίπτωση (2) (βλ. παραπάνω), η ηχώ του γίνεται μια γραμμή2 με μήκος που
αντιστοιχεί στο μήκος του κρουαζερόπλοιου.

 την πραγματικότητα, η ηχώ εμφανίζεται αλλοιωμένη και από τις υπερκατασκευές του κρουαζιερόπλοιου, με αποτέλεσμα να εμφαΣ
νίζεται δεύτερη ξεχωριστή ηχώ που αντιστοιχεί σ’ αυτές.
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Πολλές φορές η εικόνα της ηχούς των ακτών διαφέρει σημαντικά από την πραγματική εικόνα τους.
Αυτό μπορεί να οφείλεται στους εξής παράγοντες:
1) Στην παραμόρφωση λόγω του οριζόντιου
εύρους δέσμης η οποία έχει τα ακόλουθα κύρια
αποτελέσματα:
α) Η ηχώ μικρών στόχων, που βρίσκονται κοντά
στις ακτές, αποκρύπτεται με αποτέλεσμα οι ακτές να
εμφανίζονται με εξάρσεις, εκεί όπου στην πραγματικότητα βρίσκονται οι μικροί στόχοι.
β) Η ακτογραμμή μεταφέρεται προς τη θάλασσα.
Το φαινόμενο εμφανίζεται όταν η δέσμη προσπίπτει
πλάγια στην ακτογραμμή και είναι εντονότερο όταν η
δέσμη τείνει να γίνει παράλληλη με την ακτογραμμή.
γ) Οι μικρές εσοχές της ακτογραμμής στενεύουν
και πολλές φορές εξαφανίζονται, ενώ οι εξοχές της
παρουσιάζονται διαπλατυσμένες.
2) Στην παραμόρφωση λόγω του μεγέθους
της κηλίδας, η οποία εμφανίζεται όταν η δέσμη
προσπίπτει κάθετα στις ακτογραμμές (ή σε τμήματα των ακτογραμμών) και συνίσταται στην ελάττωση της αποστάσεως εμφανίσεως της ηχούς κατά το
μισό του μεγέθους της κηλίδας. Τις περισσότερες
φορές, η παραμόρφωση αυτή δεν είναι καθόλου
σημαντική. Ωστόσο, πολλές φορές συνδυαζόμενη
με τη διάκριση κατ’ απόσταση, αποκρύπτει την ηχώ
απομονωμένων μικρών στόχων, με αποτέλεσμα οι
ακτές να εμφανίζονται με εξάρσεις, εκεί όπου στην
πραγματικότητα βρίσκονται οι μικροί στόχοι.
3) Στην παραμόρφωση λόγω μικρού ύψους
της ακτογραμμής. Στην περίπτωση που υπάρχει
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Ο όρος ανακλαστικές αρετές ενός στόχου περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά του στόχου που επηρεάζουν περισσότερο την ισχύ της ηχούς που επιστρέφει απ’ αυτόν, ανεξάρτητα απ’ την ισχύ του παλμού
των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που προσπίπτει
στον στόχο. Επομένως, οι ανακλαστικές αρετές ενός
στόχου καθορίζουν την απόσταση ανιχνεύσεώς του.
Οι κυρίες ανακλαστικές αρετές ενός στόχου είναι
οι ακόλουθες:
1) Η όψη παρατηρήσεως του στόχου.
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 αρακτηριστικά και ανακλαστικές αρετές
των στόχων.
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μικρή υπερυψωμένη κατασκευή σε ακτογραμμή με
μικρό ύψος, αυτή εμφανίζεται ως απομονωμένος θαλάσσιος στόχος. Όταν η απόσταση από την ακτή είναι μικρή, εμφανίζεται και η ηχώ της, με αποτέλεσμα
αυτή να μην διακρίνεται απομονωμένα, εκτός και εάν
ελαττωθεί πολύ η ευαισθησία του δέκτη.
4) Στην παραμόρφωση λόγω των τομέων
σκιάς, η οποία οφείλεται στους τομείς σκιάς που
δημιουργούν οι υπερκατασκευές του πλοίου, καθώς και όγκοι της ξηράς, οι οποίοι παρεμβάλλονται
μπροστά σε άλλους στόχους μικρότερου ύψους.
Το σχήμα 5.5 παρουσιάζει ενδεικτικά παραδείγματα των παραμορφώσεων της ηχούς των ακτών που
αναφέρθηκαν προηγουμένως. Από τη σύγκριση της
εικόνας του ενδείκτη PPI με την πραγματική εικόνα
καθίστανται εμφανείς οι παραμορφώσεις που προκαλούνται λόγω του οριζόντιου εύρους δέσμης, λόγω
του μεγέθους της κηλίδας, του μικρού ύψους της
ακτογραμμής, καθώς και λόγω των τομέων σκιάς.
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την επιφάνεια του στόχου, τότε η υφή της επιφάνειας
του στόχου καθορίζει την ανακλώμενη δέσμη (βλ.
παράγρ. 5.6.2). Έτσι, εάν η επιφάνεια του στόχου
είναι λεία, τότε η ανάκλαση της δέσμης γίνεται προς
μία κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να μην επιστρέφει η
ηχώ στην κεραία του radar και ο στόχος να μην ανιχνεύεται. Αντίθετα, εάν η επιφάνεια του στόχου είναι
ανώμαλη, μερικά απ’ τα μικρά τμήματά της είναι κάθετα στην προσπίπτουσα δέσμη, με αποτέλεσμα να
επιστρέφει η ηχώ απ’ αυτά στην κεραία του radar και
ο στόχος να ανιχνεύεται.
Συνεπώς, η όψη παρατηρήσεως του στόχου αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα που επηρεάζει την
ισχύ της ηχούς που επιστρέφει από συγκεκριμένο
στόχο και άρα τον βασικότερο παράγοντα που επηρεάζει την απόσταση ανιχνεύσεώς του.

2) Η υφή της επιφάνειας του στόχου.
3) Το σχήμα του στόχου.
4) Το υλικό, από το οποίο αποτελείται ο στόχος και
5) οι διαστάσεις του στόχου.
Η επίδραση των χαρακτηριστικών αυτών έχει ως
αποτέλεσμα να μην είναι πάντοτε σταθερή η απόσταση ανιχνεύσεως των μικρών στόχων. Ομοίως,
δεν είναι πάντοτε σταθερή η απόσταση ανιχνεύσεως
ορισμένων τμημάτων των ακτών ή της ξηράς.
5.6.1 Όψη παρατηρήσεως του στόχου.
Ως όψη παρατηρήσεως του στόχου ορίζεται η
γωνία προσπτώσεως της δέσμης στην επιφάνεια
του στόχου, κατά το οριζόντιο και το κατακόρυφο
επίπεδο.
Η όψη παρατηρήσεως του στόχου εξαρτάται από
τη σχετική θέση της κεραίας του radar, ως προς τον
στόχο. Επειδή συνήθως το radar, αλλά και ο στόχος βρίσκονται σε κίνηση, η όψη παρατηρήσεως του
στόχου μεταβάλλεται με τον χρόνο (σχ. 5.6α).
Όταν η όψη παρατηρήσεως ενός στόχου είναι
κάθετη, δηλαδή η γωνία προσπτώσεως της δέσμης
ο
σχηματίζει γωνία 90 με την επιφάνεια του στόχου
[βλ. σχ. 5.6α(β), τότε η ανακλώμενη δέσμη σχηματίο
ζει γωνία 180 με την προσπίπτουσα δέσμη και στην
κεραία του radar, επιστρέφει ισχυρή ηχώ, με αποτέλεσμα η ανίχνευση του στόχου να γίνεται από μεγάλη απόσταση. Στη βιβλιογραφία, η ανάκλαση της
περιπτώσεως αυτής αναφέρεται και ως κατοπτρική
ανάκλαση, καθώς το φαινόμενο είναι ακριβώς το
ίδιο μ’ αυτό που παρατηρείται στην περίπτωση ανακλάσεως δέσμης φωτεινών ακτίνων.
Όταν η όψη παρατηρήσεως ενός στόχου δεν είναι
κάθετη αλλά πλάγια, δηλαδή η γωνία προσπτώσεως
ο
της δέσμης σχηματίζει γωνία διαφορετική από 90 με

Στόχος

5.6.2 Υφή της επιφάνειας του στόχου.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η υφή της επιφάνειας
του στόχου, δηλαδή εάν η επιφάνεια του στόχου
είναι λεία ή ανώμαλη καθορίζει την ανακλώμενη
δέσμη.
Μία επιφάνεια θεωρείται λεία για τη δέσμη του
radar εάν οι ανωμαλίες που παρουσιάζει έχουν διαστάσεις μικρότερες από το ένα τέταρτο (¼) του
μήκους κύματος της δέσμης του radar. Έτσι, λείες
επιφάνειες για τη δέσμη του radar είναι οι αμμώδεις
ακτές, οι μεταλλικές κατασκευές, οι κτιριακές εγκαταστάσεις, ορισμένα παγόβουνα κ.ά..
Ειδικότερα, όταν η επιφάνεια του στόχου είναι
λεία, τότε κάθε επί μέρους τμήμα της ανακλά την
προσπίπτουσα δέσμη προς μία κατεύθυνση, ίδια για
κάθε επί μέρους τμήμα της επιφάνειας. Έτσι, εάν
η όψη παρατηρήσεως δεν είναι κάθετη, έχομε ως
αποτέλεσμα να μην επιστρέφει η ηχώ στην κεραία

Στόχος
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Σχ. 5.6α
Μεταβολή της όψεως παρατηρήσεως του στόχου με την πάροδο του χρόνου
στην περίπτωση radar πλοίου που πλέει με σταθερή ταχύτητα.
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του radar και ο στόχος να μην ανιχνεύεται. Όμως,
εάν η όψη παρατηρήσεως είναι κάθετη, τότε έχομε
ως αποτέλεσμα ο στόχος να επιστρέφει ισχυρή ηχώ
στην κεραία του radar και η ανίχνευση να γίνεται
από μεγάλη απόσταση.
Αντίθετα, εάν η επιφάνεια του στόχου είναι ανώμαλη, τότε κάθε επί μέρους τμήμα της επιφάνειας του
στόχου ανακλά την προσπίπτουσα δέσμη προς διαφορετική κατεύθυνση. Έτσι, η ανακλώμενη δέσμη
διαχέεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Μερικά από
τα επί μέρους τμήματα της επιφάνειας του στόχου
τυγχάνει να είναι κάθετα στην προσπίπτουσα δέσμη,
με αποτέλεσμα να επιστρέφει η ηχώ απ’ αυτά στην
κεραία του radar και ο στόχος να ανιχνεύεται.
5.6.3 Σχήμα του στόχου.
Το σχήμα της επιφάνειας του στόχου που σαρώνεται από τη δέσμη του radar επηρεάζει την ισχύ της
ηχούς που επιστρέφει.
Οι κυριότερες κατηγορίες σχήματος της επιφάνειας του στόχου είναι οι ακόλουθες:
1) Η επίπεδη επιφάνεια, όπου τη μεγαλύτερη
επίδραση στον καθορισμό της ισχύος της ηχούς του
στόχου έχουν η όψη παρατηρήσεως και η υφή της.
Οι συνδυασμοί που προκύπτουν για την όψη παρατηρήσεως της επίπεδης επιφάνειας και την υφή του
στόχου, σύμφωνα και με αυτά που αναφέρονται στις
παραγράφους 6.1 και 6.2, είναι οι εξής:
α) Όταν η όψη παρατηρήσεως της επίπεδης
επιφάνειας του στόχου είναι κάθετη και η υφή της
λεία, τότε επιστρέφει πολύ ισχυρή ηχώ. Παραδείγματα τέτοιων στόχων είναι οι μεταλλικές κατασκευές
του πλοίου, τα μεμονωμένα κτήρια, οι απόκρημνες
ακτές κ.λπ..
β) Όταν η όψη παρατηρήσεως της επίπεδης επιφάνειας του στόχου δεν είναι κάθετη αλλά πλάγια
και η υφή της λεία, τότε δεν επιστρέφει ηχώ. Παραδείγματα τέτοιων στόχων είναι οι ομαλές πλαγιές
λόφων χωρίς βλάστηση, οι επικλινείς αμμώδεις
ακτές, οι αμμόλοφοι, τα παγόβουνα με πλάγιες λείες
επιφάνειες κ.λπ..
γ) Όταν η όψη παρατηρήσεως της επίπεδης επιφάνειας του στόχου είναι κάθετη και η υφή της ανώμαλη, τότε επιστρέφει ισχυρή ηχώ. Παραδείγματα
τέτοιων στόχων είναι τα παγόβουνα με κατακόρυφες ανώμαλες επιφάνειες, οι ανώμαλες κατακόρυφες ακτές κ.λπ..
δ) Όταν η όψη παρατηρήσεως της επίπεδης επιφάνειας του στόχου δεν είναι κάθετη αλλά πλάγια

και η υφή της ανώμαλη, τότε επιστρέφει ισχυρή ηχώ.
Παραδείγματα τέτοιων στόχων είναι οι ακτές με βότσαλα, οι πλαγιές λόφων με βλάστηση δέντρων ή
θάμνων κ.λπ..
Επίσης, πολλές φορές στην πράξη απαντώνται
συνδυασμοί περισσοτέρων της μίας επίπεδης επιφάνειας, οι οποίοι αποτελούν στόχο. Άξια λόγου είναι η περίπτωση τριών επιπέδων λείων επιφανειών,
που είναι ανά δύο κάθετες μεταξύ τους (σχ. 5.6β).
Στην περίπτωση αυτή, η ανακλώμενη δέσμη, μετά
τις διαδοχικές ανακλάσεις στις τρεις επιφάνειες, έχει
κατεύθυνση αντίθετη με την προσπίπτουσα δέσμη,
ανεξαρτήτως της γωνίας προσπτώσεως της προσπίπτουσας δέσμης. Έτσι, ο στόχος των τριών επιπέδων
λείων επιφανειών, που είναι ανά δύο κάθετες μεταξύ τους, έχει ως αποτέλεσμα πάντοτε ισχυρή ηχώ
στην κεραία του radar. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων στόχων είναι οι μεταλλικές κατασκευές
κεραιών, τα κτηριακά συγκροτήματα κ.λπ..

Σχ. 5.6β
Ανάκλαση δέσμης radar σε στόχο αποτελούμενο από τρεις
επίπεδες λείες επιφάνειες, ανά δύο κάθετες μεταξύ τους.

2) Η σφαιρική επιφάνεια, όπου η κατεύθυνση
της δέσμης σε σχέση με το κέντρο της σφαιρικής επιφάνειας καθορίζει την ισχύ της ηχούς του στόχου.
Διακρίνομε τις εξής δύο περιπτώσεις:
α) Όταν ο άξονας της δέσμης της ακτινοβολίας
του radar κατευθύνεται προς το κέντρο της σφαίρας,
τότε επιστρέφει πολύ ασθενής ηχώ.
β) Όταν ο άξονας της δέσμης της ακτινοβολίας του radar δεν κατευθύνεται προς το κέντρο της
σφαίρας, τότε δεν επιστρέφει ηχώ.
Η επιστροφή της ασθενούς ηχούς στην πρώτη
περίπτωση οφείλεται στο γεγονός ότι μικρό μόνο
τμήμα της σφαιρικής επιφάνειας ανακλά την προσπίπτουσα ακτινοβολία σε κατεύθυνση αντίθετη με την
προσπίπτουσα δέσμη, με αποτέλεσμα να επιστρέφει
στην κεραία του radar. Αντίθετα, όλα τα υπόλοιπα
τμήματα της σφαιρικής επιφάνειας ανακλούν την
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προσπίπτουσα ακτινοβολία σε διεύθυνση διαφορετική απ’ τη διεύθυνση της προσπίπτουσας δέσμης,
με αποτέλεσμα οι ανακλάσεις να μην επιστρέφουν
στην κεραία του radar.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων στόχων
είναι τα παγόβουνα με στρογγυλεμένες επιφάνειες,
οι βραχώδεις στρογγυλοί όγκοι, οι σφαιρικοί σημαντήρες κ.λπ..
3) Η κυλινδρική επιφάνεια, η οποία απ’ τη
φύση της συνδυάζει την επίπεδη και τη σφαιρική
επιφάνεια. Ο προσανατολισμός της κυλινδρικής επιφάνειας καθορίζει την ισχύ της ηχούς του στόχου.
Διακρίνομε τις εξής δύο περιπτώσεις:
α) Όταν η κυλινδρική επιφάνεια του στόχου είναι κατακόρυφη, τότε επιστρέφει μέτρια ηχώ. Αυτό
οφείλεται στο ότι, όταν η κυλινδρική επιφάνεια του
στόχου είναι κατακόρυφη, η ανακλώμενη της δέσμης
του radar έχει κατεύθυνση αντίθετη της προσπίπτουσας δέσμης και επιστρέφει ως μέτρια ηχώ στην κεραία του radar. Δεδομένου ότι η όψη παρατηρήσεως
της κυλινδρικής επιφάνειας του στόχου δεν αλλάζει
με την αλλαγή της θέσεως της κεραίας του radar, δεν
αλλάζει και η ηχώ. Παραδείγματα τέτοιων στόχων
είναι οι καπνοδόχοι σταθερής διαμέτρου, οι κυλινδρικοί σημαντήρες, οι κυλινδρικές δεξαμενές υγρών
καυσίμων κ.ά..
β) Όταν η κυλινδρική επιφάνεια του στόχου είναι
οριζόντια, τότε ηχώ επιστρέφει μόνον όταν ο άξονας
της δέσμης ακτινοβολίας του radar είναι κάθετος
στον άξονα του κυλίνδρου. Διαφορετικά δεν επιστρέφει σχεδόν καθόλου ηχώ. Έτσι, ο στόχος άλλοτε ανιχνεύεται σε μέτρια απόσταση και άλλοτε δεν
ανιχνεύεται καθόλου. Αυτό οφείλεται στο ότι, όταν η
κυλινδρική επιφάνεια του στόχου είναι οριζόντια, η
όψη παρατηρήσεως του στόχου αλλάζει, καθώς αλλάζει η θέση της κεραίας του radar. Έτσι, όταν ο άξονας της δέσμης ακτινοβολίας του radar γίνει κάθετος
στον άξονα του κυλίνδρου, τότε επιστρέφει ηχώ στην
κεραία του radar, ενώ όσο ο άξονας της δέσμης δεν
είναι κάθετος στον άξονα του κυλίνδρου, τότε δεν
επιστρέφει ηχώ. Παραδείγματα τέτοιων στόχων είναι οι σημαντήρες προσδέσεως, οι υπερθαλάσσιοι
αγωγοί μεταφοράς υγρών καυσίμων κ.ά.
4) Κωνική επιφάνεια. Όταν ο στόχος έχει σχήμα κώνου λείας υφής με οριζόντια βάση, τότε δεν
επιστρέφει ηχώ στην κεραία του radar, διότι η δέσμη
της ακτινοβολίας του radar ανακλάται από την κωνική επιφάνεια σε διεύθυνση διαφορετική απ’ τη διεύθυνση της προσπίπτουσας δέσμης. Στην περίπτωση
που ο στόχος έχει σχήμα κώνου ανώμαλης υφής με

οριζόντια βάση, τότε επιστρέφει ασθενής ηχώ στην
κεραία του radar και ο στόχος ανιχνεύεται σε μικρές
αποστάσεις απ’ αυτό.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων στόχων
είναι οι κωνικοί σημαντήρες, οι κωνικοί καπνοδόχοι,
οι φάροι κ.ά..
5.6.4 Υλικό του στόχου.
Το υλικό, από το οποίο αποτελείται ο στόχος επηρεάζει την ισχύ της ηχούς που επιστρέφει απ’ αυτόν.
Η ισχύς της ηχούς δεν είναι ίδια για όλα τα υλικά,
ακόμη και εάν οι υπόλοιπες ανακλαστικές αρετές
των στόχων είναι ίδιες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν ανακλάται πλήρως όλη η ενέργεια της
προσπίπτουσας δέσμης του radar, αλλά μέρος της
απορροφάται από το υλικό του στόχου. Η απορροφούμενη ενέργεια δεν είναι ίδια για όλα τα υλικά,
αλλά ποικίλλει ανάλογα με το υλικό.
Κάθε υλικό χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένο
συντελεστή ανακλάσεως r της ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας. Ο συντελεστής αυτός ισούται με το
πηλίκο της ενέργειας Εr που ανακλάται από το υλικό
της επιφάνειας, προς το ποσό της ενέργειας Ε της
προσπίπτουσας δέσμης του radar, δηλαδή:
r

Er 
E

(5.1)

Έτσι, όσο μεγαλύτερος είναι ο συντελεστής ανακλάσεως τόσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς της ηχούς που
επιστρέφει από τον στόχο. Εξορισμού, ο συντελεστής ανακλάσεως είναι αριθμός μικρότερος ή ίσος
με το ένα και εξαρτάται από την ηλεκτρική αγωγιμότητα του υλικού.
Οι συντελεστές ανακλάσεως της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας της προσπίπτουσας δέσμης του radar διαφόρων υλικών παρουσιάζονται στον πίνακα 5.6.
Όπως φαίνεται από τον πίνακα αυτόν, τις καλύτερες ανακλαστικές ιδιότητες έχουν τα μέταλλα, αφού
ο συντελεστής ανακλάσεώς τους είναι ίσος με τη
μονάδα. Το θαλασσινό νερό έχει υψηλό συντελεστή
ανακλάσεως (0,8), ενώ ο πάγος και το χιόνι έχουν
χαμηλό (0,35). Ο υψηλός συντελεστής ανακλάσεως
του θαλασσινού νερού οφείλεται στην αλμυρότητά
του, ενώ ο πάγος και το χιόνι έχουν χαμηλό συντελεστή ανακλάσεως λόγω της ελλείψεως αλατιού.
Αποτέλεσμα του υψηλού συντελεστή ανακλάσεως
του θαλασσινού νερού είναι η εμφάνιση θαλασσίων
επιστροφών στο radar σε συνθήκες κυματισμού.
Χαμηλούς συντελεστές ανακλάσεως παρουσιάζει
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Πίνακας 5.6
Συντελεστές ανακλάσεως της
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
Υλικό

Συντελεστής

Θαλασσινό νερό

0,8

Ξηρά με δέντρα ή
θάμνους

0,1–0,4

Ξηρά με χλόη

0,4–0,8

Ξύλο

≈0

Μέταλλα

1

Πάγος

0,35

Πλαστικό

≈0

Χιόνι

0,35

και η ξηρά. Ο συντελεστής ανακλάσεως της ξηράς
εξαρτάται από τον βαθμό καλύψεώς της από δέντρα.
Έτσι, όταν η ξηρά καλύπτεται μόνο από χλόη, ο συντελεστής ανακλάσεως κυμαίνεται από 0,4 έως 0,8,
ενώ όταν καλύπτεται από δέντρα ή θάμνους, κυμαίνεται από 0,1 έως 0,4. Δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, ο συντελεστής ανακλάσεως εξαρτάται
από την ηλεκτρική αγωγιμότητα, ο συντελεστής ανακλάσεως της ξηράς εμφανίζεται μεγαλύτερος όταν
αυξάνει η υγρασία της, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις που υπάρχει στρώμα μεταλλεύματος σε
μικρό βάθος, αφού στις περιπτώσεις αυτές έχομε
αύξηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας.
Τα υλικά που έχουν πολύ μικρή ηλεκτρική αγωγιμότητα παρουσιάζουν πάρα πολύ μικρό συντελεστή
ανακλάσεως. Έτσι, το πλαστικό, το ξύλο και τα υπόλοιπα διηλεκτρικά υλικά έχουν σχεδόν μηδενικό συντελεστή ανακλάσεως, με αποτέλεσμα τα ξύλινα και
τα πλαστικά σκάφη να ανιχνεύονται πολύ δύσκολα
σε μακρινή απόσταση, όταν η θάλασσα είναι ήρεμη.
Αντίθετα, σε συνθήκες κυματισμού ανιχνεύονται σε
μεγάλη απόσταση επειδή ακριβώς είναι βρεγμένα.
Ωστόσο, η ανίχνευσή τους δεν είναι πάντοτε εφικτή
σε κάθε στροφή της κεραίας του radar, επειδή κρύβονται πίσω από τα κύματα που έχουν μεγάλο ύψος.
5.6.5 Διαστάσεις του στόχου.
Η ισχύς της ηχούς που επιστρέφει στην κεραία
του radar εξαρτάται επίσης από τις διαστάσεις του
στόχου. Οι διαστάσεις του στόχου που επηρεάζουν

την ισχύ της ηχούς είναι το πλάτος του, το ύψος του
και το μήκος του στο βάθος του ορίζοντα (σχ. 5.6γ).
1) Η ισχύς της ηχούς που επιστρέφει στην κεραία
του radar εξαρτάται όχι από το πλάτος του στόχου
αυτό καθεαυτό, αλλά από τη σχέση του πλάτους του
στόχου με το οριζόντιο εύρος της προσπίπτουσας
δέσμης. Διακρίνομε τις ακόλουθες περιπτώσεις (για
λόγους απλότητας θεωρούμε ότι έχομε κάθετη όψη
παρατηρήσεως του στόχου), οι οποίες παρουσιάζονται στο σχήμα 5.6δ:
α) Το πλάτος του στόχου είναι μικρότερο του τόξου, που αντιστοιχεί στο οριζόντιο εύρος της δέσμης
ακτινοβολίας, στην απόσταση του στόχου. Στην περίπτωση αυτή η ισχύς της ηχούς είναι ανάλογη με το
πλάτος του στόχου, καθώς όσο πιο μεγάλο είναι το
πλάτος του στόχου, τόσο περισσότερη ισχύς ανακλάται απ’ αυτόν στην κεραία του radar. Επισημαίνεται
ότι η σχέση αναλογίας ισχύει μέχρις ότου το πλάτος
του στόχου να γίνει ίσο με το τόξο που αντιστοιχεί στο
οριζόντιο εύρος δέσμης στην απόσταση του στόχου.
β) Το πλάτος του στόχου είναι μεγαλύτερο του τόξου, που αντιστοιχεί στο οριζόντιο εύρος της δέσμης
ακτινοβολίας, στην απόσταση του στόχου. Στην περίπτωση αυτή η ισχύς της ηχούς δεν εξαρτάται από το
πλάτος του στόχου, καθώς κάθε στιγμή η δέσμη ακτινοβολίας του radar προσπίπτει σε τμήμα του στόχου

h
w

l

Σχ. 5.6γ
Στόχος με πλάτος w, ύψος h και μήκος l
στο βάθος του ορίζοντα.

w

w

φ

φ

Κ

Κ

(α)

(β)

Σχ. 5.6δ
Επίδραση του πλάτους του στόχου όταν είναι: α) Μικρότερο και β) μεγαλύτερο του τόξου που αντιστοιχεί στο
οριζόντιο εύρος δέσμης.
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ίσο με το εύρος της δέσμης. Η ισχύς της ηχούς εξαρτάται από τις υπόλοιπες ανακλαστικές αρετές του τμήματος αυτού του στόχου, στο οποίο προσπίπτει κάθε
στιγμή η οριζόντια δέσμη του radar, δηλαδή από την
υφή του, το σχήμα του, την όψη παρατηρήσεώς του
και το υλικό του.
2) Η ισχύς της ηχούς που επιστρέφει στην κεραία
του radar εξαρτάται από το ύψος του στόχου. Συγκεκριμένα, είναι ανάλογη του ύψους του στόχου (για
λόγους απλότητας θεωρούμε ότι έχομε κάθετη όψη
παρατηρήσεως). Αυτό συμβαίνει γιατί το ύψος του μικρού στόχου είναι πάντοτε μικρότερο του τόξου που
αντιστοιχεί στο κατακόρυφο εύρος της δέσμης ακτινοβολίας του radar στην απόσταση του στόχου.
Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ο στόχος
είναι κατακόρυφη ακτογραμμή, επιστρέφει ισχυρή
ηχώ, της οποίας η διάρκεια ισούται με τη διάρκεια
του παλμού εκπομπής. Στον ενδείκτη PPI εμφανίζεται έντονη λεπτή γραμμή που αντιστοιχεί στο σχήμα
της ακτογραμμής κατά το οριζόντιο επίπεδο.
Ωστόσο, τα ανωτέρω δεν ισχύουν για ακτογραμμές που συνεχίζουν σε πλαγιές λόφων και βουνών,
καθώς τα σημεία των πλαγιών δεν απέχουν όλα την
ίδια απόσταση απ’ την κεραία του radar, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αύξηση της ανακλώμενης ισχύος ανάλογα με το ύψος της πλαγιάς. Επιπρόσθετα,
η ανομοιομορφία της κατανομής της ενέργειας της
κατακόρυφης δέσμης επιδρά στην ισχύ της ηχούς
κατά τέτοιον τρόπο, ώστε παρουσιάζονται διαδοχικές εμφανίσεις και εξαφανίσεις των στόχων, καθώς
μεταβάλλεται η απόστασή τους από το radar.
3) Το μήκος του στόχου ορίζεται ως το βάθος του
στόχου μέσα στον ορίζοντα. Όταν ο στόχος έχει οριζόντια επίπεδη επιφάνεια με μεγάλο μήκος (βάθος)
και επί πλέον έχει κατακόρυφη μετωπική επιφάνεια,
επιστρέφει ηχώ μόνο απ’ την κατακόρυφη μετωπική
επιφάνεια, της οποίας το μήκος ισούται με το μήκος
του παλμού εκπομπής. Έτσι, στον ενδείκτη PPI εμφανίζεται το μετωπικό περίγραμμα του στόχου, το
οποίο εξαρτάται από τις υπόλοιπες ανακλαστικές
αρετές του, δηλαδή από την υφή του, την όψη παρατηρήσεώς του και το υλικό του.
5.7 Ανακλαστήρες radar.
Οι ανακλαστήρες radar είναι ελαφρές μεταλλικές
κατασκευές που τοποθετούνται σε στόχους προκειμένου να βελτιωθούν οι ανακλαστικές αρετές τους
και να ανιχνεύονται σε μεγάλες αποστάσεις από τα
radar.

Οι ανακλαστήρες τοποθετούνται σε σημαντήρες,
μικρά ξύλινα ή πλαστικά σκάφη, χαμηλές επίπεδες
ακτές κ.ά.. Ειδικότερα, σε χαμηλές επίπεδες ακτές
τοποθετούνται πολλοί ανακλαστήρες radar σε κατάλληλο ύψος και κατάλληλες αποστάσεις μεταξύ
τους. Η επιλογή του ύψους και των αποστάσεων αυτών είναι τέτοιες, ώστε η ηχώ κάθε ανακλαστήρα να
διακρίνεται ήδη απ’ τη μέγιστη απόσταση ανιχνεύσεως και να μην συμπίπτει κάποια ηχώ με κάποια
άλλη. Με τον τρόπο αυτό οι χαμηλές επίπεδες ακτές
ανιχνεύονται από μεγάλη απόσταση.
Οι ανακλαστήρες radar ανακλούν μεγάλο ποσό
ενέργειας προς την κεραία του radar σχεδόν ανεξάρτητα από την όψη παρατηρήσεώς τους.
Η λειτουργία τους βασίζεται στην ιδιότητα της
ανακλώμενης δέσμης (βλ. παράγρ. 5.6.3). Η ανακλώμενη δέσμη μετά από διαδοχικές ανακλάσεις σε
τρεις επίπεδες λείες επιφάνειες, που είναι ανά δύο
κάθετες μεταξύ τους, έχει κατεύθυνση αντίθετη με
την προσπίπτουσα δέσμη. Η ιδιότητα αυτή ισχύει
ανεξαρτήτως της γωνίας προσπτώσεως της προσπίπτουσας δέσμης. Έτσι, ο στόχος των τριών επιπέδων
λείων επιφανειών, που είναι ανά δύο κάθετες μεταξύ τους, έχει ως αποτέλεσμα πάντοτε η ηχώ στην
κεραία του radar να είναι ισχυρή. Ο ανακλαστήρας
radar ο οποίος αποτελείται από τις τρεις επίπεδες
λείες επιφάνειες, που ανά δύο είναι κάθετες μεταξύ τους και σχηματίζουν τρίεδρη ορθογώνια γωνία,
ονομάζεται τριεδρικός ανακλαστήρας radar.
Η ισχύς της ηχούς από τον τριεδρικό ανακλαστήρα radar και κατά συνέπεια η απόσταση ανιχνεύσεώς
του εξαρτάται από το μέγεθος των καθέτων επιφανειών της τρίεδρης ορθογώνιας γωνίας. Συνήθως χρησιμοποιούνται επιφάνειες με διαστάσεις 30 cm, 40 cm,
50 cm και 60 cm. Για να καταστεί σαφής η επίδραση
της διαστάσεως των επιφανειών σημειώνομε ότι τριεδρικός ανακλαστήρας radar με διάσταση επιφανειών
60 cm που τοποθετείται σε ύψος ίσο με το ύψος πλοίου μεσαίου μεγέθους, εμφανίζει ηχώ ισοδύναμη με
την ηχώ πλοίου μεσαίου μεγέθους.
Η ανίχνευση του ανακλαστήρα στην ίδια απόσταση, ανεξάρτητα απ’ την όψη παρατηρήσεώς του,
πραγματοποιείται στην πράξη με τη χρήση ομάδων
τριεδρικών ανακλαστήρων. Οι ομάδες τριεδρικών
ανακλαστήρων που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι οι ακόλουθες:
1) Η οκταεδρική ομάδα ανακλαστήρων
radar (σχ. 5.7α) αποτελείται από τρεις ρομβοειδείς
επίπεδες επιφάνειες που τέμνονται κάθετα κατά τη
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μικρή τους διαγώνιο και σχηματίζουν οκτώ ορθογώνιες τρίεδρες γωνίες.
Όταν η οκταεδρική ομάδα ανακλαστήρων είναι
οριζόντια, τότε κάθε μία από τις τέσσερεις άνω ή
κάτω ορθογώνιες τρίεδρες γωνίες της, αντιστοιχεί σε
ο
οριζόντια γωνία 90 . Ομοίως, λόγω της συμμετρίας
της, όταν η οκταεδρική ομάδα ανακλαστήρων είναι
κατακόρυφη, τότε έχομε πάλι κάθε μία απ’ τις τέσσερεις άνω ή κάτω ορθογώνιες τρίεδρες γωνίες της,
ο
να αντιστοιχεί σε οριζόντια γωνία 90 . Έτσι, η ισχύς
της ανακλώμενης δέσμης από την οκταεδρική ομάδα
ανακλαστήρων είναι ίδια είτε αυτή τοποθετηθεί οριζόντια, είτε κατακόρυφα. Λόγω της ιδιότητάς τους αυτής, οκταεδρικές ομάδες ανακλαστήρων τοποθετούνται σε μικρά πλοία, ειδικά όταν πλέουν σε περιοχές
κακής ορατότητας.
2) Η πενταγωνική ή εξαγωγική ομάδα ανακλαστήρων radar (σχ. 5.7β) αποτελείται από πέντε
ή έξι ορθογώνιες τριεδρικές γωνίες τριγωνικών επιφανειών, που είναι τοποθετημένες συμμετρικά συνήθως στο επάνω μέρος βάσεως σχήματος δακτυλίου,
ώστε η κάτω τριγωνική επιφάνεια των τριεδρικών
ο
γωνιών να έχει κλίση 35 .
Όταν η πενταγωνική ομάδα ανακλαστήρων είναι
οριζόντια, τότε κάθε μία απ’ τις πέντε τρίεδρες γω-

Σχ. 5.7α
Οκταεδρική ομάδα ανακλαστήρων radar.

Σχ. 5.7β
Πενταγωνική ομάδα ανακλαστήρων radar.

νίες της, αντιστοιχεί σε οριζόντια γωνία 72ο. Όταν η
πενταγωνική ομάδα ανακλαστήρων είναι κατακόρυφη, τότε έχομε (περίπου) δύο τρίεδρες γωνίες της να
αντιστοιχούν στο οριζόντιο επίπεδο. Έτσι, η ισχύς της
ανακλώμενης δέσμης απ’ την πενταγωνική ομάδα
ανακλαστήρων είναι κατά πολύ μικρότερη όταν τοποθετηθεί κατακόρυφα σε σχέση με την περίπτωση
που τοποθετηθεί οριζόντια. Συγκριτικά με την οκταεδρική ομάδα ανακλαστήρων, η πενταγωνική ομάδα
ανακλαστήρων ιδίων διαστάσεων που είναι οριζόντια
ανακλά κατά πολύ μεγαλύτερη ισχύ. Λόγω της ιδιότητάς τους αυτής, πενταγωνικές ομάδες ανακλαστήρων
με τη βάση τους οριζόντια τοποθετούνται σε σημαντήρες. Επί πλέον, για να ξεπεραστεί το πρόβλημα με
τα μέγιστα και ελάχιστα ισχύος του κατακόρυφου εύρους της δέσμης ακτινοβολίας και να επιτυγχάνεται η
ανίχνευση των σημαντήρων σε ήρεμη θάλασσα, τοποθετείται και δεύτερη πενταγωνική ομάδα ανακλαστήρων σε διπλάσιο ύψος απ’ την πρώτη.
Εκτός από τον τριεδρικό ανακλαστήρα radar και
τις ομάδες ανακλαστήρων radar, άλλοι δύο τύποι
ανακλαστήρων radar που χρησιμοποιούνται είναι:
1) Ο διεδρικός ανακλαστήρας radar που αποτελείται από δύο κατακόρυφες μεταλλικές πλάκες
κάθετες μεταξύ τους. Διεδρικοί ανακλαστήρες τοποθετούνται συνήθως στην κορυφή φάρων.
2) Ο σφαιρικός ανακλαστήρας radar με ακτίνα
15 – 25 cm, στον οποίο είναι τοποθετημένη κατά μήκος του ισημερινού, μεταλλική λωρίδα, που αποτελεί
ουσιαστικά τον ανακλαστήρα. Η σφαίρα αποτελείται από ισοπαχή σφαιρικά στρώματα διηλεκτρικών
υλικών με διαφορετική διηλεκτρική σταθερά. Τα
ηλεκτρομαγνητικά κύματα που προσπίπτουν στην
επιφάνεια της σφαίρας, διαθλώνται από τα σφαιρικά
στρώματα διηλεκτρικών υλικών και εστιάζονται σε
σημείο της μεταλλικής λωρίδας του ισημερινού της
σφαίρας. Ακολούθως τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα
ανακλώνται απ’ τη μεταλλική λωρίδα του ισημερινού
και στη συνέχεια διαθλώνται απ’ τα σφαιρικά στρώματα διηλεκτρικών υλικών. Κατά την έξοδό τους
έχουν κατεύθυνση αντίθετη από την κατεύθυνση των
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που προσέπεσαν στην
επιφάνεια της σφαίρας.
Πολλές φορές δεν μας ενδιαφέρει όλος ο κύκλος
του ορίζοντα, αλλά μόνο συγκεκριμένοι τομείς. Στην
περίπτωση αυτή είναι αρκετή η κάλυψη του ισημερινού με τη μεταλλική λωρίδα μόνο στα τόξα που αντιστοιχούν στους τομείς που ενδιαφέρουν. Αρκετές φορές επίσης τοποθετείται μεταλλικό στρώμα και στον
κάτω πόλο των σφαιρικών ανακλαστήρων, ώστε να
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είναι εφικτή η ανίχνευσή τους και από radar αεροσκαφών.
Οι σφαιρικοί ανακλαστήρες, λόγω του πάχους
και της διηλεκτρικής σταθεράς των σφαιρικών τους
στρωμάτων, έχουν μεγαλύτερο κόστος κατασκευής
από τις οκταεδρικές και τις πενταγωνικές ομάδες
ανακλαστήρων. Ωστόσο, χαρακτηρίζονται από την
ιδιότητα της συμμετρικής ανακλάσεως και εμφανίζουν μεγαλύτερη αντοχή σε συνθήκες κυματισμού,
καθώς και στη διάβρωση από τη σκουριά.
5.8 Ραδιοσημαντήρες radar.
Οι ραδιοσημαντήρες radar ή αλλιώς ενεργητικοί ανακλαστήρες3 είναι πομποί που εκπέμπουν
σήματα στη μικροκυματική περιοχή. Τα σήματα αυτά
λαμβάνονται από τον δέκτη του radar και χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των ραδιοσημαντήρων.
Τα σήματα από έναν ραδιοσημαντήρα είναι αντιληπτά από τον δέκτη του radar και εμφανίζονται
στην οθόνη του ενδείκτη όταν το πλοίο βρίσκεται σε
μεγάλη απόσταση απ’ αυτόν. Αντίθετα, στην απόσταση αυτή η ηχώ σημαντήρα που βρίσκεται στην ίδια
θέση με τον ραδιοσημαντήρα δεν γίνεται αντιληπτή
από τον δέκτη του radar. Για τον λόγο αυτό οι ραδιοσημαντήρες θεωρούνται πολύ χρήσιμα βοηθήματα
για τη ναυσιπλοΐα και τοποθετούνται σε σημεία που
παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στη ναυσιπλοΐα.
Υπάρχουν αρκετοί τύποι ραδιοσημαντήρων,
ωστόσο οι τύποι που χρησιμοποιούνται περισσότερο
είναι οι ramarks και οι racons.

1) Ramarks περιοχής συχνοτήτων radar. Οι
ramarks της κατηγορίας αυτής λειτουργούν μεταβάλλοντας τη συχνότητά τους κατά γραμμικό τρόπο4
μεταξύ δύο ορίων συχνοτήτων, ώστε η περιοχή μεταβολών συχνότητας να υπερκαλύπτει τη Χ ζώνη συχνοτήτων. Εάν f1 και f2 είναι τα δύο όρια συχνοτήτων
και t ο χρόνος που διαρκεί η μεταβολή ανάμεσα στα
δύο αυτά όρια, τότε ο σταθερός ρυθμός μεταβολής της
συχνότητας είναι ίσος με (f2–f1)/t. Εάν ο χρόνος t είναι μεγάλος, τότε ο ρυθμός μεταβολής της συχνότητας
είναι χαμηλός. Εάν ο χρόνος t είναι μικρός, τότε ο
ρυθμός μεταβολής της συχνότητας είναι υψηλός. Έτσι
οι ramarks διακρίνονται σε ramarks με χαμηλό και
ramarks με υψηλό ρυθμό μεταβολής συχνότητας.
Κατά τη μεταβολή συχνότητας, κάποια στιγμή η
συχνότητα εκπομπής του ramark συμπίπτει με τη συχνότητα λειτουργίας του radar 3 cm του πλοίου (εάν
διαθέτει). Όταν το οριζόντιο εύρος της δέσμης της
κεραίας του radar σαρώνει την κεραία του ramark το
χρονικό διάστημα που αυτό εκπέμπει στην ίδια συχνότητα με τη συχνότητα λειτουργίας του radar, τότε
ο δέκτης radar λαμβάνει τα σήματα του ramark σε
κάθε περιστροφή της κεραίας. Αποτέλεσμα της λήψεως είναι να φωτίζονται στην κατεύθυνση του ramark
μικρά τμήματα της βάσεως χρόνου που ισαπέχουν
μεταξύ τους. Για τα ramarks με χαμηλό ρυθμό μεταβολής συχνότητας τα μικρά τμήματα βάσεως χρόνου
είναι συμμετρικές παύλες [σχ. 5.8α(α)], ενώ για τα
ramarks με υψηλό ρυθμό μεταβολής συχνότητας τα
μικρά τμήματα βάσεως χρόνου είναι τελείες [σχ.
5.8α(β)]. Η διαφοροποίηση αυτή επιτρέπει την ανα-

5.8.1 Ramarks.
Το όνομά τους προέρχεται από τις λέξεις RAdar
MARKers και χαρακτηρίζονται από το ότι:
1) Λειτουργούν ανεξάρτητα από τo radar.
2) Δεν λειτουργούν συνεχώς, αλλά περιοδικά.
Εκπέμπουν για ένα χρονικό διάστημα και στη συνέχεια σιγούν, μετά εκπέμπουν πάλι, ακολούθως
σιγούν κ.ο.κ..
3) Η εκπομπή τους γίνεται σε ολόκληρο τον ορίζοντα (δηλ. εκπέμπουν κατά 360ο).
4) Από τα σήματα που εκπέμπουν προσδιορίζεται
μόνο η διόπτευσή τους.
Με βάση την περιοχή συχνοτήτων που λειτουργούν έχομε τις ακόλουθες δύο κατηγορίες ramarks:
3

(α)

(β)

Σχ. 5.8α
(α) Εικόνα radar από ramark με χαμηλό ρυθμό μεταβολής συχνότητας και (β) εικόνα radar από ramark με
υψηλό ρυθμό μεταβολής συχνότητας.

 ονομασία ενεργητικοί ανακλαστήρες οφείλεται στο ότι τα κύματα που εκπέμπουν λαμβάνονται από τον δέκτη του radar και όχι
Η
μετά από ανάκλαση των κυμάτων που εκπέμπει το radar, όπως στην περίπτωση της ηχούς των ανακλαστήρων radar.
4
Αυτό σημαίνει ότι η μεταβολή συχνότητας γίνεται συνεχώς και με σταθερό ρυθμό.
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γνώριση μεταξύ των ramarks που λειτουργούν στην
ίδια περιοχή. Σημειώνομε ότι από τα σήματα αυτά
των ramarks μπορούμε να μετρήσομε μόνο τη διόπτευση και όχι και την απόσταση ενός ramark.
2) Ramarks εκτός περιοχής συχνοτήτων
radar. Οι ramarks της κατηγορίας αυτής λειτουργούν σε σταθερή συχνότητα μόλις εκτός των ορίων
της Χ ζώνης συχνοτήτων. Επομένως, για να ληφθούν τα σήματα ενός ramark αυτής της κατηγορίας
πρέπει ο δέκτης του radar να συντονιστεί στη συχνότητα εκπομπής του. Επειδή ο συντονισμός στη συχνότητα αυτή εξαφανίζει την εικόνα του ενδείκτη που
έχομε στη συχνότητα λειτουργίας του radar και αυτό
είναι επικίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα, χρησιμοποιούμε
δεύτερο δέκτη μόνιμα συντονισμένο στη συχνότητα
εκπομπής του ramark. Όταν ο δεύτερος αυτός δέκτης
ενεργοποιηθεί, τότε στον ενδείκτη του radar εμφανίζονται τα σήματα και των δύο δεκτών. Εμφανίζονται
δηλαδή και η εικόνα που αντιστοιχεί στη συχνότητα
λειτουργίας του radar και το σήμα του ramark. Το
σήμα του ramark εμφανίζεται ως συμπαγής φωτεινός τομέας με τον άξονά του να αντιστοιχεί στη διόπτευση του ramark.
Οι ramarks δημιουργούν παρεμβολές στο radar
όταν ένα πλοίο πλέει σε μικρή απόσταση από αυτούς.
Στις μικρές αποστάσεις οι πλευρικοί λοβοί της δέσμης
ακτινοβολίας λαμβάνουν τα σήματα των ramarks
και επίσης η κύρια δέσμη λαμβάνει τα σήματα των
ramarks από ανακλάσεις σε εμπόδια που βρίσκονται
στην περιοχή. Αποτέλεσμα αυτών των παρεμβολών
είναι η εμφάνιση εντόνων τομέων στην εικόνα του
ενδείκτη που ξεκινούν από το κέντρο της, με συνέπεια
να καθίσταται δυσχερής η ανίχνευση στόχων στους
τομείς αυτούς. Οι παρεμβολές αυτές μπορούν να εξαφανιστούν με τη βοήθεια του διακόπτη περιορισμού
επιστροφών βροχής. Ωστόσο, η χρήση του διακόπτη
αυτού πρέπει να γίνεται προσεκτικά, καθώς μ’ αυτόν
εξαφανίζεται και το κανονικό σήμα των ramarks.
Οι ramarks συνήθως εγκαθίστανται σε χαμηλές
ακτές, καθώς μπορούν να ανιχνεύονται από πολύ
μεγάλη απόσταση.
5.8.2 Racons.
Το όνομα αυτών των ραδιοσημαντήρων προέρχεται από τις λέξεις RAdar beaCONS και χαρακτηρίζονται από τα εξής:
1) Η συχνότητα λειτουργίας τους είναι συνήθως
στη Χ ζώνη. Υπάρχουν όμως και racons που λειτουργούν στην S ζώνη (βλ. πίν. 4.2.1).

2) Δεν λειτουργούν ανεξάρτητα από τo radar,
αλλά μόνο αφού λάβουν παλμούς από radar.
3) Δεν λειτουργούν συνεχώς, αλλά περιοδικά.
Εκπέμπουν για ένα χρονικό διάστημα και στη συνέχεια σιγούν, μετά εκπέμπουν πάλι, ακολούθως
σιγούν κ.ο.κ..
4) Εκπέμπουν σε όλο τον κύκλο του ορίζοντα
ο
(δηλ. εκπέμπουν κατά 360 ).
5) Από τα σήματα που εκπέμπουν προσδιορίζεται
τόσο η απόσταση, όσο και η διόπτευσή τους.
Ένα racon (σχ. 5.8β) περιλαμβάνει τις ακόλουθες μονάδες:
1) Την κεραία που χρησιμοποιείται και για την
εκπομπή και για τη λήψη χρησιμοποιώντας διακόπτη
εκπομπής-λήψεως. Ακτινοβολεί ομοιόμορφα σε όλο
τον κύκλο του ορίζοντα.
2) Τον δέκτη που λαμβάνει τους παλμούς που
εκπέμπει το radar ενός πλοίου, όταν η δέσμη ακτινοβολίας της κεραίας του radar σαρώνει την κεραία
του racon. Ο δέκτης είναι ευρείας ζώνης και λαμβάνει τους παλμούς όλων των radar που λειτουργούν
στη ζώνη αυτή.
3) Τον διαμορφωτή παλμού εκπομπής, ο οποίος ενεργοποιείται από τους παλμούς των radar που
λαμβάνει ο δέκτης και παράγει τους παλμούς που
τροφοδοτούν τον πομπό.
4) Τον πομπό που ενεργοποιείται από τον διαμορφωτή και παράγει τον παλμό που εκπέμπεται στη
συνέχεια από την κεραία.
Η συχνότητα του παλμού εκπομπής του racon
καθορίζεται μ’ έναν από τους εξής τρόπους:
1) O παλμός εκπομπής του racon έχει την ίδια
συχνότητα με τον παλμό του radar που ενεργοποι-

Σχ. 5.8β
Racon.
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εί το racon. Στην περίπτωση αυτή το σήμα του racon
εμφανίζεται στην εικόνα του ενδείκτη ως φωτεινός τοΣήµα racon
μέας. Ο τομέας αυτός έχει γωνία αντίστοιχη του οριζόντιου εύρους της δέσμης ακτινοβολίας του radar. Το
σχήμα 5.8γ παρουσιάζει χαρακτηριστική εικόνα radar
Ηχώ
από σήμα racon, στο οποίο εμφανίζεται και η ηχώ του
racon. Η ηχώ διαφέρει από το σήμα του racon, καθώς
Σχ. 5.8γ
Εικόνα radar από
η εκπομπή του πραγματοποιείται με μικρή καθυστέρησήμα racon με ίδια
ση από τη στιγμή της ενεργοποιήσεώς του, όπως εξησυχνότητα με τον
γούμε παρακάτω.
παλμό
του radar.
2) Η συχνότητα του παλμού εκπομπής του racon
μεταβάλλεται βηματικά ή γραμμικά με χαμηλό ρυθμό
μεταβολής [σχ. 5.8δ (α και β)] σε όλη την περιοχή συχνοτήτων στην οποία λειτουργεί.
3) Η συχνότητα του παλμού εκπομπής του racon μεταβάλλεται γραμμικά με υψηλό ρυθμό μεταβολής [σχ.
5.8δ(γ)] σε όλη την περιοχή συχνοτήτων, στην οποία
λειτουργεί.
4) Ο παλμός εκπομπής του racon εκπέμπεται και
σταματά να εκπέμπεται με κώδικα.
(β)
Στην εικόνα του ενδείκτη εμφανίζεται σήμα από τε- (α)
λείες και παύλες στην κατεύθυνση του racon που αντι(α)
(β)
στοιχεί στον κώδικα Morse (σχ. 5.8ε). Το σήμα αυτό
χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του racon.
5) Ο παλμός εκπομπής του racon εκπέμπεται στο
ένα ή στο άλλο άκρο της ζώνης συχνοτήτων λειτουργίας του radar.
Η λογική του τρόπου αυτού είναι αντίστοιχη της
λειτουργίας των ramarks εκτός περιοχής συχνοτήτων
radar. Τα radar χρησιμοποιούν δεύτερο δέκτη για την
(γ)
ξεχωριστή λήψη του σήματος του racon, ώστε να μην
εξαφανίζεται η εικόνα του radar
Σχ. (γ)
5.8δ
(α) που αντιστοιχεί στη συ- (β)
Εικόνα
radar
από
σήμα
racon
με συχνότητα που μεταβάλχνότητα λειτουργίας του.
λεται:
(α)
Βηματικά
με
χαμηλό
ρυθμό μεταβολής,
Σημειώνομε ότι από το σήμα των racons μπορεί
(β)
γραμμικά
με
χαμηλό
ρυθμό
μεταβολής και
να μετρηθεί η απόσταση και η διόπτευσή τους. Η από(γ) γραμμικά με υψηλό ρυθμό μεταβολής.
σταση μετρείται από το μετωπικό άκρο του σήματος
και η διόπτευση από τον άξονα του σήματος. Ωστόσο,
με τον τρόπο αυτό η απόσταση μετρείται κατά 50 m με
100 m μεγαλύτερη από την πραγματική, καθώς, λόγω
του διαμορφωτή, η εκπομπή του παλμού racon πραγματοποιείται με μικρή καθυστέρηση από τη στιγμή της
ενεργοποιήσεως του racon από τον παλμό του radar.
Έτσι, εάν εμφανίζεται η ηχώ του racon, η απόστασή του
υπολογίζεται απ’ την ηχώ του.
Οι racons δημιουργούν παρεμβολές στο radar όταν
ένα πλοίο πλέει σε μικρή απόσταση απ’ αυτούς. Στις
μικρές αποστάσεις οι πλευρικοί λοβοί της δέσμης ακτιΣχ. 5.8ε
νοβολίας λαμβάνουν τα σήματα των racons και επίσης
Εκπομπή από racon του γράμματος Q
σύμφωνα με τον κώδικα Morse.
η κύρια δέσμη λαμβάνει τα σήματα των racons από
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ανακλάσεις σε εμπόδια, που βρίσκονται στην περιοχή. Επίσης, παρεμβολές δημιουργούνται από racons
που ενεργοποιούνται απ’ τα radar άλλων πλοίων.
Αποτέλεσμα αυτών των παρεμβολών είναι η εμφάνιση εντόνων τομέων στην εικόνα του ενδείκτη που
ξεκινούν από την απόσταση, στην οποία βρίσκεται
το racon, με συνέπεια να καθίσταται δυσχερής η ανίχνευση στόχων στους τομείς αυτούς. Οι παρεμβολές
αυτές μπορούν να εξαφανιστούν με τη βοήθεια του
διακόπτη περιορισμού επιστροφών βροχής. Ωστόσο,
η χρήση του διακόπτη αυτού πρέπει να γίνεται προσε-

κτικά, καθώς μ’ αυτόν εξαφανίζεται και το κανονικό
σήμα των racons.Οι racons συνήθως εγκαθίστανται
σε καραβοφάναρα, σε σημαντήρες, σε σημεία χαμηλών ακτών και σε σημεία ακτών που παραμορφώνονται λόγω της υπάρξεως πάγων, ώστε να ανιχνεύονται από μεγάλη απόσταση.
5.8.3 Σύγκριση ramarks και racons.
Με βάση όσα προαναφέραμε οι ραδιοσημαντήρες ramarks και racons παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες, αλλά και διαφορές μεταξύ τους (πίν. 5.8).

Πίνακας 5.8
Σύγκριση ramarks και racons.
Κριτήριο

Ομοιότητες

Ανίχνευση από μεγάλη
απόσταση.

Και οι δύο αποτελούν πολύ καλά βοηθήματα για την ανίχνευση από μεγάλη απόσταση.

Αναγνώριση κακών
στόχων.

Και οι δύο αποτελούν πολύ καλά βοηθήματα για την αναγνώριση κακών στόχων.

Αποτελεσματικότητα στις
μεγάλες αποστάσεις.

Και οι δύο είναι αποτελεσματικοί στις μεγάλες αποστάσεις.
Διαφορές
Ramarks

Racons

Ανεξάρτητη λειτουργία
από radar.

Λειτουργούν ανεξάρτητα από τα radar.

Δεν λειτουργούν συνέχεια, αλλά αφού
δεχθούν παλμούς radar.

Παρεχόμενα στοιχεία:
διόπτευση και απόσταση.

Το σήμα τους δίνει μόνο τη διόπτευσή
τους.

Το σήμα τους δίνει και την απόσταση και
τη διόπτευσή τους.

Μεγαλύτερη απόσταση
ανιχνεύσεως.

Πολύ μεγάλη απόσταση ανιχνεύσεως.

Μεγάλη απόσταση ανιχνεύσεως.

Παρεμβολές.

Οι παρεμβολές τους καλύπτουν τομείς της
εικόνας που ξεκινούν από το κέντρο της, με
αποτέλεσμα η εικόνα να μην είναι καθαρή
στις μικρές αποστάσεις και να καθίσταται
δυσχερής η ανίχνευση στόχων στις αποστάσεις αυτές.

Οι παρεμβολές τους γίνονται σε τομείς της
εικόνας που ξεκινούν από την απόσταση
των racons, ωστόσο η εικόνα στις πιο μικρές αποστάσεις είναι καθαρή με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η ανίχνευση στόχων
στις αποστάσεις αυτές.

Δεν υπερφορτώνονται.

Μπορεί να υπερφορτωθούν όταν λαμβάνουν ταυτόχρονα παλμούς από τα radar
πολλών πλοίων, με αποτέλεσμα να μην
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Υπερφόρτωση.

Πολυπλοκότητα.

Απλοί στην κατασκευή τους.

Σύνθετοι στην κατασκευή τους.

Κόστος κατασκευής.

Χαμηλό κόστος.

Υψηλό κόστος.

Συχνότητα βλαβών.

Δεν παρουσιάζουν βλάβες συχνά.

Παρουσιάζουν βλάβες συχνά.

Απαιτήσεις συντηρήσεως.

Μικρές απαιτήσεις συντηρήσεως.

Μεγάλες απαιτήσεις συντηρήσεως.
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5.8.4 Ενισχυτές ηχούς και αναμεταδότες.
Εκτός από τους συνηθισμένους ραδιοσημαντήρες racons που αναφέρομε στην παράγραφο 5.8.2,
υπάρχουν οι ακόλουθοι δύο τύποι ραδιοσημαντήρων
racons:
1) Οι ενισχυτές ηχούς που έχουν κοινή κεραία
πομπού και δέκτη και τοποθετούνται σε μικρά σκάφη
και μικρούς σημαντήρες. Όταν ο δέκτης ενός ενισχυτή
ηχούς λάβει έναν παλμό radar, τότε ο πομπός του εκπέμπει έναν παλμό με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) Ίδια διάρκεια με τον προσπίπτοντα παλμό radar.
β) Ίδια συχνότητα με τον προσπίπτοντα παλμό radar.
γ) Ισχύ μεγαλύτερη από την ηχώ ανακλαστήρα radar.
Κατά συνέπεια ο παλμός που εκπέμπει ο ενισχυτής
ηχούς ανιχνεύεται σε μεγαλύτερη απόσταση. Έτσι οι
ενισχυτές ηχούς ανιχνεύονται μέσα σε περιοχές θαλασσίων επιστροφών ή βροχής και μάλιστα σε σημαντική απόσταση από το radar.
2) Οι αναμεταδότες (transponders), οι οποίοι
χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση ορισμένων πληροφοριών μεταξύ πλοίων, όπως η ταυτότητα των πλοίων,
η πορεία τους, η ταχύτητά τους κ.λπ.. Η ενεργοποίηση
ενός αναμεταδότη πραγματοποιείται όταν δεχθεί συγκεκριμένη κωδικοποιημένη σειρά παλμών σε συγκεκριμένη συχνότητα, που βρίσκεται εκτός της περιοχής
συχνοτήτων λειτουργίας του radar, ώστε να μην εμφανίζεται στον ενδείκτη του. Σε κάθε ενεργοποίησή του
ο αναμεταδότης εκπέμπει σε συγκεκριμένη συχνότητα
κωδικοποιημένη σειρά παλμών, η οποία περιλαμβάνει τις μεταδιδόμενες πληροφορίες.
Ένα πλοίο, προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιεί τους αναμεταδότες, πρέπει να διαθέτει κατάλληλο
εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός αυτός αποτελείται από κωδικοποιητή, που κωδικοποιεί το εκπεμπόμενο από το
πλοίο σήμα προς τους αναμεταδότες, δέκτη που λαμβάνει στη συχνότητα που εκπέμπουν οι αναμεταδότες,
αποκωδικοποιητή για την αποκωδικοποίηση των
σημάτων που λαμβάνει ο δέκτης από τους αναμεταδότες και ενδείκτη για την εμφάνιση των πληροφοριών
που αναδεικνύονται από τον αποκωδικοποιητή.
5.9 Εντοπισμός στόχων.
Στη ναυσιπλοΐα, το πρόβλημα που τίθεται στην
πράξη είναι ο προσδιορισμός του στόχου με δεδομένη
την ηχώ που εμφανίζεται στον ενδείκτη PPI. Η επίλυση του προβλήματος αυτού δεν είναι εύκολη, καθώς

κάθε στόχος ναυτιλιακού ενδιαφέροντος έχει τα δικά
του συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που τον διαφοροποιούν από τους υπόλοιπους. Έτσι, ο προσδιορισμός
του στόχου με δεδομένη την ηχώ που εμφανίζεται
στον ενδείκτη PPI προϋποθέτει την ύπαρξη συγκεκριμένων γνώσεων και απαιτεί τη διενέργεια συγκεκριμένων βημάτων για τον σκοπό αυτό.
Για μεθοδολογικούς λόγους, οι στόχοι ναυτιλιακού ενδιαφέροντος κατατάσσονται στις εξής τρεις
κύριες κατηγορίες: απομονωμένοι μικροί στόχοι,
ακτές και πάγοι.
5.9.1 Εμφάνιση ηχούς απομονωμένων μικρών
στόχων.
Γενικότερα, ως μικρός στόχος χαρακτηρίζεται
κάθε μικρό αντικείμενο που βρίσκεται πάνω απ’ την
επιφάνεια της θάλασσας (βλ. παράγρ. 5.4).
Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση της ηχούς
που εμφανίζουν οι σημαντήρες, τα πλοία και τα παγόβουνα. Σημειώνεται ότι τα παγόβουνα παρουσιάζουν την ίδια σχεδόν συμπεριφορά με στόχους ξηράς
ιδίων διαστάσεων.
1) Εμφάνιση ηχούς σημαντήρων και παράμετροι που επηρεάζουν την ανίχνευσή της.
Οι σημαντήρες έχουν ασθενή ηχώ. Η μέγιστη
απόσταση ανιχνεύσεώς τους κυμαίνεται από μισό
έως 2 ν.μ., ανάλογα με τον τύπο των σημαντήρων.
Για να βελτιωθεί η αναγνώριση των σημαντήρων,
πολλές φορές τοποθετούνται στην κορυφή τους ανακλαστήρες radar (βλ. παράγρ. 5.7). Η τοποθέτηση
ανακλαστήρων radar, αυξάνει την απόσταση ανιχνεύσεως των σημαντήρων μέχρι και τα 6 ν.μ..
Η απόσταση ανιχνεύσεως των σημαντήρων, πέραν από τις ανακλαστικές αρετές τους, επηρεάζεται
επί πλέον και από τις ακόλουθες παραμέτρους:
α) Την ένταση και την κατεύθυνση του ανέμου. Ο άνεμος προκαλεί μεταβολή στην κλίση των
σημαντήρων, με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται η όψη
παρατηρήσεώς τους. Για παράδειγμα, εάν ο άνεμος
κατευθύνει την κωνική επιφάνεια κωνικών σημαντήρων προς την κεραία του radar, τότε οι κωνικοί σημαντήρες ανιχνεύονται σε μεγαλύτερη απόσταση από
ό,τι σε περίπτωση νηνεμίας.
β) Την ένταση και την κατεύθυνση του κυματισμού. Όπως και στην περίπτωση του ανέμου, ο
κυματισμός προκαλεί μεταβολή στην κλίση των σημαντήρων, με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται η όψη
παρατηρήσεώς τους.
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γ) Την ανομοιομορφία της κατανομής της
ενέργειας της κατακόρυφης δέσμης. Λόγω της
ανομοιομορφίας αυτής, κατά τη μεταβολή της αποστάσεως μεταξύ της κεραίας του radar και του σημαντήρα, καθώς το πλοίο κινείται, ο σημαντήρας βρίσκεται
διαδοχικά σε μέγιστα και ελάχιστα της εκπεμπόμενης
από το radar ισχύος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα διαδοχικές εξαφανίσεις και εμφανίσεις της ηχούς σημαντήρα, καθώς το radar πλησιάζει προς αυτόν ή απομακρύνεται απ’ αυτόν σε ήρεμη θάλασσα.
δ) Μικρής εκτάσεως ανομοιομορφία του δείκτη διαθλάσεως της τροπόσφαιρας κοντά στην
επιφάνεια της θάλασσας. Η ανομοιομορφία αυτή,
η οποία οφείλεται σε μεγάλη διαφοροποίηση της
θερμοκρασίας μεταξύ γειτονικών περιοχών, προκαλεί μεταβολή της ανακλώμενης δέσμης, με αποτέλεσμα τη μεταβολή της αποστάσεως ανιχνεύσεως των
σημαντήρων.
2) Εμφάνιση ηχούς πλοίων.
Η απόσταση ανιχνεύσεως των πλοίων εξαρτάται
απ’ την όψη παρατηρήσεώς τους, το σχήμα τους, τις
διαστάσεις τους και το υλικό κατασκευής τους.
Ο πίνακας 5.9.1 παρουσιάζει τις τυπικές μέγιστες αποστάσεις ανιχνεύσεως πλοίων για την
περίπτωση radar 3 cm με ύψος κεραίας 17 m
από την επιφάνεια της θάλασσας.
Τα σιδερένια πλοία, όπως έχομε αναφέρει (παράγρ. 5.6.4), είναι καλοί στόχοι, αφού έχουν υψηλό
συντελεστή ανακλάσεως, σε αντίθεση με τα ξύλινα
και πλαστικά πλοία, τα οποία είναι κακοί στόχοι,
αφού έχουν χαμηλό συντελεστή ανακλάσεως. Έτσι,
απαιτείται μεγάλη προσοχή κατά τη ναυσιπλοΐα σε
Πίνακας 5.9.1
Μέγιστες αποστάσεις ανιχνεύσεως
πλοίων με radar 3 cm.
Τύπος πλοίων

Μέγιστες αποστάσεις

Αλιευτικά (μικρά).

3–5

Μηχανότρατες.

6–9

Ξύλινες βάρκες (μικρές).

0,5 – 4

Πλοία 1000 τόνων.

6 – 10

Πλοία 10000 τόνων.

10 – 16

Πλοία 50000 τόνων.

16 – 20

Ρυμουλκά.

5–7

Σωσίβιες λέμβοι.

μέχρι 2

περιοχές με παρουσία ξυλίνων ή πλαστικών πλοίων.
Για τη βελτίωση της ανιχνευσιμότητας των σωσιβίων
λέμβων, τοποθετείται σ’ αυτές μεταλλικό πλέγμα.
Περαιτέρω, η ηχώ των πλοίων επηρεάζεται απ’
την όψη παρατηρήσεώς τους, καθώς και από το εάν
είναι φορτωμένα ή όχι. Ένα πλοίο, το οποίο δεν είναι
φορτωμένο παρουσιάζει ηχώ με μεγαλύτερη ισχύ από
ό,τι θα παρουσίαζε φορτωμένο, για την ίδια όψη παρατηρήσεως. Ένα έμφορτο πλοίο με κάθετη όψη παρατηρήσεως παρουσιάζει ηχώ με μεγαλύτερη ισχύ από
ό,τι το ίδιο πλοίο με πλάγια όψη παρατηρήσεως. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα μια ισχυρή ηχώ να μην αντιστοιχεί
πάντοτε σ’ ένα μεγάλο πλοίο, ούτε μια ασθενής ηχώ να
αντιστοιχεί πάντοτε σ’ ένα μικρό πλοίο.
Αναφορικά με τη συνεισφορά κάθε τμήματος των
πλοίων στη διαμόρφωση της ηχούς, σημειώνεται ότι το
κέλυφος και οι επίπεδες υπερκατασκευές επιστρέφουν
ισχυρή ηχώ. Αντίθετα, η καπνοδόχος και τα κατάρτια,
επειδή είναι κυλινδρικού σχήματος, επιστρέφουν μέτρια ηχώ.
Εκτός από την ανίχνευση ενός πλοίου, ενδιαφέρον
παρουσιάζουν η αναγνώριση του διαμήκους του πλοίου και η διαπίστωση της κινήσεώς του. Για την αναγνώριση του διαμήκους του πλοίου από την ηχώ του,
ισχύουν τα εξής:
α) Στις μεγάλες αποστάσεις, η αναγνώριση του διαμήκους του πλοίου από την ηχώ του είναι αδύνατη.
Αυτό οφείλεται στην παραμόρφωση της ηχούς από το
οριζόντιο εύρος δέσμης [βλ. παράγρ. 5.4 εδάφιο (1)].
β) Στις μικρές αποστάσεις, διακρίνεται η διεύθυνση του διαμήκους του πλοίου. Συγκεκριμένα, εάν το
μέγεθος του πλοίου είναι μεγάλο σε σχέση με το τόξο
που αντιστοιχεί στο οριζόντιο εύρος της δέσμης του
radar, είναι εφικτή η διαπίστωση από την ηχώ του
πλοίου εάν η παρατήρηση γίνεται κατά το εγκάρσιο ή
κατά το διάμηκες του πλοίου. Έτσι, η ηχώ ενός πλοίου σε μικρή απόσταση, με όψη παρατηρήσεως κάθετη
στο διάμηκες του πλοίου, φαίνεται στον ενδείκτη PPI
ως λεπτή γραμμή όχι απαραίτητα ευθεία. Ομοίως, η
ηχώ ενός πλοίου σε μικρή απόσταση, με όψη παρατηρήσεως παράλληλη στο διάμηκες του πλοίου, αντιπροσωπεύει το σχήμα του μετωπικού τμήματος τού
υπό παρατήρηση πλοίου.
Αναφορικά με τη διαπίστωση της κινήσεως ισχύουν τα εξής: Η εμφάνιση της ηχούς ενός πλοίου στον
ενδείκτη PPI δεν επαρκεί από μόνη της για τη διαπίστωση της κινήσεως του πλοίου. Η κατεύθυνση
της κινήσεως του πλοίου (σε σχέση με το radar που
το παρατηρεί) μπορεί να υπολογιστεί από τη μελέτη
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συνεχών παρατηρήσεων διοπτεύσεων και αποστάσεων. Συγκεκριμένα, όταν το πλοίο-στόχος κινείται
με μεγάλη ταχύτητα (σε σχέση με το radar που το
παρατηρεί), η θέση της ηχούς συνεχώς μεταβάλλεται, με αποτέλεσμα οι διαδοχικές θέσεις της ηχούς
να σχηματίζουν μία κοντόχοντρη γραμμή. Από τα
στοιχεία της γραμμής αυτής είναι εφικτός ο προσδιορισμός της κατευθύνσεως της κινήσεως. Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας της γραμμής αυτής απεικονίζεται σε ειδικούς ενδείκτες radar, τους ενδείκτες
radar σχετικής κινήσεως, ώστε η κατεύθυνση της
γραμμής αυτής να αντιπροσωπεύει την κατεύθυνση
της κινήσεως του πλοίου (σε σχέση με το radar που
το παρατηρεί). Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι,
όταν το πλοίο που φέρει το radar κινείται με σημαντική ταχύτητα, ανάλογη κοντόχοντρη γραμμή εμφανίζεται στους ενδείκτες radar σχετικής κινήσεως
και από ακίνητους (ως προς την ξηρά) στόχους. Οι
στόχοι αυτοί κινούνται σχετικά με το radar λόγω της
κινήσεως του πλοίου που φέρει το radar.
Περαιτέρω, σημειώνεται ότι ηχώ επιστρέφει και
από τα απόνερα που αφήνει το πλοίο-στόχος κατά
την κίνησή του με μεγάλη ταχύτητα σε μικρή απόσταση. Ομοίως, ηχώ επιστρέφει και από τα απόνερα
του πλοίου που φέρει το radar.
Ειδικότερα, η ηχώ από τα απόνερα που αφήνει
το πλοίο-στόχος φαίνεται όταν η ευαισθησία του δέκτη έχει ρυθμιστεί σε μεγάλη τιμή, ώστε να καλύπτει
στενή λωρίδα γύρω απ’ την ηχώ του πλοίου-στόχου.
Σε περίπτωση ήρεμης θάλασσας, η λωρίδα αυτή περιλαμβάνει φωτεινά στίγματα που μοιάζουν με τις
θαλάσσιες επιστροφές. Στην περίπτωση αγριεμένης
θάλασσας, η λωρίδα αυτή φωτίζεται πολύ λιγότερο,
καθώς από τα απόνερα επιστρέφουν ασθενείς θαλάσσιες επιστροφές. Όταν με τη βοήθεια του σχετικού ρυθμιστή, περιοριστούν οι θαλάσσιες επιστροφές, η λωρίδα αυτή φαίνεται σκοτεινή, καθώς δεν
εμφανίζεται η ηχώ που αντιστοιχεί στα απόνερα. Η
κατεύθυνση της λωρίδας αυτής δείχνει την κατεύθυνση της κινήσεως του πλοίου-στόχου.
Η ηχώ από τα απόνερα του πλοίου, που φέρει το
radar, μπορεί να φανεί χρήσιμη για τη διαπίστωση
του συντονισμού του radar σε περιοχή ομίχλης, καθώς και για την εκτίμηση της ακτίνας του κύκλου σε
περίπτωση στροφής του πλοίου.
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3) Τρόποι αναγνωρίσεως πλοίων και σημαντήρων.
Πολύ σημαντικό στοιχείο για τη ναυσιπλοΐα αποτελεί η αναγνώριση πλοίων και σημαντήρων. Με
βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, οι τρόποι που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση
πλοίων και σημαντήρων, είναι οι ακόλουθοι:
α) Σύγκριση της εικόνας του radar με την εικόνα του χάρτη της περιοχής. Η εικόνα του radar
συγκρίνεται με την εικόνα του χάρτη της περιοχής, η
οποία αντιστοιχεί στην κλίμακα ανιχνεύσεως που λειτουργεί το radar. Εάν εμφανίζεται ηχώ σε καθορισμένο σημείο, στο οποίο, σύμφωνα με τον χάρτη, υπάρχει σημαντήρας, τότε η εμφανιζόμενη ηχώ δεν μπορεί
να είναι ηχώ πλοίου. Ομοίως, εάν εμφανίζεται ηχώ σε
καθορισμένο σημείο όπου σύμφωνα με τον χάρτη δεν
υπάρχει σημαντήρας, τότε η εμφανιζόμενη ηχώ δεν
μπορεί να είναι ηχώ σημαντήρα, αλλά ηχώ πλοίου.
β) Αξιολόγηση της αποστάσεως ανιχνεύσεως. Εάν εμφανιστεί στο radar ηχώ, που προέρχεται
από απόσταση μεγαλύτερη των 10 ν.μ., τότε αντιστοιχεί μάλλον σε ηχώ πλοίου. Ωστόσο, το συμπέρασμα
ότι πρόκειται για ηχώ πλοίου είναι λανθασμένο εάν
υπάρχει υπερδιάθλαση5 ή παγίδευση της δέσμης
ακτινοβολίας του radar κατά την ανίχνευση.
γ) Υποτύπωση. Η μέθοδος της υποτυπώσεως
οδηγεί σε βέβαιη αναγνώριση μεταξύ της ηχούς σημαντήρα και της ηχούς πλοίου - στόχου εάν λαμβάνεται υπόψη, κατά την εφαρμογή της μεθόδου, και η
επίδραση τυχόν ρεύματος.
δ) Σταδιακή ελάττωση της ευαισθησίας του
δέκτη. Η εφαρμογή της μεθόδου ενδείκνυται στις
περιπτώσεις εμφανίσεως ηχούς δύο στόχων σε μικρή
απόσταση μεταξύ τους σε περιοχή υπάρξεως σημαντήρα και εντός των ορίων ανιχνεύσεως του σημαντήρα. Δεδομένου ότι η ηχώ του σημαντήρα είναι
ασθενέστερη απ’ την ηχώ του πλοίου, κατά τη σταδιακή ελάττωση της ευαισθησίας του δέκτη εξαφανίζεται
πρώτη η ηχώ του σημαντήρα, με αποτέλεσμα να αναγνωρίζεται η ηχώ του σημαντήρα. Η ηχώ του πλοίου
εξακολουθεί να παραμένει, πολλές φορές ακόμη και
αφού ρυθμιστεί η ευαισθησία του δέκτη στην ελάχιστη τιμή της. Έτσι, αναγνωρίζεται η ηχώ του πλοίου.
Επίσης, η εφαρμογή της μεθόδου της σταδιακής

 περδιάθλαση ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο η μείωση του δείκτη διαθλάσεως πραγματοποιείται πολύ πιο γρήγορα με το
Υ
ύψος από ό,τι συνήθως. Αποτέλεσμα της υπερδιαθλάσεως είναι η καμπύλωση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και η κίνησή τους
προς την επιφάνεια της θάλασσας ή προς το έδαφος.
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ελαττώσεως της ευαισθησίας του δέκτη χρησιμοποιείται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η ηχώ προέρχεται από σημαντήρα με ή χωρίς ανακλαστήρα radar
(βλ. παράγρ. 5.7).
Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή της μεθόδου της
σταδιακής ελαττώσεως της ευαισθησίας του δέκτη
πρέπει να γίνεται για μικρό χρονικό διάστημα. Αμέσως μετά την αναγνώριση, η ευαισθησία του δέκτη
πρέπει να επαναφέρεται στην αρχική (κανονική)
τιμή της.
ε) Ανάλυση διαδοχικής εμφανίσεως και εξαφανίσεως της ηχούς. Η αναγνώριση της ηχούς
σημαντήρα με ανακλαστήρα radar μπορεί να γίνει
μέσω της διαδοχικής εμφανίσεως και εξαφανίσεως
της ηχούς, καθώς μεταβάλλεται η απόσταση του σημαντήρα κατά την κίνηση του πλοίου σε ήρεμη θάλασσα. Όπως ήδη παρουσιάστηκε προηγουμένως,
η διαδοχική εμφάνιση και εξαφάνιση της ηχούς
οφείλεται στα διαδοχικά μέγιστα και ελάχιστα της
εκπεμπόμενης από το radar ισχύος κατά το κατακόρυφο εύρος της δέσμης.
4) Εμφάνιση ηχούς παγόβουνων, τρόποι βελτιώσεως της διακρίσεώς τους και προφυλάξεις.
Η απόσταση ανιχνεύσεως των μεγάλων παγόβουνων εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την όψη παρατηρήσεώς τους. Δεδομένου ότι ποικίλλει η όψη
παρατηρήσεως των μεγάλων παγόβουνων, ποικίλλει και η απόσταση ανιχνεύσεώς τους, η οποία πολλές φορές δεν υπερβαίνει τα 2 ν.μ.. Τα παγόβουνα
με κατακόρυφες επιφάνειες (περιοχές Ανταρκτικής)
εμφανίζουν σημαντική ισχύ ηχούς. Αντίθετα, τα παγόβουνα με πλάγιες επιφάνειες (αρκτικές περιοχές)
εμφανίζουν πολύ ασθενή ηχώ, η οποία οφείλεται
στις ανωμαλίες των πλαγίων επιφανειών.
Τα μικρά παγόβουνα με στρογγυλοποιημένες
λείες επιφάνειες έχουν πολύ κακές ανακλαστικές
αρετές, με αποτέλεσμα η ηχώ τους να διακρίνεται
δύσκολα και η απόσταση ανιχνεύσεώς τους, σε ήρεμη θάλασσα, να είναι της τάξεως του 1 – 1,5 ν.μ.. Το
φαινόμενο επιτείνεται από τον κυματισμό, καθώς
αυτός προκαλεί ανεβοκατέβασμα των παγόβουνων,
με αποτέλεσμα η ηχώ τους να διακρίνεται πολύ δύσκολα από τις θαλάσσιες επιστροφές και η απόσταση ανιχνεύσεώς τους να μειώνεται σημαντικά. Το
φαινόμενο επιτείνεται ακόμη περισσότερο από τις
6
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τοπικές συνθήκες υποκανονικής διαθλάσεως, οι
οποίες πολλές φορές εμφανίζονται σε περιοχές που
υπάρχουν παγόβουνα.
Η βελτίωση της διακρίσεως των μικρών παγόβουνων από τις θαλάσσιες επιστροφές επιτυγχάνεται
με τους ακόλουθους τρόπους:
α) Με προσεκτική ρύθμιση του περιοριστή
των θαλασσίων επιστροφών. Ο περιοριστής των
θαλασσίων επιστροφών ρυθμίζεται μέχρι εκείνο το
σημείο, στο οποίο εμφανίζονται πολύ λίγες θαλάσσιες επιστροφές. Τότε η ηχώ των παγόβουνων διακρίνεται, καθώς η θέση τους δεν αλλάζει σε κάθε
στροφή της κεραίας του radar, σε αντίθεση με τα θαλάσσια κύματα.
β) Με χρησιμοποίηση μικρής κλίμακας ανιχνεύσεως (1,5 ή 3 ν.μ.). Για την ανίχνευση μικρών
παγόβουνων χρησιμοποιείται η κλίμακα αυτή (1,5 ή
3 ν.μ.). Ωστόσο, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται συνεχώς η κλίμακα αυτή, καθώς, συνήθως, τα μικρά
παγόβουνα προέρχονται από μεγάλα παγόβουνα.
Έτσι, σε περιοχές που παρατηρούνται μικρά παγόβουνα αναμένει κάποιος να υπάρχουν και μεγάλα.
Δεδομένου ότι τα μεγάλα παγόβουνα μπορούν να
ανιχνεύονται σε μεγαλύτερες αποστάσεις από ό,τι τα
μικρά, πρέπει να γίνεται συχνή εναλλαγή της κλίμακας ανιχνεύσεως μεταξύ μικρής και μεσαίας κλίμακας (12 ν.μ.).
Βέβαια, εάν το radar διαθέτει δύο ενδείκτες PPI,
τότε θα πρέπει ο ένας ενδείκτης να χρησιμοποιείται
σε μεσαία κλίμακα για την ανίχνευση των μεγάλων
παγόβουνων και ο άλλος ενδείκτης να χρησιμοποιείται σε μικρή κλίμακα για την ανίχνευση των μικρών.
Ο πρώτος ενδείκτης, εκτός από την ανίχνευση των
μεγάλων παγόβουνων, χρησιμοποιείται και για την
ανίχνευση πλοίων.
γ) Με βελτίωση της ευαισθησίας του δέκτη.
Γίνεται βελτίωση της ευαισθησίας του δέκτη σε στάθμη μεγαλύτερη απ’ την κανονική για μικρό χρονικό
διάστημα και στη συνέχεια άμεση ρύθμισή της σε
μηδενική στάθμη. Έτσι, με την εξαφάνιση των θορύβων και των θαλασσίων επιστροφών, επιτυγχάνεται
η διάκριση της ηχούς των μικρών παγόβουνων.
Δεδομένης της υψηλής επικινδυνότητας για την
ασφαλή ναυσιπλοΐα που εμφανίζουν τα παγόβουνα,
απαιτείται η λήψη καταλλήλων μέτρων προφυλάξεως. Τέτοια μέτρα, μεταξύ άλλων είναι τα εξής:

 ποκανονική διάθλαση έχομε όταν ο δείκτης διαθλάσεως αυξάνει κατά ύψος αντί να μειώνεται, με αποτέλεσμα το ηλεκτρομαγνηΥ
τικό κύμα να καμπυλώνεται προς τα πάνω.
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α) Οι ανωτέρω τρόποι βελτιώσεως της διακρίσεως των μικρών παγόβουνων πρέπει να επαναλαμβάνονται με τακτικό ρυθμό, επειδή η απόσταση
ανιχνεύσεως των μικρών παγόβουνων είναι πολύ
μικρή.
β) Κατά τη ναυσιπλοΐα σε περιοχές με παγόβουνα
είτε κατά τη νύχτα είτε με ομίχλη, πρέπει να ελαττώνεται η ταχύτητα.
5.9.2 Α
 ναγνώριση ακτογραμμών διαφόρων τύπων.
Όλες οι κατηγορίες ακτών, απόκρημνες, επικλινείς,
γυμνές πλαγιές λόφων και βουνών, κυματοθραύστες,
προβλήτες και χαμηλές ακτές με κατασκευές και εγκαταστάσεις δεν εμφανίζονται με τον ίδιο τρόπο στην
εικόνα του radar. Επίσης, δεν έχουν όλες την ίδια
απόσταση ανιχνεύσεως. Η τοπογραφία των ακτών καθορίζει την απόσταση ανιχνεύσεώς τους (πίν. 5.9.2).
Παρακάτω περιγράφονται οι διάφοροι τύποι
ακτών:
1) Οι απόκρημνες ακτές εμφανίζουν ισχυρή
ηχώ, ανεξάρτητα από την όψη παρατηρήσεώς τους.
Η μέγιστη απόσταση ανιχνεύσεως των αποκρήμνων
ακτών φτάνει και τα 20 ν.μ.. Η ισχυρή ηχώ οφείλεται
στο γεγονός ότι η επιφάνεια των αποκρήμνων ακτών
δεν είναι λεία. Η ηχώ αυτών των ακτών εμφανίζεται
στον ενδείκτη PPI ως έντονη λεπτή γραμμή με σχήμα
που αντιστοιχεί στο σχήμα της ακτογραμμής.
Πίνακας 5.9.2
Τυπικές μέγιστες αποστάσεις ανιχνεύσεως
ακτών με τους αντίστοιχους τύπους
της τοπογραφίας τους.
Τοπογραφία
ακτών

Μέγιστες αποστάσεις ανιχνεύσεως ακτών (σε ν.μ.)

Απόκρημνες ακτές

20

Επικλινείς
χαμηλές ακτές

5

Κυματοθραύστες

5 –10

Προβλήτες

5 –10

Χαμηλές ακτές με
κατασκευές και
εγκαταστάσεις

25

Γυμνές πλαγιές λόφων και βουνών

5

2) Οι επικλινείς χαμηλές ακτές εμφανίζουν
ασθενή ηχώ και απόσταση ανιχνεύσεως μικρότερη
των 5 ν.μ.. Εάν η ακτή είναι αμμώδης, η απόσταση
ανιχνεύσεως είναι μικρότερη, ενώ εάν η ακτή έχει
χαμηλή βλάστηση, η απόσταση ανιχνεύσεως είναι
μεγαλύτερη. Σε περίπτωση που η κλίση της ακτής
είναι πολύ μικρή, δηλαδή είναι σχεδόν επίπεδη ή
εντελώς επίπεδη, δεν εμφανίζει ηχώ εξαιτίας της
πολύ πλάγιας όψεως παρατηρήσεώς της.
Η παλίρροια επηρεάζει την απόσταση ανιχνεύσεως της επικλινούς χαμηλής ακτής, επειδή αλλάζουν
οι επιφάνειες, στις οποίες προσπίπτει η δέσμη ακτινοβολίας του radar. Κατά την πλημμυρίδα έχομε
μικρότερες επιφάνειες, με αποτέλεσμα να μειώνεται
η απόσταση ανιχνεύσεως, ενώ κατά την αμπώτιδα
έχομε μεγαλύτερες επιφάνειες, με αποτέλεσμα να
αυξάνει η απόσταση ανιχνεύσεως.
3) Οι κατασκευές και εγκαταστάσεις που
βρίσκονται στις χαμηλές ακτές εμφανίζουν πολύ
ισχυρή ηχώ και απόσταση ανιχνεύσεως μεγαλύτερη
των 25 ν.μ.. Η ισχυρή ηχώ οφείλεται στο γεγονός ότι,
στατιστικά, αφενός αρκετές απ’ αυτές έχουν κάθετη
όψη παρατηρήσεως και αφετέρου σχηματίζουν με το
έδαφος τρισορθογώνιες επιφάνειες. Παραδείγματα
εγκαταστάσεων και κατασκευών που εμφανίζουν
μεγάλη απόσταση ανιχνεύσεως είναι τα κτηριακά
συγκροτήματα, οι γερανοί, οι φανοστάστες, οι πυλώνες, οι κολόνες των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας κ.ά.. Μερικές φορές ο συνδυασμός πυλώνων και καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
εμφανίζει ισχυρή ηχώ παραμορφωμένη κατά τέτοιον
τρόπον που μοιάζει με ηχώ πλοίου. Καθώς αλλάζει
η πορεία του radar, η παραμορφωμένη ηχώ μετακινείται προς την κατεύθυνση των καλωδίων, ενώ η
αληθής διόπτευσή της παραμένει σταθερή.
4) Οι γυμνές πλαγιές λόφων και βουνών και
οι στρογγυλεμένες κορυφές τους δεν εμφανίζουν
ισχυρή ηχώ εξαιτίας του λείου των επιφανειών τους
και της πλάγιας όψεως παρατηρήσεώς τους. Έτσι,
μπορεί η ηχώ μιας απόκρημνης πλαγιάς με μικρό
ύψος να είναι αρκετά ισχυρότερη από την ηχώ μιας
πλαγιάς ψηλού βουνού. Για το λόγο αυτό, κατά την
προσέγγιση ακτών, η πρώτη ηχώ που εμφανίζεται
δεν αντιστοιχεί πάντοτε στο υψηλότερο σημείο της
ξηράς και απαιτείται προσεκτική μελέτη του χάρτη
για την αναγνώριση του σημείου, από το οποίο προήλθε η εμφανιζόμενη ηχώ.
Σημειώνεται ότι πολλές φορές, φαίνεται ότι η προσέγγιση των ακτών πέρα από τις οποίες ακολουθούν
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λόφοι ή βουνά, γίνεται με ταχύτητα –όχι κατ’ ανάγκη
σταθερή– πολύ μεγαλύτερη απ’ την πραγματική ταχύτητα του πλοίου. Αυτό οφείλεται στο ότι, όταν το
πλοίο βρίσκεται μακριά απ’ τις ακτές, η εμφανιζόμενη
ηχώ προέρχεται από περιοχές με μεγαλύτερο ύψος
απ’ την ακτή. Καθώς το πλοίο πλησιάζει προς τις
ακτές, η ηχώ προέρχεται όλο και περισσότερο από
περιοχές των λόφων ή των βουνών, οι οποίες, αφενός βρίσκονται σε μικρότερο ύψος από το ύψος των
αρχικών περιοχών και αφετέρου απέχουν λιγότερο
σε σχέση με τις αρχικές περιοχές. Η μεγαλύτερη ταχύτητα παρατηρείται μέχρι τη στιγμή που η ακτογραμμή θα αρχίσει να μπαίνει στον ορίζοντα του radar.
5) Οι προβλήτες και οι κυματοθραύστες εμφανίζουν ισχυρή ηχώ και απόσταση ανιχνεύσεως
5 –10 ν.μ. που εξαρτάται από το ύψος τους. Όταν η
όψη παρατηρήσεως του κυματοθραύστη είναι πλάγια, το μετωπικό του άκρο έχει κάθετη όψη παρατηρήσεως, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ως έντονη
ηχώ. Η ηχώ αυτή ξεχωρίζει απ’ την ηχώ του υπόλοιπου κυματοθραύστη. Επί πλέον, το μετωπικό άκρο
του κυματοθραύστη δημιουργεί και τομέα σκιάς για
μεγάλο μέρος του υπόλοιπου κυματοθραύστη.
5.9.3 Εμφάνιση ηχούς πάγων.
Οι πάγοι έχουν επίπεδες λείες επιφάνειες. Κατά
συνέπεια, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατακορύφων
επιφανειών, η ανακλώμενη δέσμη δεν επιστρέφει
προς την κεραία του radar και έτσι δεν εμφανίζεται
ηχώ. Στην πράξη, εμφανίζεται ασθενής ηχώ, η οποία
προέρχεται από μικρές ανωμαλίες που παρουσιάζουν
οι επιφάνειες των πάγων. Εξάλλου, επειδή ο συντελεστής ανακλάσεως του πάγου είναι μικρός, η ηχώ
που προέρχεται απ’ αυτές τις μικρές ανωμαλίες των
επιφανειών των πάγων είναι πραγματικά ασθενής.
Αντίθετα, στις περιπτώσεις κατακορύφων επιφανειών, η ανακλώμενη δέσμη επιστρέφει προς την κεραία του radar και έτσι εμφανίζεται σημαντική ηχώ,
με αποτέλεσμα την ανίχνευση των κατακορύφων
επιφανειών. Κατακόρυφες επιφάνειες πάγων είναι
τα άκρα επιπέδων παγωμένων εκτάσεων, επιφάνειες πάγου που έχουν σπάσει, όγκοι πάγου που έχουν
ξαναπαγώσει, όγκοι πάγου που επιπλέουν κ.ά..
Η ηχώ των επιφανειών που δημιουργούν τα
πλοία που σπάζουν τους πάγους διακρίνεται καθαρά
για αρκετό χρονικό διάστημα. Αυτό συμβαίνει γιατί οι
επιφάνειες των πάγων που έχουν σπάσει, ακόμη και
όταν ξαναπαγώσουν, παραμένουν κατακόρυφες.
Η ηχώ των όγκων πάγου που έλειωσαν κάποια

στιγμή και εν συνεχεία ξαναπάγωσαν μοιάζει πολύ
με τις θαλάσσιες επιστροφές, μόνο που σε αντίθεση
μ’ αυτές η θέση της μένει αμετάβλητη σε κάθε στροφή της κεραίας, επειδή οι όγκοι πάγου δεν μετακινούνται, όπως τα θαλάσσια κύματα.
Η ολίσθηση πάγων στις ακτές έχει ως συνέπεια
τη μεταβολή των ανακλαστικών αρετών των ακτών.
Έτσι, η ηχώ ακτογραμμής στην οποία έχουν ολισθήσει πάγοι διαφοροποιείται εξαιτίας των πάγων και
εμφανίζεται σε μικρότερη απόσταση, ανάλογα με την
έκταση των πάγων που έχουν ολισθήσει.
5.10 Π
 ληροφορίες των ναυτικών χαρτών που
έχουν σχέση με τα radar.
Οι σύγχρονοι ναυτικοί χάρτες περιλαμβάνουν
πληροφορίες χρήσιμες για την αναγνώριση της ηχούς
συγκεκριμένων σημείων με μεγάλο ενδιαφέρον για
τη ναυσιπλοΐα. Οι πληροφορίες αυτές είναι κυρίως
οι εξής:
1) Ειδικοί συμβολισμοί για τους ανακλαστήρες
και τους ραδιοσημαντήρες radar.
2) Η σύντμηση «RA» σε σημεία των ακτών που
είναι καταφανή για τα radar.
3) Κλίμακες αποστάσεων για τον έλεγχο της ακρίβειας των διακριβωτικών κύκλων, οι οποίες τοποθετούνται στο περιθώριο των χαρτών.
4) Έντονη χάραξη των ακτογραμμών που είναι
απόκρημνες και επιστρέφουν ισχυρή ηχώ και
5) χαρτογράφηση με μεγαλύτερη ακρίβεια και
πυκνότητα των ισοϋψών καμπυλών προς τη μεριά
της θάλασσας, ώστε να καθίσταται εφικτή η εύκολη
αναγνώριση συγκεκριμένων στόχων.
5.11 Προσδιορισμός στίγματος.
Κατά την ακτοπλοΐα και ιδίως σε συνθήκες κακής ορατότητας πρέπει να χρησιμοποιείται το radar
ναυσιπλοΐας.
Η αναγκαιότητα χρησιμοποιήσεως του radar
πηγάζει απ’ το γεγονός ότι κατά την ακτοπλοΐα το
πλοίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση απ’ την ακτή,
με αποτέλεσμα να είναι αυξημένοι οι κίνδυνοι που
βρίσκονται κοντά στην ακτή, όπως είναι οι σκόπελοι
και τα αβαθή. Ωστόσο πρέπει να έχομε κατά νου και
τους περιορισμούς του radar και για τον λόγο αυτόν
πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη χρησιμοποίησή του.
Ο έλεγχος του πλου κατά την ακτοπλοΐα γίνεται
με προσδιορισμό του στίγματος του πλοίου σε
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κάθε στιγμή του πλου με τη βοήθεια μόνο του radar
ή με τη βοήθεια του radar και με ορατή παρατήρηση, εφόσον η τελευταία είναι εφικτή. Συγκεκριμένα,
για τον προσδιορισμό του στίγματος του πλοίου ακολουθούμε τις εξής μεθόδους:
1) Προσδιορισμός στίγματος με αποστάσεις
radar (πίν. 5.11.1).
Η μέθοδος αυτή προσδιορίζει το στίγμα του πλοίου χρησιμοποιώντας τις αποστάσεις radar διαφόρων
καταλλήλων σημείων, είτε της ακτής είτε μεμονωμένων στόχων.
Για τον προσδιορισμό του στίγματος με ακρίβεια
απαιτούνται τρία σημεία με τις ιδιότητες που αναφέρονται στο βήμα 1 του πίνακα 5.11.1. Συνήθως τα
πλέον κατάλληλα σημεία της ακτής για την εφαρμογή της μεθόδου είναι αυτά που βρίσκονται στη μικρότερη απόσταση από το πλοίο.
Το σχήμα 5.11α παρουσιάζει γραφικά τον προσδιορισμό του στίγματος πλοίου χρησιμοποιώντας αποστάσεις radar R1, R2, R3 από τρία σημεία,
τα Σ1, Σ2 και Σ3.

Σ1
R1

Σ2
R2

Στίγµα

0o
Σ
R
270o

90o

Στίγµα
Ορατή
διόπτευση

180o

Σχ. 5.11β
Προσδιορισμός στίγματος πλοίου με απόσταση
radar και ορατή διόπτευση.

0o

270o

θως προτιμούμε να χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή της μεθόδου ένα μικρό μεμονωμένο στόχο, όπως
σημαντήρα, γιατί η μέτρηση της αποστάσεως radar
είναι πολύ πιο εύκολη από ό,τι για ένα σημείο της
ακτογραμμής.
Το σχήμα 5.11β παρουσιάζει γραφικά τον προσδιορισμό του στίγματος πλοίου χρησιμοποιώντας απόσταση radar R, από σημείο Σ και ορατή διόπτευση
από το πλοίο.

R3

90o
Σ3

180o

Σχ. 5.11α
Προσδιορισμός στίγματος πλοίου με αποστάσεις radar.

2) Προσδιορισμός στίγματος με απόσταση
radar και ορατή διόπτευση (πίν. 5.11.2).
Η μέθοδος αυτή προσδιορίζει το στίγμα του πλοίου χρησιμοποιώντας απόσταση radar και ορατή διόπτευση είτε μεμονωμένου στόχου, είτε κατάλληλου
σημείου της ακτής. Σημειώνεται ότι για να πραγματοποιηθεί η ορατή διόπτευση πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ορατότητα.
Για τον προσδιορισμό του στίγματος με ακρίβεια
απαιτείται η επιλογή ενός σημείου με τις ιδιότητες που
αναφέρονται στο βήμα 1 του πίνακα 5.11.2. Συνή-

Η μέθοδος εφαρμόζεται όταν έχομε διαθέσιμο
μόνο ένα σημείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσομε για τον προσδιορισμό στίγματος. Αυτό ισχύει
στην περίπτωση που το πλοίο πλέει σε περιοχή όπου
υπάρχει μόνο ένας μεμονωμένος στόχος ή στην περίπτωση όπου το πλοίο πλέει σε περιοχή με περιορισμένη ορατότητα, αλλά υπάρχει μόνο ένα σημείο της
ακτής που είναι ορατό.
3) Προσδιορισμός στίγματος με απόσταση
και διόπτευση radar (πίν. 5.11.3).
Η μέθοδος αυτή προσδιορίζει το στίγμα του πλοίου χρησιμοποιώντας απόσταση και διόπτευση radar
είτε μεμονωμένου στόχου, είτε κατάλληλου σημείου
της ακτής.
Για τον προσδιορισμό του στίγματος με ακρίβεια
απαιτείται η επιλογή ενός σημείου με τις ιδιότητες
που αναφέρονται στο βήμα 1 του πίνακα 5.11.3, καθώς και η μέτρηση της διοπτεύσεώς του με τέτοιον
τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιείται το σφάλμα διοπτεύσεως. Το σφάλμα αυτό οφείλεται στο οριζόντιο εύρος της δέσμης ακτινοβολίας, όπως έχομε αναλύσει
στις παραγράφους 4.6 και 4.7.
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Πίνακας 5.11.1
Προσδιορισμός στίγματος με αποστάσεις radar.
α/α

Βήματα μεθόδου προσδιορισμού στίγματος με αποστάσεις radar

1.

Επιλέγομε τρία σημεία είτε της ακτής είτε μεμονωμένων στόχων με τις ακόλουθες ιδιότητες:
α) Aνά δύο να έχουν σημαντική διαφορά διοπτεύσεως.
β) Η
 ηχώ τους να αναγνωρίζεται εύκολα στην εικόνα του ενδείκτη και τα σημεία να προσδιορίζονται με βεβαιότητα στον χάρτη.
Σε περίπτωση που ανιχνεύονται ακτές και από τις δύο πλευρές του πλοίου, επιλέγομε σημεία και
από τις δύο πλευρές.

2.

Μετρούμε με τη βοήθεια του radar τις αποστάσεις από το πλοίο (αποστάσεις radar) των τριών
σημείων του βήματος 1.

3.

Με κέντρο καθένα από τα τρία σημεία του βήματος 1 χαράσσομε στον χάρτη τόξα περιφέρειας
κύκλου με ακτίνες τις αποστάσεις radar των σημείων που μετρήσαμε στο βήμα 2.

4.

Η τομή των τριών τόξων περιφέρειας κύκλων του βήματος 3 (στην ιδανική περίπτωση η τομή
είναι ένα σημείο) προσδιορίζει το στίγμα του πλοίου.

Πίνακας 5.11.2
Προσδιορισμός στίγματος με απόσταση radar και ορατή διόπτευση.
α/α

Βήματα μεθόδου προσδιορισμού στίγματος με απόσταση radar και ορατή διόπτευση

1.

Επιλέγομε μεμονωμένο στόχο ή, εάν δεν υπάρχει, σημείο της ακτής με τις ακόλουθες ιδιότητες:
α) Η μέτρηση της ηχούς του να είναι εύκολη και
β) εάν επιλεγεί σημείο της ακτής, αυτό να είναι κατά το δυνατόν απόκρημνο και να προσδιορίζεται με βεβαιότητα στον χάρτη.

2.

Μετρούμε με τη βοήθεια του radar την απόσταση από το πλοίο (απόσταση radar) του σημείου
του βήματος 1.

3.

Με κέντρο το σημείο του βήματος 1 χαράσσομε στον χάρτη τόξο περιφέρειας κύκλου με ακτίνα
την απόσταση radar που μετρήσαμε στο βήμα 2.

4.

Πραγματοποιούμε οπτική παρατήρηση του σημείου του βήματος 1 και μετρούμε τη διόπτευσή του.

5.

Χαράσσομε στον χάρτη τη γραμμή θέσεως του σημείου του βήματος 1 με βάση τη διόπτευση που
μετρήσαμε στο βήμα 4.

6.

Το σημείο τομής του τόξου περιφέρειας κύκλου του βήματος 3 με τη γραμμή θέσεως του βήματος
5 προσδιορίζει το στίγμα του πλοίου.

Πίνακας 5.11.3
Προσδιορισμός στίγματος με απόσταση και διόπτευση radar.
α/α

Βήματα μεθόδου προσδιορισμού στίγματος με απόσταση και διόπτευση radar

1.

Επιλέγομε μεμονωμένο στόχο ή, εάν δεν υπάρχει, σημείο της ακτής με τις ακόλουθες ιδιότητες:
α) Η μέτρηση της διοπτεύσεώς του να είναι δυνατή.
β) Ε
 άν επιλεγεί σημείο της ακτής, αυτό να αποτελεί εξοχή της ακτογραμμής και να προσδιορίζεται με βεβαιότητα στον χάρτη.

2.

Μετρούμε με τη βοήθεια του radar την απόσταση (απόσταση radar) του σημείου του βήματος 1
από το πλοίο.
(συνεχίζεται)
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α/α

Βήματα μεθόδου προσδιορισμού στίγματος με απόσταση και διόπτευση radar

3.

Με κέντρο το σημείο του βήματος 1 χαράσσομε στον χάρτη τόξο περιφέρειας κύκλου με ακτίνα
την απόσταση radar που μετρήσαμε στο βήμα 2.

4.

Μετρούμε με τη βοήθεια του radar τη διόπτευση του σημείου του βήματος 1 λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα, ώστε να ελαχιστοποιήσομε το σφάλμα διοπτεύσεως.

5.

Χαράσσομε στον χάρτη τη γραμμή θέσεως του σημείου του βήματος 1 με βάση τη διόπτευση που
μετρήσαμε στο βήμα 4.

6.

Το σημείο τομής του τόξου περιφέρειας κύκλου του βήματος 3 με τη γραμμή θέσεως του βήματος
5 προσδιορίζει το στίγμα του πλοίου.

Η ελαχιστοποίηση του σφάλματος διοπτεύσεως
επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους, ανάλογα με
τη σχετική θέση του πλοίου μας και του στόχου και
την ισχύ της ηχούς του. Αναφέρομε για παράδειγμα
ότι όταν το πλοίο μας πλέει σε ευθυγράμμιση με την
κατεύθυνση της εξοχής της ακτογραμμής που επιλέξαμε, ελαχιστοποίηση του σφάλματος διοπτεύσεως
επιτυγχάνομε εάν χρησιμοποιήσομε κλίμακα ανιχνεύσεως τέτοια, ώστε η ηχώ της εξοχής να βρίσκεται κοντά στην περιφέρεια της οθόνης του ενδείκτη.
Το σχήμα 5.11γ παρουσιάζει γραφικά τον προσδιορισμό του στίγματος πλοίου χρησιμοποιώντας
απόσταση και διόπτευση radar σημείου Σ.
0o
Σ
R
270o

90o

Στίγµα

ων είτε της ακτής είτε μεμονωμένων στόχων. Για τον
προσδιορισμό του στίγματος, εφόσον δεν υπάρχουν
σφάλματα στις μετρήσεις, αρκούν δύο κατάλληλα
σημεία (π.χ. φάροι ή κάβοι) με τις ιδιότητες που
αναφέρονται στο βήμα 1 του πίνακα 5.11.4. Επισημαίνεται ότι τα σημεία αυτά πρέπει να σχηματίζουν
με το πλοίο ιδανικά ορθή γωνία και σε κάθε περίο
ο
πτωση η γωνία αυτή να είναι μεταξύ 30 και 150 ,
ώστε το στίγμα να είναι αξιόπιστο. Διαφορετικά η
ελάχιστη κίνηση του πλοίου ενδέχεται να οδηγήσει
σε σφάλμα στον προσδιορισμό του στίγματος, το
οποίο, εξαιτίας της πολύ μικρής ή μεγάλης γωνίας,
μπορεί να απέχει σημαντικά από την πραγματική ευθεία θέσεως.
Το σχήμα 5.11δ παρουσιάζει γραφικά τον προσδιορισμό του στίγματος πλοίου χρησιμοποιώντας τις
διοπτεύσεις δύο σημείων, των Σ1 και Σ2.
Ωστόσο, στην πράξη υπάρχουν σφάλματα στις
μετρήσεις (π.χ. λόγω κινήσεως του πλοίου). Έτσι,
για τον προσδιορισμό του στίγματος με μεγαλύτερη
0o

Διόπτευση
radar

Σ1

Σ2

180o

Σχ. 5.11γ
Προσδιορισμός στίγματος πλοίου
με απόσταση και διόπτευση radar.

4) Προσδιορισμός στίγματος με δύο διοπτεύσεις radar (πίν. 5.11.4).
Η μέθοδος αυτή προσδιορίζει το στίγμα του πλοίου χρησιμοποιώντας τις διοπτεύσεις radar ή διοπτεύσεις με οπτική παρατήρηση καταλλήλων σημεί-

270o

Στίγµα

Διόπτευση

90o

Διόπτευση

180o

Σχ. 5.11δ
Προσδιορισμός στίγματος πλοίου με δύο διοπτεύσεις.
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Πίνακας 5.11.4
Προσδιορισμός στίγματος με δύο διοπτεύσεις.
α/α

Βήματα μεθόδου προσδιορισμού στίγματος με δύο διοπτεύσεις

1.

Επιλέγομε δύο σημεία είτε της ακτής είτε μεμονωμένων στόχων με τις ακόλουθες ιδιότητες:
α) Τ
 α σημεία αυτά (π.χ. φάρος, κάβος) πρέπει να μην έχουν μεγάλη έκταση, να μην έχουν
την ίδια διόπτευση και να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα στον χάρτη.
β) Τα σημεία αυτά πρέπει να σχηματίζουν με το πλοίο την πλησιέστερη δυνατή στις 90ο γωνία
ο
ο
και τουλάχιστον μεταξύ 30 και 150 , ώστε το στίγμα να είναι αξιόπιστο.

2.

Μετρούμε με τη βοήθεια του radar (ή με οπτική παρατήρηση) τις διοπτεύσεις τους από το
πλοίο των δύο σημείων του βήματος 1.

3.

Από καθένα από τα δύο σημεία του βήματος 1 χαράσσομε στον χάρτη ευθείες (ευθείες θέσεως) με τις διοπτεύσεις τους τις οποίες μετρήσαμε στο βήμα 2.

4.

Το σημείο τομής των δύο ευθειών του βήματος 3 προσδιορίζει το στίγμα του πλοίου.

ακρίβεια απαιτούνται τρία κατάλληλα σημεία Σ1,
Σ2 και Σ3. Στην ιδανική περίπτωση η τομή των
τριών ευθειών θέσεως είναι ένα σημείο. Ωστόσο,
λόγω σφαλμάτων στις μετρήσεις, η τομή των τριών
ευθειών σχηματίζει ένα τρίγωνο (σχ. 5.11ε) μέσα
στο οποίο βρίσκεται το στίγμα του πλοίου. Το τρίγωνο αυτό ονομάζεται τρίγωνο σφάλματος ή τομέας
αβεβαιότητας και το μήκος των πλευρών του είναι
ενδεικτικό της ακρίβειας μετρήσεως των διοπτεύσεων. Εάν το τρίγωνο είναι μικρό τοποθετούμε το
στίγμα του πλοίου στο κέντρο του. Εάν είναι μεγάλο
συστήνεται η επανάληψη των μετρήσεων, ώστε να
επιτύχομε μικρό τρίγωνο σφάλματος.
Σ1

Σ2

Σ3

Τρίγωνο σφάλµατος

Σχ. 5.11ε
Τρίγωνο σφάλματος.

5.11.1 Π
 ροβλήματα ανιχνεύσεως και μέθοδοι
αναγνωρίσεως των στόχων.
Κατά την προσγιάλωση και ιδίως σε συνθήκες κακής ορατότητας πρέπει να χρησιμοποιείται το
radar ναυσιπλοΐας.
Η ανάγκη αυτή είναι ακόμη περισσότερο επιτακτική όταν επικρατούν συνθήκες κακής ορατότητας

σε περιοχές που είναι γνωστές για τους κινδύνους
που περιλαμβάνουν. Αυτό άλλωστε επιτάσσουν και
οι κανονισμοί ναυσιπλοΐας, οι οποίοι ορίζουν σαφώς σειρά μέτρων, που πρέπει να ακολουθούνται
στις περιπτώσεις αυτές.
Η εικόνα του radar κατά την προσγιάλωση έχει
ως εξής:
1) Αρχικά εμφανίζει ισχυρή ηχώ που επιστρέφει από κατακόρυφες επιφάνειες, στις οποίες η
δέσμη ακτινοβολίας προσπίπτει κάθετα. Οι επιφάνειες αυτές βρίσκονται εσωτερικά των ακτών και συνήθως δεν είναι σημειωμένες στους ναυτικούς χάρτες. Επίσης, δεν είναι σίγουρο ότι αντιστοιχούν στις
υψηλότερες εκτάσεις βουνών ή λόφων, είτε γιατί οι
επιφάνειές τους δεν είναι κατακόρυφες, είτε γιατί
βρίσκονται στη σκιά άλλων χαμηλοτέρων.
2) Καθώς το πλοίο πλησιάζει προς την ακτή, η εικόνα αυτής της ισχυρής ηχούς μεταβάλλεται και
νέα ηχώ εμφανίζεται. Η μεταβολή αυτή οφείλεται
σε μεταβολές της γωνίας προσπτώσεως της δέσμης
ακτινοβολίας στις κατακόρυφες αυτές επιφάνειες,
καθώς το πλοίο πλησιάζει προς την ακτή. Η νέα ηχώ
που επιστρέφει προέρχεται από χαμηλότερες εκτάσεις, στις οποίες, καθώς το πλοίο πλησιάζει προς την
ακτή, αρχίζει πλέον να προσπίπτει η δέσμη ακτινοβολίας.
3) Ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, είναι δυνατόν να εμφανιστεί και ψευδοηχώ
επόμενης διαδρομής από μεγάλες αποστάσεις.
Αποτέλεσμα της εικόνας που περιγράφομε ανωτέρω είναι:
1) Να μην ανιχνεύονται όλοι οι στόχοι.
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2) Να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στην
αναγνώριση της προελεύσεως της ηχούς και
3) να φαίνεται ότι κινείται η στεριά προς το
πλοίο.
Ο πίνακας 5.11.5 παρουσιάζει τους στόχους που
ανιχνεύονται και αυτούς που δεν ανιχνεύονται κατά
την προσγιάλωση.
Η δυσκολία αναγνωρίσεως της προελεύσεως της
ηχούς οφείλεται στο ότι δεν είναι σίγουρο ότι αντιστοιχεί στις υψηλότερες εκτάσεις βουνών ή λόφων.
Η φαινόμενη κίνηση της στεριάς προς το πλοίο
οφείλεται στη νέα ηχώ που προέρχεται από χαμηλότερες εκτάσεις, καθώς το πλοίο πλησιάζει προς την
ακτή.
Για να επιλύσομε τα προαναφερόμενα προβλήματα αναγνωρίσεως της προελεύσεως ηχούς και
χρησιμοποιώντας στη συνέχεια τις πληροφορίες
αναγνωρίσεως για να καθορίσομε το στίγμα του
πλοίου μας, ακολουθούμε τις εξής μεθόδους:
1) Χρήση λεπτομερών ισοϋψών καμπυλών
των ναυτικών χαρτών.
Χρησιμοποιώντας το ύψος της κεραίας και την
απόσταση ανιχνεύσεως του στόχου μπορούμε να
προσδιορίσομε το ύψος του στόχου, από τον οποίο
προέρχεται η ηχώ. Συσχετίζοντας το ύψος αυτό με
τις λεπτομερείς ισοϋψείς καμπύλες των ναυτικών
χαρτών μπορούμε να εντοπίσομε και να αναγνωρίσομε τον στόχο. Εάν δεν διαθέτομε λεπτομερείς
ισοϋψείς καμπύλες δεν μπορούμε να εντοπίσομε τον
στόχο στον χάρτη.
2) Ελάττωση της ευαισθησίας του δέκτη και
μελέτη χάρτη.
Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν

μαζί με ισχυρή ηχώ εμφανίζεται και ασθενής. Η διάκριση της ισχυρής ηχούς πραγματοποιείται με προσωρινή ελάττωση της ευαισθησίας του δέκτη μέχρι
το σημείο εξαφανίσεως της ασθενούς ηχούς. Στη
συνέχεια, με μελέτη του χάρτη, μπορεί να κατασθεί
δυνατή η αναγνώριση της προελεύσεως της ισχυρής
αυτής ηχούς. Όταν επικρατούν συνθήκες καλής ορατότητας, η ισχυρή αυτή ηχώ μπορεί να συγκριθεί με
οπτικές παρατηρήσεις, γεγονός που βοηθά και στην
απόκτηση εμπειρίας όταν στο μέλλον δεν υπάρχουν
συνθήκες καλής ορατότητας.
3) Μέθοδος αναγνωρίσεως της προελεύσεως ισχυρής ηχούς κατά την προσγιάλωση (πίν.
5.11.6).
Σημειώνομε ότι η μέθοδος αυτή προϋποθέτει να
ανιχνεύσομε τρεις περιπτώσεις μεμονωμένης ηχούς
που έχομε αναγνωρίσει. Εάν δεν υπάρχουν τρεις μεμονωμένες περιπτώσεις ηχούς η μέθοδος δεν δίνει
αξιόπιστο αποτέλεσμα. Επίσης, τα πρώτα στίγματα
που υπολογίζονται κατά την έναρξη της προσγιαλώσεως δεν είναι πάντοτε αξιόπιστα, καθώς δεν είναι
εύκολη η αναγνώριση από μεγάλες αποστάσεις τριών τουλάχιστον μεμονωμένων περιπτώσεων ηχούς
που απαιτούνται για την εφαρμογή της μεθόδου.
5.11.2 Παράπλους ακτής.
Όταν το πλοίο μας πλέει παράλληλα στην ακτή ή
όταν παρακάμπτομε κάποιο ακρωτήριο και ιδίως σε
συνθήκες κακής ορατότητας, πρέπει να χρησιμοποιείται το radar ναυσιπλοΐας για την τήρηση πορείας
στην ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από κινδύνους
που βρίσκονται κοντά στην ακτή, όπως είναι οι σκόπελοι και τα αβαθή.

Πίνακας 5.11.5
Στόχοι κατά την προσγιάλωση.
α/α

Στόχοι που δεν ανιχνεύονται κατά την προσγιάλωση.

1.

Οι ακτογραμμές που δεν είναι απόκρημνες και δεν έχουν σημαντικό ύψος.

2.

Οι χαμηλές επίπεδες εκτάσεις που ακολουθούν τις ακτογραμμές.

α/α

Στόχοι που ανιχνεύονται κατά την προσγιάλωση.

1.

Οι ακτογραμμές που είναι απόκρημνες και έχουν σημαντικό ύψος.

2.

Οι υπερυψωμένες εκτάσεις λόφων και βουνών.

3.

Οι τεχνικές εγκαταστάσεις που υψώνονται στις χαμηλές επίπεδες εκτάσεις.
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Η χρησιμοποίηση του radar, όταν το πλοίο μας
πλέει παράλληλα στην ακτή ή όταν παρακάμπτομε
κάποιο ακρωτήριο πρέπει να γίνεται και με συνθήκες καλής ορατότητας, όταν δεν είναι εφικτή η ορατή παρατήρηση (π.χ. τη νύχτα).
Για τον καθορισμό και την τήρηση της ασφαλούς

πορείας ακολουθούμε τη διαδικασία που παρουσιάζεται στον πίνακα 5.11.7. Η διαδικασία έχει ως
σκοπό τη χάραξη γραμμών αποστάσεως ασφάλειας
radar και τον προσδιορισμό με βάση αυτές της πορείας του πλοίου κατά τον παράπλου της ακτής.
Στο σχήμα 5.11στ που παρουσιάζει χαρακτηρι-

Πίνακας 5.11.6
Μέθοδος αναγνωρίσεως της προελεύσεως ισχυρής ηχούς κατά την προσγιάλωση.
α/α

Βήματα μεθόδου

1.

Επιλέγομε, μεταξύ των περιπτώσεων ηχούς που ανιχνεύομε, τρεις (τουλάχιστον) περιπτώσεις ισχυρής μεμονωμένης ηχούς, οι οποίες έχουν σημαντικά διαφορετικές διοπτεύσεις
και αντιστοιχούν, εάν είναι αυτό εφικτό, σε προφανή σημεία.

2.

Μετρούμε στον ενδείκτη PPI του radar μας τις αποστάσεις και τις διοπτεύσεις των τριών
περιπτώσεων μεμονωμένης ηχούς που επιλέξαμε στο βήμα 1.

3.

α) Χαράσσομε σε διαφανές χαρτί τις αληθείς διοπτεύσεις των τριών περιπτώσεων μεμονωμένης ηχούς από το σημείο που αντιστοιχεί στο πλοίο μας.
β) Υποτυπώνομε στο διαφανές χαρτί τις τρεις περιπτώσεις μεμονωμένης ηχούς στις αποστάσεις που μετρήσαμε στο βήμα 2.

4.

Τοποθετούμε το διαφανές χαρτί πάνω στον χάρτη, έτσι ώστε το σημείο που αντιστοιχεί στο
πλοίο μας να είναι κοντά στο στίγμα αναμετρήσεως.

5.

Μετακινούμε το διαφανές χαρτί, ώστε οι υποτυπωμένες τρεις περιπτώσεις μεμονωμένης
ηχούς να συμπέσουν με τα σημεία του χάρτη που τις επιστρέφουν.

6.

Σημειώνομε στον χάρτη το σημείο που βρίσκεται το σημείο του διαφανούς χαρτιού που
αντιστοιχεί στο πλοίο μας.

7.

Το σημείο που σημειώσαμε στο βήμα 6 αποτελεί το στίγμα του πλοίου μας τη στιγμή των
μετρήσεων.

8.

Επιβεβαιώνομε το στίγμα με το βυθόμετρο ή με σήματα που παρέχουν ramarks ή racons.

Ακτογραµµή

Σ1

Σ3

Σ4

Σ2

Σ5

Πορεία πλοίου

Σχ. 5.11στ
Παράδειγμα χαράξεως πορείας για τον παράπλου ακτής.
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στικό παράδειγμα χαράξεως πορείας με βάση τη
διαδικασία του πίνακα 5.11.7 διακρίνομε τα κατάλληλα για τον υπολογισμό αποστάσεων radar σημεία
(Σ) της ακτής που έχουν επιλεγεί, τα αντίστοιχα τόξα
(με κίτρινο χρώμα), τις γραμμές αποστάσεως ασφάλειας (με μπλε γραμμές) και την πορεία του πλοίου
(με κόκκινη γραμμή).
Εκτός από τη διαδικασία του πίνακα 5.11.7, μπορούμε να ακολουθήσομε για τη χάραξη πορείας και
την τεχνική των παραλλήλων γραμμών (βλ. παράγρ.
5.12).
5.11.3 Πλοήγηση με το radar, κίνδυνοι και αντιμετώπισή τους.
Κατά την πλοήγηση σε περιορισμένα νερά και
ιδίως σε συνθήκες κακής ορατότητας πρέπει να χρησιμοποιείται το radar ναυσιπλοΐας.

Η πλοήγηση με το radar είναι μία ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία και η πραγματοποίησή της απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία, αλλά και γνώση, τόσο της λειτουργίας των χαρακτηριστικών και των περιορισμών
του radar, όσο και της περιοχής των περιορισμένων
νερών εντός της οποίας γίνεται η πλοήγηση, καθώς
επίσης και των δυνατοτήτων του ίδιου του πλοίου.
Πριν την πλοήγηση πρέπει να μελετούμε τον
χάρτη της περιοχής και να σχεδιάζομε ένα σχέδιό
της με σημειωμένα τα σημεία που επιλέχθηκαν και
τους σημαντήρες, τις αποστάσεις και τις διοπτεύσεις
τους, τις αλλαγές πορείας και γενικότερα τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την πλοήγηση.
Κατά την πλοήγηση η εικόνα του ενδείκτη μεταβάλλεται πολύ γρήγορα. Έτσι δεν μπορεί να προσδιοριστεί το στίγμα του πλοίου με τις μεθόδους που αναφέραμε στην παράγραφο 5.11. Ωστόσο, μπορούμε

Πίνακας 5.11.7
Διαδικασία χαράξεως πορείας και παράπλου ακτής.
α/α

Βήματα χαράξεως πορείας

1.

Μελετούμε με προσοχή στον χάρτη την έκταση των επικινδύνων σημείων από την ακτή.

2.

Επιλέγομε κατάλληλα σημεία της ακτής για τον υπολογισμό αποστάσεων radar. Τα σημεία
αυτά πρέπει να είναι απόκρημνα σημεία της ακτογραμμής και όχι σημεία πέρα απ’ αυτήν.

3.

Χαράσσομε τόξα περιφέρειας κύκλου με κέντρα τα σημεία που επιλέξαμε στο βήμα 2 και
ακτίνα τέτοια, ώστε η εφαπτόμενη στα τόξα να περικλείει όλα τα επικίνδυνα σημεία προς
την ακτή.

4.

Χαράσσομε τις εφαπτόμενες στα τόξα του βήματος 3, οι οποίες ονομάζονται γραμμές αποστάσεως ασφάλειας radar.

5.

Χαράσσομε παράλληλα με τις εφαπτόμενες του βήματος 4 και από την εξωτερική τους πλευρά, την πορεία που θα ακολουθήσομε.

α/α

Βήματα κατά τον παράπλου ακτής

1.

Θέτομε τον μεταβλητό σημειωτή αποστάσεως στην απόσταση απ’ τη γραμμή αποστάσεως ασφάλειας radar του εκάστοτε κατάλληλου σημείου της ακτής, στο οποίο παραπλέει το
πλοίο.

2.

Ελέγχομε εάν ο κύκλος του μεταβλητού σημειωτή αποστάσεως εφάπτεται στην ηχώ του
αντίστοιχου κατάλληλου σημείου. Διακρίνομε τις εξής περιπτώσεις:
α) Εάν μόλις δεν εφάπτεται, τότε το πλοίο μας ακολουθεί την πορεία που χαράξαμε στο
βήμα 5.
β) Εάν δεν συμβαίνει αυτό, τότε το πλοίο μας δεν ακολουθεί την πορεία που χαράξαμε στο
βήμα 5 και απαιτείται η λήψη καταλλήλων διορθωτικών μέτρων.

3.

Ταυτόχρονα προσδιορίζομε το στίγμα του πλοίου, προκειμένου να επιβεβαιώνομε ότι το
πλοίο μας ακολουθεί την πορεία που χαράξαμε στο βήμα 5.
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να ακολουθήσομε για τον καθορισμό και την τήρηση
της ασφαλούς πορείας τη διαδικασία που παρουσιάζεται στον πίνακα 5.11.7, όπως στην περίπτωση
της ακτοπλοΐας. Επίσης, μπορούμε να τηρούμε την
πορεία ως προς τον βυθό με μεγάλη ακρίβεια χρησιμοποιώντας την τεχνική των παραλλήλων γραμμών
(βλ. παράγρ. 5.12).
Ορισμένα θέματα που αφορούν στη χρήση του
radar κατά την πλοήγηση είναι:
1) Η χρησιμοποιούμενη κλίμακα ανιχνεύσεως. Κατά την πλοήγηση χρησιμοποιούμε μικρές κλίμακες ανιχνεύσεως: 1,5 ή 3 ν.μ. Για να είναι δυνατή
η ανίχνευση στόχων σε μεγαλύτερη απόσταση επιλέγομε και μεγαλύτερη κλίμακα κατά τακτά χρονικά
διαστήματα.
2) Η αναγνώριση ηχούς σημαντήρων από
ηχώ αγκυροβολημένων πλοίων. Η αναγνώριση
της ηχούς σημαντήρων από την ηχώ αγκυροβολημένων πλοίων πραγματοποιείται δύσκολα. Μπορεί
να επιτευχθεί με την πρόσκαιρη ελάττωση της ευαισθησίας του δέκτη ή με χρήση της τεχνικής των
παραλλήλων γραμμών.
3) Η αναγνώριση ηχούς πλοίων που κινούνται. Στην περίπτωση ενδείκτη αληθούς κινήσεως
με σταθεροποίηση ως προς τον βυθό η αναγνώριση
ηχούς πλοίων που κινούνται είναι εύκολη, καθώς η
ηχώ τους εμφανίζει στον ενδείκτη την αληθή κίνηση
ως προς τον βυθό. Στην περίπτωση ενδείκτη σχετικής
κινήσεως, η αναγνώριση γίνεται από τη μεταβολή της
θέσεως σε σχέση με την ηχώ των ακινήτων στόχων.
4) Η εξαφάνιση και επανεμφάνιση ηχούς διαδοχικών σημαντήρων. Πολλές φορές, καθώς το
πλοίο προχωρεί μπορεί να παρατηρήσομε την εξαφάνιση και την επανεμφάνιση της ηχούς μεγάλου
αριθμού διαδοχικών σημαντήρων. Προκειμένου να
διευκολυνθεί η αναγνώριση της ηχούς των διαδοχικών σημαντήρων λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:
α) Τοποθέτηση σημαντήρων με ανακλαστήρα
radar σε διάταξη σχήματος T ή V ή Y, ώστε να διευκολύνεται η αναγνώρισή τους από το σχήμα.
β) Τοποθέτηση σημαντήρων με ανακλαστήρα radar σε διάταξη σχήματος T ή V ή Y σε χαμηλές ακτές
πίσω από μεταλλικό πλέγμα.
5) Η εμφάνιση ψευδοηχούς. Λόγω των μικρών αποστάσεων από τις ακτές κατά την πλοήγηση,

7

εμφανίζεται ψευδοηχώ από επόμενες διαδρομές, έμμεση ηχώ7 και ηχώ από πλευρικούς λοβούς.
5.12 Η
 τεχνική χρησιμοποιήσεως των παραλλήλων γραμμών.
Τα περισσότερα radar, εκτός από τη γραμμή του
δρομέα διοπτεύσεων διαθέτουν και άλλες γραμμές
που είναι παράλληλες της γραμμής του δρομέα
διοπτεύσεων και ισαπέχουσες μεταξύ τους.
Οι γραμμές αυτές (σχ. 5.12α) έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
1) Είναι παράλληλες στη γραμμή του δρομέα διοπτεύσεων.
2) Είναι τόσες (σε κάθε ημικύκλιο) όσοι και οι
διακριβωτικοί κύκλοι.
3) Ρυθμίζονται έτσι, ώστε οι διακριβωτικοί κύκλοι να εφάπτονται στις παράλληλες γραμμές σε
όλες τις κλίμακες ανιχνεύσεως.
4) Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών παραλλήλων γραμμών ισούται με την απόσταση μεταξύ
δύο διαδοχικών διακριβωτικών κύκλων της χρησιμοποιούμενης κλίμακας ανιχνεύσεως.
5) Οι αποστάσεις των σημείων που ενδιαφέρουν
όταν είναι ενδιάμεσα στις παράλληλες γραμμές, δηλαδή ενδιάμεσα των διακριβωτικών κύκλων, υπολογίζονται με τη βοήθεια του μεταβλητού σημειωτή
αποστάσεως.
Οι παράλληλες γραμμές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πλήθος εφαρμογών, όπως είναι η μέτρηση
αποστάσεως και η ακριβής τήρηση της επιθυμητής
0o

270o

90o

180o

Σχ. 5.12α
Χαρακτηριστική εικόνα παραλλήλων γραμμών.

 έμμεση ηχώ είναι ψευδοηχώ που προέρχεται από την ανάκλαση των παλμών του radar σε εμπόδια, τα οποία δημιουργούν τομείς
Η
σκιάς.
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πορείας ως προς τον βυθό. Για παράδειγμα, ο έλεγχος της τηρήσεως της επιθυμητής πορείας ως προς
τον βυθό πραγματοποιείται εάν θέσομε (σε ενδείκτη
σχετικής κινήσεως) τις γραμμές αυτές παράλληλα με
τη γραμμή πλώρης και παρακολουθούμε την κίνηση
της ηχούς ενός ακίνητου στόχου ως προς τις γραμμές αυτές. Εάν το ίχνος κινήσεως της ηχούς του ακίνητου στόχου είναι παράλληλο με τις γραμμές, τότε
η γραμμή πλώρης αντιπροσωπεύει την κίνηση του
πλοίου ως προς τον βυθό.
Οι παράλληλες γραμμές μπορούν να συνδυαστούν με τον ανακλαστικό υποτυπωτή και να χρησιμοποιηθούν σε περισσότερες εφαρμογές εκμεταλλεύσεως του radar. Τέτοιες εφαρμογές είναι οι
ακόλουθες:
1) Η μέτρηση διοπτεύσεως με την εικόνα αποκεντρωμένη.
2) Η αναγνώριση της ηχούς μικρού απομονωμένου στόχου.
3) Η ακριβής πλεύση και αλλαγή πορείας και
4) η πλοήγηση σε καθορισμένο αγκυροβόλιο
(βλ. παράγρ. 5.13).
5.12.1 Μ
 έτρηση διοπτεύσεως με την εικόνα αποκεντρωμένη.
Οι παράλληλες γραμμές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της διοπτεύσεως στόχου σε ενδείκτη σχετικής κινήσεως με τον Βορρά
άνω και την εικόνα αποκεντρωμένη ή σε ενδείκτη
αληθούς κινήσεως (πίν. 5.12.1).
Το σχήμα 5.12β παρουσιάζει τη μέτρηση της διοπτεύσεως με την εικόνα αποκεντρωμένη με εφαρμογή της τεχνικής του πίνακα 5.12.1. Σημειώνομε ότι
στο σχήμα δεν παρουσιάζομε τους διακριβωτικούς
κύκλους για λόγους απλότητας.
Ακολουθώντας την τεχνική του πίνακα 5.12.1
μπορούμε να μετρήσομε και τη διόπτευση από στόχο
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Σχ. 5.12β
Μέτρηση της διοπτεύσεως
με την εικόνα αποκεντρωμένη.

σε στόχο εάν στο πρώτο βήμα χαράξομε την ευθεία
γραμμή που συνδέει τους δύο στόχους.
5.12.2 Αναγνώριση της ηχούς μικρού απομονωμένου στόχου.
Η αναγνώριση της ηχούς μικρού απομονωμένου
στόχου από την ηχώ αγκυροβολημένων πλοίων,
που βρίσκονται σε μικρή απόσταση απ’ αυτόν δεν
είναι εύκολη. Η αναγνώριση μπορεί να γίνει με
τη βοήθεια των παραλλήλων γραμμών και του
ανακλαστικού υποτυπωτή ακολουθώντας την τεχνική που παρουσιάζεται στον πίνακα 5.12.2.
Τονίζομε ότι η παραπάνω τεχνική αναγνωρίσεως
μπορεί να εφαρμοστεί μόνο εάν πρώτα γίνει στην
οθόνη του ενδείκτη αναγνώριση της ηχούς άλλου
χαρακτηριστικού στόχου. Η τεχνική εφαρμόζεται
με παρουσίαση της εικόνας και με τον Βορρά άνω
και με την πλώρη άνω. Στην περίπτωση της πλώρης
άνω πρέπει να μετατρέπομε σε σχετικές τις αληθείς
διοπτεύσεις που μετρούμε στον χάρτη. Το σχήμα
5.12γ παρουσιάζει την αναγνώριση της ηχούς μι-

Πίνακας 5.12.1
Μέτρηση διοπτεύσεως με την εικόνα αποκεντρωμένη.
α/α

Βήματα μετρήσεως διοπτεύσεως

1.

Χαράσσομε ευθεία γραμμή από το πλοίο μας στον στόχο.

2.

Στρέφομε τις παράλληλες γραμμές, ώστε να γίνουν παράλληλες με την ευθεία που χαράξαμε
στο βήμα 1.

3.

Η κεντρική παράλληλη γραμμή μάς δείχνει στο ανεμολόγιο τη ζητούμενη διόπτευση.
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Πίνακας 5.12.2
Βήματα αναγνωρίσεως ηχούς μικρού απομονωμένου στόχου.

1.

Στην οθόνη του ενδείκτη αναγνωρίζομε την ηχώ άλλου χαρακτηριστικού στόχου όπως νησίδας,
λιμενοβραχίονα, κάβου κ.λπ..

2.

Μετρούμε στον χάρτη τη διόπτευση και την απόσταση του μικρού απομονωμένου στόχου από
τον χαρακτηριστικό στόχο που αναγνωρίσαμε στο βήμα 1.

3.

α) Στρέφομε τις παράλληλες γραμμές, έτσι ώστε η κεντρική γραμμή να μας δείχνει στο ανεμολόγιο τη διόπτευση του μικρού απομονωμένου στόχου από τον χαρακτηριστικό στόχο του
βήματος 1.
β) Εναλλακτικά, για μεγαλύτερη ακρίβεια χαράσσομε στον ανακλαστικό υποτυπωτή ευθεία
γραμμή, η οποία συνδέει την ηχώ του χαρακτηριστικού στόχου που αναγνωρίσαμε στο βήμα
1 με την ηχώ του μικρού απομονωμένου στόχου και στρέφομε τις παράλληλες γραμμές, ώστε
να γίνουν παράλληλες με την ευθεία γραμμή που χαράξαμε.

4.

Ρυθμίζομε (με τη βοήθεια των διακριβωτικών κύκλων ή του μεταβλητού σημειωτή αποστάσεως) τον διαβήτη μας (κουμπάσο) σε άνοιγμα που αντιστοιχεί στην απόσταση που μετρήσαμε
στον χάρτη στο βήμα 2 και το διατηρούμε σταθερό.

5.

Τοποθετούμε τη μία μύτη του κουμπάσου στην ηχώ του χαρακτηριστικού στόχου του βήματος 1.

6.

Η άλλη μύτη του κουμπάσου δείχνει την ηχώ του απομονωμένου μικρού στόχου πάνω στη
γραμμή διοπτεύσεώς της.

7.

Εάν μας ενδιαφέρει η απόσταση μεταξύ του χαρακτηριστικού στόχου που αναγνωρίσαμε στο
βήμα 1 και του απομονωμένου μικρού στόχου, αυτή υπολογίζεται στρέφοντας τις παράλληλες
γραμμές, ώστε να γίνουν κάθετες στην ευθεία του βήματος 3(β) και να εφάπτονται στους διακριβωτικούς κύκλους.

κρού απομονωμένου στόχου με εφαρμογή της μεθόδου
του πίνακα 5.12.2 σε παρουσίαση της εικόνας με τον
Βορρά άνω.
Τέλος, σημειώνομε ότι η εφαρμογή της μεθόδου δεν
δίνει ασφαλή αποτελέσματα σε περιοχές με πολλά αγκυροβολημένα πλοία.
5.12.3 Ακριβής πλεύση και αλλαγή πορείας.
Με τη βοήθεια των παραλλήλων γραμμών και του
ανακλαστικού υποτυπωτή8 μπορούμε να τηρήσομε με
ακρίβεια την πορεία του πλοίου μας ως προς τον βυθό
και επίσης να προσδιορίσομε με ακρίβεια τα στίγματα
αλλαγής πορείας. Η τεχνική που ακολουθούμε για τον
σκοπό αυτό προϋποθέτει ότι έχομε ήδη χαράξει στον
χάρτη τις αληθείς πορείες γύρω από χαρακτηριστικά
σημεία, όπως είναι σημεία ακτών ή σημαντήρες και
8
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 ανακλαστικός υποτυπωτής είναι συσκευή για την αποτύπωση στόχων απευθείας στον ενδείκτη PPI. Σήμερα, όπως έχομε
Ο
αναφέρει, τα radar διαθέτουν σύστημα ARPA για την υποτύπωση. Η παρουσίαση της υποτυπώσεως με χρήση του ανακλαστικού
υποτυπωτή γίνεται για εκπαιδευτικούς λόγους καλύτερης κατανοήσεως των περιγραφομένων διαδικασίων.
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έχομε υπολογίσει τις αποστάσεις των πορειών από
τα σημεία αυτά.
Η τεχνική εφαρμόζεται σε ενδείκτη σχετικής κινήσεως με τον Βορρά άνω (σχ. 5.12δ) και σε ενδείκτη αληθούς κινήσεως (σχ. 5.12ε) ως εξής:
1) Ε
 νδείκτης σχετικής κινήσεως με τον Βορρά άνω.
Ας υποθέσομε ότι έχομε χαράξει στον χάρτη αρχική πορεία φ1, η οποία αλλάζει σε φ2 και επίσης
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Εφαρμογή τεχνικής τηρήσεως ακριβούς πλεύσεως
και αλλαγής πορείας για ενδείκτη σχετικής κινήσεως με τον Βορρά άνω.
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Σχ. 5.12ε
Εφαρμογή τεχνικής τηρήσεως ακριβούς πλεύσεως και
αλλαγής πορείας για ενδείκτη αληθούς κινήσεως.

ότι έχομε ένα χαρακτηριστικό σημείο Σ, το οποίο
πρέπει να απέχει από το πλοίο στην αρχική πορεία
τουλάχιστον κατά d1 και στην επόμενη πορεία τουλάχιστον κατά d2. Η τεχνική που ακολουθούμε για
την τήρηση της ακριβούς πλεύσεως και αλλαγής
πορείας στην περίπτωση του ενδείκτη σχετικής κινήσεως με τον Βορρά άνω παρουσιάζεται στο σχήμα 5.12δ και στον πίνακα 5.12.3.
Η τεχνική βασίζεται στην ιδιότητα ότι η ταχύτητα της κινήσεως του χαρακτηριστικού σημείου κάτω
από την εφαπτόμενη στον κύκλο του μεταβλητού
σημειωτή αποστάσεως (βήμα 3) και αντίθετα από
την πορεία φ1 ισούται με την ταχύτητα του πλοίου
ως προς τον βυθό. Συνεπώς, απ’ τη θέση της ηχούς
κατά μήκος της εν λόγω εφαπτόμενης υπολογίζομε
τη θέση του πλοίου μας κατά μήκος της πορείας.
Σημειώνομε ότι εκτροπή της ηχούς του χαρακτηριστικού σημείου αριστερότερα από την εφαπτόμενη
στον κύκλο του μεταβλητού σημειωτή αποστάσεως
(βήμα 3) συνεπάγεται εκτροπή πορείας προς τα δεξιά και αντίστροφα.
Όταν η ηχώ του χαρακτηριστικού σημείου βρεθεί
λίγο πριν το σημείο χειρισμού Χ, χειρίζομε το πλοίο
για την αλλαγή πορείας, με αποτέλεσμα η ηχώ να
ακολουθεί καμπύλη γραμμή. Η καμπύλη αυτή αντιστοιχεί στο τόξο του κύκλου στροφής του πλοίου,
αλλά με αντίθετη φορά. Η τήρηση του πλοίου στην
επόμενη πορεία φ2 πραγματοποιείται εάν η ηχώ του
χαρακτηριστικού σημείου κινείται κάτω απ’ την ευθεία που χαράξαμε στο βήμα 6.
2) Ενδείκτης αληθούς κινήσεως.
Η τεχνική που ακολουθούμε στον ενδείκτη αληθούς κινήσεως που λειτουργεί με σταθεροποίηση
ως προς τον βυθό (για την ίδια περίπτωση πορείας όπως και παραπάνω) παρουσιάζεται στο σχήμα
5.12ε και στον πίνακα 5.12.4.
Καθώς το πλοίο προχωρά, το κέντρο της εικόνας
κινείται πάνω στην εστιγμένη πράσινη γραμμή. Αυτή
καμπυλώνεται κατά τόξο που αντιστοιχεί στη στροφή
που πραγματοποιεί το πλοίο κατά την αλλαγή πορείας και μάλιστα κατά την ίδια φορά.
Σημειώνεται ότι εάν πριν από την αλλαγή πορείας πρέπει να πραγματοποιηθεί μετατόπιση του κέντρου της εικόνας σε θέση στην οθόνη τέτοια, ώστε
να επιτυγχάνονται ανιχνεύσεις σε μεγάλες αποστάσεις, τότε η μετατόπιση του κέντρου της εικόνας στην
εν λόγω θέση πρέπει να προηγείται της σημειώσεως
του σημείου χειρισμού.
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Πίνακας 5.12.3
Βήματα τεχνικής τηρήσεως ακριβούς πλεύσεως και αλλαγής πορείας για ενδείκτη
σχετικής κινήσεως με τον Βορρά άνω.
α/α

Προετοιμασία

1.

Στρέφομε τις παράλληλες γραμμές, έτσι ώστε η κεντρική γραμμή να δείχνει την αρχική πορεία
φ1, την οποία θέλομε να ακολουθήσομε.

2.

Ρυθμίζομε τον μεταβλητό σημειωτή σε απόσταση ίση με d1, που είναι η απόσταση από το χαρακτηριστικό σημείο που αντιστοιχεί στην αρχική πορεία.

3.

Χαράσσομε στον ανακλαστικό υποτυπωτή ευθεία εφαπτόμενη στον κύκλο του μεταβλητού σημειωτή αποστάσεως και παράλληλη προς τις παράλληλες γραμμές με σημείο επαφής το Κ.

4.

Σημειώνομε (με τη βοήθεια του κουμπάσου) πάνω στην ευθεία που χαράξαμε στο βήμα 3 το
σημείο χειρισμού Χ ως το σημείο που απέχει από το σημείο επαφής Κ απόσταση ίση με d2 σε
κατεύθυνση αντίθετη απ’ την αρχική πορεία.

5.

Στρέφομε τις παράλληλες γραμμές, ώστε η κεντρική να δείχνει την επόμενη πορεία φ2.

6.

Από το σημείο Χ χαράσσομε στον ανακλαστικό υποτυπωτή ευθεία παράλληλη στις παράλληλες
γραμμές και σε κατεύθυνση αντίθετη από την πορεία φ2.
Εκτέλεση

1.

Πριν την αλλαγή πορείας η ηχώ του χαρακτηριστικού σημείου πρέπει να εμφανίζεται κάτω από
την ευθεία που χαράξαμε στο βήμα 3.

2.

Όταν η ηχώ του χαρακτηριστικού σημείου βρεθεί λίγο πριν το σημείο χειρισμού Χ, χειρίζομε το
πλοίο για την αλλαγή πορείας, με αποτέλεσμα η ηχώ να ακολουθεί καμπύλη γραμμή.

3.

Μετά την αλλαγή πορείας η ηχώ του χαρακτηριστικού σημείου πρέπει να εμφανίζεται κάτω από
την ευθεία που χαράξαμε στο βήμα 6.

Πίνακας 5.12.4
Βήματα τεχνικής τηρήσεως ακριβούς πλεύσεως και αλλαγής πορείας
για ενδείκτη αληθούς κινήσεως.
α/α

Τήρηση αρχικής πορείας

1.

Μετατοπίζομε το κέντρο της εικόνας σε κατάλληλο σημείο.

2.

Στρέφομε τις παράλληλες γραμμές, ώστε η κεντρική να δείχνει την αρχική πορεία φ1.

3.

Χαράσσομε την ευθεία που είναι παράλληλη στις παράλληλες γραμμές και τέμνει την ηχώ του
χαρακτηριστικού σημείου.

4.

Ρυθμίζομε τον μεταβλητό σημειωτή αποστάσεως σε απόσταση ίση με d1, που είναι η απόσταση
από το χαρακτηριστικό σημείο που αντιστοιχεί στην αρχική πορεία.

5.

Χειρίζομε το πλοίο μας, ώστε ο κύκλος του μεταβλητού σημειωτή αποστάσεως να εφάπτεται
στην ευθεία που χαράξαμε στο βήμα 3.

6.

Τηρούμε το πλοίο στην πορεία φ1 ελέγχοντας εάν ο κύκλος του μεταβλητού σημειωτή αποστάσεως εφάπτεται συνέχεια στην ευθεία που χαράξαμε στο βήμα 3.
(συνεχίζεται)
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Αλλαγή πορείας

1.

Ρυθμίζομε τον ηλεκτρονικό δρομέα διοπτεύσεων σε ένδειξη ίση με την επόμενη πορεία φ2.

2.

Πάνω στην ευθεία που χαράξαμε στο βήμα 3 προσδιορίζομε με τη βοήθεια του κουμπάσου και
του μεταβλητού σημειωτή αποστάσεως, το σημείο χειρισμού Χ ως το σημείο που απέχει από το
χαρακτηριστικό σημείο Σ απόσταση d2 προς την κατεύθυνση της πορείας.

3.

Επαναφέρομε τον μεταβλητό σημειωτή αποστάσεως σε απόσταση d1, ώστε να εφάπτεται στην
ευθεία που χαράξαμε στο βήμα 3.

4.

Λίγο πριν ο ηλεκτρονικός δρομέας διοπτεύσεων διέλθει από το σημείο χειρισμού Χ, χειρίζομε
το πλοίο για την αλλαγή πορείας.
Τήρηση νέας πορείας

1.

Επαναλαμβάνομε κατάλληλα τη διαδικασία των βημάτων 1 έως 6 για την τήρηση της νέας
πορείας.

Μετά την ολοκλήρωση της αλλαγής πορείας πρέπει να πραγματοποιείται μετατόπιση του κέντρου της
εικόνας στην εν λόγω θέση. Η τήρηση της ακριβούς
πλεύσεως στη νέα πορεία πραγματοποιείται, όπως
και στην περίπτωση της αρχικής πορείας.
5.13 Πλοήγηση σε καθορισμένο αγκυροβόλιο.
Η πλοήγηση σε καθορισμένο αγκυροβόλιο μπορεί να πραγματοποιηθεί με την τεχνική των παραλλήλων γραμμών και τον ανακλαστικό υποτυπωτή.
Η τεχνική των παραλλήλων γραμμών συνιστάται να
ακολουθείται ακόμα και όταν επικρατούν συνθήκες
καλής ορατότητας, γιατί μας βοηθούν να τηρούμε εύκολα και με ακρίβεια την πορεία μέχρι το καθορισμένο αγκυροβόλιο.
Η εφαρμογή της τεχνικής των παραλλήλων
γραμμών προϋποθέτει ότι έχομε ήδη χαράξει στον
χάρτη την πλοήγηση στο καθορισμένο αγκυροβόλιο
γύρω από χαρακτηριστικά σημεία και έχομε υπολογίσει τις αποστάσεις από τα σημεία αυτά. Η χάραξη
της πλοηγήσεως πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και λαμβάνοντας υπόψη τον άνεμο, το ρεύμα,
τους κινδύνους της περιοχής και τα χαρακτηριστικά
του πλοίου μας.
Η τεχνική εφαρμόζεται:
1) Σε ενδείκτη σχετικής κινήσεως με τον Βορρά
άνω.
2) Σε ενδείκτη αληθούς κινήσεως και
3) σε ενδείκτη σχετικής κινήσεως με την πλώρη
άνω. Στον ενδείκτη αυτό απαιτείται στρεφόμενη επιφάνεια υποτυπώσεως του ανακλαστικού υποτυπωτή.

1) Ενδείκτης σχετικής κινήσεως με τον Βορρά άνω.
Ας υποθέσομε ότι πλέομε με αρχική πορεία φ1
και πρέπει να αγκυροβολήσομε σε θέση Α, η οποία
βρίσκεται σε απόσταση d από συγκεκριμένο σημαντήρα Σ και έχει διόπτευση φ. Η τελική πορεία, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ρεύμα, πρέπει να είναι η φ2
και η αλλαγή πορείας πρέπει να γίνει σε θέση με
διόπτευση φα. Οι αποστάσεις ασφαλείας του πλοίου από τον σημαντήρα είναι d1 για την αρχική πορεία και d2 για την τελική πορεία. Η τεχνική που
ακολουθούμε για την πλοήγηση σε καθορισμένο
αγκυροβόλιο στην περίπτωση του ενδείκτη σχετικής κινήσεως με τον Βορρά άνω παρουσιάζεται
στο σχήμα 5.13α και στον πίνακα 5.13.1. Η τεχνική περιλαμβάνει μια φάση προετοιμασίας πριν την
εμφάνιση της ηχούς του σημαντήρα και μία φάση
εκτελέσεως της πλοηγήσεως.
Η τεχνική αυτή έχει ως εξής: από τη θέση της
ηχούς του σημαντήρα κατά μήκος των ευθειών που
φέρομε στα βήματα 3 και 5 υπολογίζομε τη θέση
του πλοίου μας κατά μήκος της πορείας. Μετά την
αλλαγή πορείας μπορούμε να επιλέξομε κατάλληλη μικρότερη κλίμακα ανιχνεύσεως, ώστε να έχομε
ακόμα καλύτερη ευκρίνεια στην εικόνα του radar.
Αυτό προϋποθέτει ότι έχομε αρχικά επαναλάβει τα
βήματα 4, 5 και 9 με τη νέα κλίμακα και έχομε χαράξει την ευθεία του βήματος 5 για τη νέα κλίμακα. Με
την αλλαγή της κλίμακας μετά την αλλαγή πορείας,
η ηχώ του σημαντήρα μετατοπίζεται και πρέπει να
κινείται κάτω από την ευθεία που χαράξαμε για τη
νέα κλίμακα (βήμα 10).

103
0o
φ2

Α
d

φ1

φα

φ2

d2

Σ
d1

φ
270o

d1
Α

90

φ1

o

d2

180o

Σχ. 5.13α
Εφαρμογή τεχνικής πλοηγήσεως σε καθορισμένο αγκυροβόλιο για ενδείκτη σχετικής κινήσεως
με τον Βορρά άνω.

Πίνακας 5.13.1
Βήματα τεχνικής πλοηγήσεως σε καθορισμένο αγκυροβόλιο
για ενδείκτη σχετικής κινήσεως με τον Βορρά άνω.
α/α

Προετοιμασία (πριν εμφανισθεί η ηχώ του σημαντήρα)

1.

9
Υλοποιούμε τα βήματα 2 έως 9 με βάση κατάλληλη μικρή κλίμακα ανιχνεύσεως , που μας παρέχει
καλή ευκρίνεια στην εικόνα του radar.

2.

Στρέφομε τις παράλληλες γραμμές, έτσι ώστε η κεντρική γραμμή να δείχνει την αρχική πορεία φ1.

3.

Σε απόσταση d1 χαράσσομε στον ανακλαστικό υποτυπωτή ευθεία παράλληλη προς την αρχική πορεία.

4.

Στρέφομε τις παράλληλες γραμμές, έτσι ώστε η κεντρική γραμμή να δείχνει την τελική πορεία φ2.

5.

Σε απόσταση d2 χαράσσομε στον ανακλαστικό υποτυπωτή ευθεία παράλληλη προς την τελική πορεία.

6.

Στρέφομε τον δρομέα διοπτεύσεων στην ένδειξη φα του ανεμολογίου και χαράσσομε τη διόπτευση
αλλαγής πορείας.

7.

Το σημείο τομής των ευθειών που χαράσσομε στα βήματα 3 και 6 αποτελεί το σημείο αλλαγής πορείας
του πλοίου.

8.

Στρέφομε τον δρομέα διοπτεύσεων στην ένδειξη φ του ανεμολογίου και χαράσσομε τη διόπτευση
αλλαγής πορείας.

9.

Το σημείο τομής των ευθειών που χαράσσομε στα βήματα 5 και 8 αποτελεί το σημείο αγκυροβολίας
του πλοίου.

10.

10
Αν μετά την αλλαγή πορείας επιθυμούμε να επιλέξομε ακόμα μικρότερη κλίμακα ανιχνεύσεως για
ακόμη καλύτερη ευκρίνεια στην εικόνα του radar, πρέπει να επαναλάβομε τα βήματα 4, 5 και 9 με τη
νέα κλίμακα και να χαράξομε την ευθεία του βήματος 5 για τη νέα κλίμακα.

(συνεχίζεται)

9

Συνήθως επιλέγεται η κλίμακα των 1,5 ν.μ..
Συνήθως επιλέγεται η κλίμακα των 0,75 ν.μ..

10
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Εκτέλεση

1.

Παρακολουθούμε την ηχώ του σημαντήρα και όταν εμφανισθεί σε απόσταση μικρότερη από την κλίμακα του βήματος 1, αλλάζομε την κλίμακα ανιχνεύσεως σ’ αυτήν του βήματος 1.

2.

α) Ε
 άν η ηχώ του σημαντήρα εμφανίζεται κάτω απ’ την ευθεία που χαράξαμε στο βήμα 3, τότε το
πλοίο τηρεί την επιθυμητή πορεία φ1.
β) Ε
 άν όχι, χειρίζομε το πλοίο, ώστε η ηχώ να εμφανίζεται κάτω από την ευθεία που χαράξαμε στο
βήμα 3.

3.

Όταν η ηχώ φθάσει στο σημείο αλλαγής πορείας, χειρίζομε το πλοίο για την αλλαγή πορείας, με αποτέλεσμα η ηχώ να ακολουθήσει καμπύλη γραμμή και να βρεθεί κάτω απ’ την ευθεία που χαράξαμε
στο βήμα 5.

4.

α) Ε
 άν η ηχώ του σημαντήρα εμφανίζεται κάτω από την ευθεία που χαράξαμε στο βήμα 5 μέχρι το
πλοίο να φθάσει στο σημείο αγκυροβολίας, τότε το πλοίο τηρεί την επιθυμητή πορεία φ2.
β) Ε
 άν όχι, χειρίζομε το πλοίο, ώστε η ηχώ να εμφανίζεται κάτω απ’ την ευθεία που χαράξαμε στο
βήμα 5 μέχρι το πλοίο να φθάσει στο σημείο αγκυροβολίας.

5.

Μετά την αλλαγή πορείας μπορούμε να αλλάζομε την κλίμακα ανιχνεύσεως σ’ αυτήν του βήματος 10.

6.

Αν αλλάξομε την κλίμακα στο βήμα 5 της εκτελέσεως, τότε η ηχώ του σημαντήρα μετατοπίζεται και:
α) Εάν η ηχώ του σημαντήρα εμφανίζεται κάτω από την ευθεία που χαράξαμε στο βήμα 10 μέχρι το
πλοίο να φθάσει στο σημείο αγκυροβολίας, τότε το πλοίο τηρεί την επιθυμητή πορεία φ2.
β) Ε
 άν όχι, χειρίζομε το πλοίο, ώστε η ηχώ να εμφανίζεται κάτω από την ευθεία που χαράξαμε στο
βήμα 10 μέχρι το πλοίο να φθάσει στο σημείο αγκυροβολίας.

Σημειώνομε ότι η γραμμή πλώρης μπορεί να
μην εμφανίζεται πριν την αλλαγή πορείας ακριβώς
στην ένδειξη φ1 του ανεμολογίου εξαιτίας της υπάρξεως ρευμάτων, ωστόσο μετά την αλλαγή πορείας
πρέπει να εμφανίζεται στη θέση φ2, καθώς για τον
προσδιορισμό της πορείας φ2 έχει συνυπολογιστεί
το ρεύμα.
2) Ενδείκτης σχετικής κινήσεως με την πλώρη άνω.
Η τεχνική που ακολουθούμε στον ενδείκτη σχετικής κινήσεως με την πλώρη άνω (για την ίδια περίπτωση πορείας όπως και παραπάνω) παρουσιάζεται
στο σχήμα 5.13β και στον πίνακα 5.13.2. Η εφαρμογή της τεχνικής σε ενδείκτη σχετικής κινήσεως με την
πλώρη άνω παρουσιάζει δυσκολίες επειδή απαιτεί:
α) Στρεφόμενη επιφάνεια υποτυπώσεως του ανακλαστικού υποτυπωτή.
β) Παρακολούθηση της ηχούς ακινήτων στόχων
για τη διαπίστωση εάν το πλοίο ακολουθεί σταθερή
πορεία μετά από αλλαγή πορείας.
γ) Μετατροπή στον χάρτη των αληθών διοπτεύσεων αλλαγής πορείας σε σχετικές. Έτσι, η αληθής
διόπτευση φα του σημείου αλλαγής πορείας μετα-
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Σχ. 5.13β
Εφαρμογή τεχνικής πλοηγήσεως σε καθορισμένο αγκυροβόλιο για ενδείκτη σχετικής κινήσεως με την πλώρη άνω.

τρέπεται στη σχετική φα,σχ (φα,σχ = φα – φ1). Επίσης,
η αληθής διόπτευση φ του σημείου αγκυροβολίας
μετατρέπεται στη σχετική φσχ (φσχ = φ + φ1).
Η τεχνική περιλαμβάνει μία φάση προετοιμασίας
πριν την εμφάνιση της ηχούς του σημαντήρα και μία

105
φάση εκτελέσεως της πλοηγήσεως.
Μπορούμε και στην περίπτωση αυτή, όπως στην
περίπτωση του ενδείκτη σχετικής κινήσεως με τον
Βορρά άνω, μετά την αλλαγή πορείας να επιλέξομε
κατάλληλη μικρότερη κλίμακα ανιχνεύσεως, ώστε
να έχομε ακόμα καλύτερη ευκρίνεια στην εικόνα του

radar. Αυτό προϋποθέτει ότι έχομε αρχικά χαράξει
την ευθεία του βήματος 4 για τη νέα κλίμακα. Με
την αλλαγή της κλίμακας μετά την αλλαγή πορείας,
η ηχώ του σημαντήρα μετατοπίζεται και πρέπει να κινείται κάτω απ’ την ευθεία που χαράξαμε για τη νέα
κλίμακα.

Πίνακας 5.13.2
Βήματα τεχνικής πλοηγήσεως σε καθορισμένο αγκυροβόλιο για ενδείκτη
σχετικής κινήσεως με την πλώρη άνω.
α/α

Προετοιμασία (πριν εμφανισθεί η ηχώ του σημαντήρα)

1.

11
Υλοποιούμε τα βήματα 2 έως 8 με βάση κατάλληλη μικρή κλίμακα ανιχνεύσεως που μας
παρέχει καλή ευκρίνεια στην εικόνα του radar.

2.

ο
Στρέφομε τις παράλληλες γραμμές, έτσι ώστε η κεντρική γραμμή να δείχνει την ένδειξη 0 του
ανεμολογίου.

3.

Σε απόσταση d1 χαράσσομε στον ανακλαστικό υποτυπωτή ευθεία παράλληλη προς τις παράλληλες γραμμές.

4.

Σε απόσταση d2 χαράσσομε στον ανακλαστικό υποτυπωτή ευθεία παράλληλη προς τις παράλληλες γραμμές.

5.

Στρέφομε τον δρομέα διοπτεύσεων στην ένδειξη φα,σχ του ανεμολογίου και χαράσσομε τη διόπτευση αλλαγής πορείας.

6.

Το σημείο τομής των ευθειών που χαράσσομε στα βήματα 3 και 5 αποτελεί το σημείο αλλαγής
πορείας του πλοίου.

7.

Στρέφομε τον δρομέα διοπτεύσεων στην ένδειξη φσχ του ανεμολογίου και χαράσσομε τη διόπτευση αλλαγής πορείας.

8.

Το σημείο τομής των ευθειών που χαράσσομε στα βήματα 4 και 7 αποτελεί το σημείο αγκυροβολίας του πλοίου.
Εκτέλεση

11

1.

Παρακολουθούμε την ηχώ του σημαντήρα και όταν εμφανισθεί σε απόσταση μικρότερη από
την κλίμακα του βήματος 1, αλλάζομε την κλίμακα ανιχνεύσεως σ’ αυτήν του βήματος 1 της
προετοιμασίας.

2.

α) Ε
 άν η ηχώ του σημαντήρα εμφανίζεται κάτω από την ευθεία που χαράξαμε στο βήμα 3, τότε
το πλοίο τηρεί την επιθυμητή πορεία.
β) Ε
 άν όχι, χειρίζομε το πλοίο, ώστε η ηχώ να εμφανίζεται κάτω από την ευθεία που χαράξαμε
στο βήμα 3.

3.

Όταν η ηχώ φθάσει στο σημείο αλλαγής πορείας, χειρίζομε το πλοίο για την αλλαγή πορείας,
με αποτέλεσμα η ηχώ να ακολουθήσει καμπύλη γραμμή και να βρεθεί κάτω από την ευθεία
που χαράξαμε στο βήμα 4.

4.

α) Ε
 άν η ηχώ του σημαντήρα εμφανίζεται κάτω απ’ την ευθεία που χαράξαμε στο βήμα 4 μέχρι
το πλοίο να φθάσει στο σημείο αγκυροβολίας, τότε το πλοίο τηρεί την επιθυμητή πορεία.
β) Ε
 άν όχι, χειρίζομε το πλοίο, ώστε η ηχώ να εμφανίζεται κάτω από την ευθεία που χαράξαμε
στο βήμα 4 μέχρι το πλοίο να φθάσει στο σημείο αγκυροβολίας.

Συνήθως επιλέγεται η κλίμακα των 1,5 ν.μ.
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Σημειώνομε ότι η γραμμή πλώρης βρίσκεται στην
ένδειξη 0ο του ανεμολογίου, καθώς έχομε ενδείκτη
σχετικής κινήσεως με την πλώρη άνω.
3) Ενδείκτης αληθούς κίνησεως.
Η τεχνική που ακολουθούμε στον ενδείκτη αληθούς κινήσεως που λειτουργεί με σταθεροποίηση
ως προς τον βυθό (για την ίδια περίπτωση πορείας όπως και παραπάνω) παρουσιάζεται στο σχήμα
5.13γ και στον πίνακα 5.13.3. Η τεχνική περιλαμβάνει μία φάση προετοιμασίας, αφού όμως λάβει
χώρα η εμφάνιση της ηχούς του σημαντήρα και μία
φάση εκτελέσεως της πλοηγήσεως.
Ο πίνακας 5.13.4 παρουσιάζει τις διαφορές της
εφαρμογής της τεχνικής των παραλλήλων γραμμών για την πλοήγηση σε καθορισμένο αγκυροβόλιο μεταξύ του ενδείκτη σχετικής κινήσεως με τον
Βορρά άνω και του ενδείκτη αληθούς κινήσεως.
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Σχ. 5.13γ
Εφαρμογή τεχνικής πλοηγήσεως σε καθορισμένο
αγκυροβόλιο για ενδείκτη αληθούς κινήσεως.

Πίνακας 5.13.3
Βήματα τεχνικής πλοηγήσεως σε καθορισμένο αγκυροβόλιο
για ενδείκτη αληθούς κινήσεως.

12

α/α

Προετοιμασία (αφού εμφανισθεί η ηχώ του σημαντήρα)

1.

Όταν αρχίζει να ανιχνεύεται η ηχώ του σημαντήρα, ρυθμίζομε τον ενδείκτη αληθούς κινήσεως σε
λειτουργία με σταθεροποίηση ως προς τον βυθό.

2.

Παρακολουθούμε την ηχώ του σημαντήρα μέχρις ότου αυτή εμφανισθεί σε απόσταση μικρότερη
12
απ’ την κλίμακα ανιχνεύσεως , η οποία θα μας παρέχει ευκρίνεια στην εικόνα του radar (νέα κλίμακα). Όταν αυτό συμβεί, τότε αλλάζομε την κλίμακα ανιχνεύσεως στη νέα κλίμακα.

3.

Μετατοπίζομε με τη βοήθεια των σχετικών ρυθμιστών την εικόνα, ώστε η ηχώ του σημαντήρα να
εμφανίζεται σε κατάλληλο σημείο της οθόνης του ενδείκτη.

4.

Χαράσσομε στον αυτόματο υποτυπωτή μικρό κύκλο γύρω από την ηχώ για να παρακολουθούμε
άμεσα εάν υπάρχει ολίσθησή της.

5.

Στρέφομε τις παράλληλες γραμμές, έτσι ώστε η κεντρική γραμμή να δείχνει την ένδειξη φ του ανεμολογίου.

6.

Χαράσσομε στον ανακλαστικό υποτυπωτή ευθεία παράλληλη στις παράλληλες γραμμές, η οποία
διέρχεται από την ηχώ του σημαντήρα. Η ευθεία αυτή αποτελεί τη διόπτευση αγκυροβολίας.

7.

Πάνω στην ευθεία που χαράξαμε στο βήμα 6 σημειώνομε το σημείο αγκυροβολίας σε απόσταση d
από την ηχώ του σημαντήρα.

8.

Στρέφομε τις παράλληλες γραμμές, έτσι ώστε η κεντρική γραμμή να δείχνει την ένδειξη φ2 του ανεμολογίου.

 Συνήθως επιλέγεται η κλίμακα των 1,5 ν.μ..
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9.

Χαράσσομε στον ανακλαστικό υποτυπωτή ευθεία παράλληλη στις παράλληλες γραμμές η οποία
καταλήγει στο σημείο αγκυροβολίας. Η ευθεία αυτή αποτελεί την τελική πορεία προς το σημείο
αγκυροβολίας.

10.

Στρέφομε τις παράλληλες γραμμές, έτσι ώστε η κεντρική γραμμή να δείχνει την ένδειξη φ1 του ανεμολογίου.

11.

Χαράσσομε στον ανακλαστικό υποτυπωτή ευθεία παράλληλη στις παράλληλες γραμμές από το
σημείο που βρίσκεται το κέντρο της εικόνας. Η ευθεία αυτή αποτελεί την αρχική πορεία.

12.

Στρέφομε τις παράλληλες γραμμές, έτσι ώστε η κεντρική γραμμή να δείχνει την ένδειξη φα του ανεμολογίου.

13.

Χαράσσομε στον ανακλαστικό υποτυπωτή ευθεία παράλληλη στις παράλληλες γραμμές από την
ηχώ του σημαντήρα. Η ευθεία αυτή αποτελεί τη διόπτευση αλλαγής πορείας.

14.

Το σημείο τομής των ευθειών που χαράξαμε στα βήματα 11 και 13 προσδιορίζουν το σημείο αλλαγής
πορείας.
Εκτέλεση

1.

Ελέγχομε εάν το κέντρο της εικόνας κινείται κάτω απ’ τη γραμμή της αρχικής πορείας που χαράξαμε
στο βήμα 11.
α) Ε
 άν ναι, τότε το πλοίο τηρεί την επιθυμητή πορεία φ1 και βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας d1.
β) Ε
 άν όχι, χειρίζομε το πλοίο, ώστε το κέντρο της εικόνας να κινείται κάτω από την ευθεία αρχικής
πορείας που χαράξαμε στο βήμα 11.

2.

Όταν το κέντρο της εικόνας φθάσει στο σημείο αλλαγής πορείας, χειρίζομε το πλοίο για την αλλαγή
πορείας, ώστε το κέντρο της εικόνας να ακολουθήσει καμπύλη γραμμή και να βρεθεί κάτω απ’ την
ευθεία τελικής πορείας που χαράξαμε στο βήμα 9.

3.

α) Εάν το κέντρο της οθόνης εμφανίζεται κάτω από την ευθεία που χαράξαμε στο βήμα 9 μέχρι το
πλοίο να φθάσει στο σημείο αγκυροβολίας, τότε το πλοίο τηρεί την επιθυμητή πορεία φ2 (ως προς
τον βυθό).
β) Ε
 άν όχι, χειρίζομε το πλοίο, ώστε το κέντρο της οθόνης να εμφανίζεται κάτω απ’ την ευθεία που
χαράξαμε στο βήμα 9 μέχρι το πλοίο να φθάσει στο σημείο αγκυροβολίας.

Πίνακας 5.13.4
Διαφορές ενδεικτών σχετικής και αληθούς κινήσεως.
Διαφορές
Κριτήριο

Ενδείκτης σχετικής κινήσεως
με τον Βορρά άνω

Ενδείκτης αληθούς κινήσεως

Χρονική ευχέρεια προετοιμασίας.

Δεν μπορούμε να πραγματοποιήσομε τη
Μπορούμε να πραγματοποιήσομε τη χάραξη χάραξη όλων των ευθειών της μεθόδου
όλων των ευθειών της μεθόδου πριν εμφα- πριν εμφανισθεί η ηχώ του σημαντήρα
νισθεί η ηχώ του σημαντήρα.
και εκτρέψομε το κέντρο της εικόνας στην
κατάλληλη θέση.

Εξάρτηση από
τη χρησιμοποιούμενη κλίμακα
ανιχνεύσεως.

Μπορούμε να πραγματοποιήσομε τη χάραξη
όλων των ευθειών της μεθόδου ανεξάρτητα Μετά από αλλαγή κλίμακας πρέπει να γίνεαπό τη χρησιμοποιούμενη κατά τη στιγμή
ται νέα χάραξη των ευθειών της μεθόδου.
της χαράξεως κλίμακα ανιχνεύσεως.
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5.14 Έλεγχος ξεσέρματος άγκυρας.
Με τη συσκευή radar μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί εάν το πλοίο που αγκυροβόλησε ξεσέρνει
από το αγκυροβόλιό του. Για τον σκοπό αυτό σημειώνεται η απόσταση και η διόπτευση της ηχούς
χαρακτηριστικού στόχου τη στιγμή που, μετά την
αγκυροβολία, το πλοίο αναπλωρήσει στο ρεύμα ή
στον άνεμο ή στη συνισταμένη των δύο. Αν το πλοίο
αρχίζει να ξεσέρνει, η θέση της ηχούς του χαρακτηριστικού στόχου θα αρχίσει να μεταβάλλεται. Έτσι
αρκεί να παρατηρείται η μεταβολή της αποστάσεως
και της διοπτεύσεως της ηχούς του εν λόγω χαρακτηριστικού στόχου. Εάν παρατηρείται μεταβολή της
θέσεώς του, τότε προκύπτει το συμπέρασμα ότι το
πλοίο ξεσέρνει από το αγκυροβόλιό του. Η παρατηρούμενη κίνηση της ηχούς είναι αντίθετη από την
κατεύθυνση που ξεσύρει το πλοίο.
Ερωτήσεις
1. Π
 οιοι στόχοι χαρακτηρίζονται ως «μικροί στόχοι»
και από τι εξαρτάται η ηχώ τους;
2.	Σε ποιους παράγοντες οφείλεται η σημαντική διαφοροποίηση της εικόνας της ηχούς των ακτών από
την πραγματική εικόνα τους;
3.	Ποιες είναι οι ανακλαστικές αρετές των στόχων;
4. Τ
 ι είναι οι ανακλαστήρες radar; Ποιοι τύποι ανακλαστήρων radar χρησιμοποιούνται συνήθως;
5. Τ
 ι είναι οι ραδιοσημαντήρες; Ποιοι τύποι ραδιοσημαντήρων χρησιμοποιούνται συνήθως και ποια
είναι τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε τύπου;
6. Ποιοι είναι οι τρόποι αναγνωρίσεως πλοίων και
σημαντήρων;
7.	Παρουσιάστε τις μεθόδους προσδιορισμού στίγματος α) με αποστάσεις radar και β) με διοπτεύσεις
radar.
8.	Παρουσιάστε τη μέθοδο προσδιορισμού στίγματος
με απόσταση radar και ορατή διόπτευση.
9.	Παρουσιάστε τη μέθοδο προσδιορισμού στίγματος
με απόσταση και διόπτευση radar.
10. Τι είναι οι παράλληλες γραμμές και ποια τα χαρα-

κτηριστικά τους; Αναφέρατε εφαρμογές, στις οποίες χρησιμοποιούνται οι παράλληλες γραμμές.
Ασκήσεις.
ο
1. Π
 λοίο έχει αρχική πορεία φ1 = 40 , η οποία πρέπει
ο
να αλλάξει σε φ2 = 300 . Για την αλλαγή πορείας
υπάρχει χαρακτηριστικό σημείο Σ, το οποίο απέχει
από την αρχική πορεία κατά d1 = 2,5 ν.μ. και από
την επόμενη πορεία κατά d2 = 2 ν.μ.. Περιγράψτε
αναλυτικά την εφαρμογή για την περίπτωση αυτή
της τεχνικής τηρήσεως ακριβούς πορείας και αλλαγής πορείας για ενδείκτη σχετικής κινήσεως με
τον Βορρά άνω παρέχοντας και το σχετικό σχήμα.

2.	Για την περίπτωση του πλοίου της ασκήσεως 1,
περιγράψτε αναλυτικά την εφαρμογή της τεχνικής
τηρήσεως ακριβούς πορείας και αλλαγής πορείας
για ενδείκτη αληθούς κινήσεως παρέχοντας και το
σχετικό σχήμα.
3. Π
 λοίο πλέει με αρχική πορεία φ1 = 60ο και πρέπει
να αγκυροβολήσει σε θέση Α, η οποία βρίσκεται
σε απόσταση d = 0,60 ν.μ. από συγκεκριμένο σημαντήρα Σ και έχει διόπτευση φ = 250ο. Η τελική
πορεία, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ρεύμα, πρέπει
να είναι η φ2 = 270ο και η αλλαγή πορείας πρέπει να γίνει σε θέση με διόπτευση φα = 260ο. Οι
αποστάσεις ασφαλείας του πλοίου από το σημαντήρα είναι d1 =1 ν.μ. για την αρχική πορεία και
d2 = 0,50 ν.μ. για την τελική πορεία. Περιγράψτε
αναλυτικά την εφαρμογή για την περίπτωση αυτή
της τεχνικής πλοηγήσεως σε καθορισμένο αγκυροβόλιο για ενδείκτη σχετικής κινήσεως με τον Βορρά άνω παρέχοντας και το σχετικό σχήμα.
4.	Για την περίπτωση του πλοίου της ασκήσεως 3,
περιγράψτε αναλυτικά την εφαρμογή της τεχνικής
πλοηγήσεως σε καθορισμένο αγκυροβόλιο για ενδείκτη σχετικής κινήσεως με την πλώρη άνω παρέχοντας και το σχετικό σχήμα.
5.	Για την περίπτωση του πλοίου της ασκήσεως 3,
περιγράψτε αναλυτικά την εφαρμογή της τεχνικής
πλοηγήσεως σε καθορισμένο αγκυροβόλιο για ενδείκτη αληθούς κινήσεως παρέχοντας και το σχετικό σχήμα.

Παράρτημα
Πίνακας αντιστοιχίσεως Ελληνικής και Αγγλικής ορολογίας.
Ελληνικός όρος

Αγγλικός όρος

Αληθής κίνηση

True Motion (TM)

Ανακλαστήρας radar

Radar reflector

Ανακλαστικός υποτυπωτής

Reflection plotter

Αναμεταδότες

Transponders

Ανίχνευση

Detection

Αποδιαμορφωτής

Demodulator

Απολαβή

Gain

Αυτόματη Ρύθμιση Συχνότητας

Automatic Frequency Control (AFC)

Βάση χρόνου

Time base

Γεννήτρια βάσεως χρόνου

Time base generator

Γραμμή πλώρης

Heading line (ή heading marker)

Δέκτης

Receiver

Διακόπτης εκπομπής-λήψεως

Transmission-Reception Switch

Διακριβωτικοί κύκλοι

Range Rings (RR)

Διάκριση κατά απόσταση

Range resolution (ή range discrimination)

Διάκριση κατά διόπτευση

Bearing resolution (ή bearing discrimination)

Διαμορφωτής

Modulator

Διάρκεια παλμού

Pulse Duration

Διαφόριση

Differentiation

Διόπτευση

Bearing

Έμμεση ηχώ

Indirect echo

Ενδείκτης

Display (ή Indicator)

Ενδείκτης αληθούς κινήσεως

True motion display (ή Track indication display)

Ενδείκτης πλάνου θέσεων

Plan Position Indicator (PPI)

Ενδείκτης σχετικής κινήσεως

Relative motion display

Ενδιάμεση συχνότητα

Intermediate frequency

Ενισχυτές ηχούς

Echo enhances

Ενισχυτής

Amplifier

Επιστροφές βροχής

Rain clutter

Ευαισθησία

Sensitivity

Ευθυγράμμιση της εικόνας

Picture Alignment

Εύρος παλμού

Pulse Width
(συνεχίζεται)

110
Ελληνικός όρος

Αγγλικός όρος

Ηλεκτρονικός Σημειωτής Διοπτεύσεων

Electronic Bearing Marker (EBM)

Ηχώ

Echo

Ηχώ φάντασμα

Ghost echo

Θαλάσσιες επιστροφές

Sea clutter (ή Sea returns)

Καθοδική λυχνία

Cathode Ray Tube (CRT)

Κατακόρυφο εύρος δέσμης

Vertical beamwidth

Κεραία

Antenna (ή Scanner)

Κεραία κεκλιμένου παραβολικού κυλίνδρου

Tilted parabolic cylinder scanner

Κεραία σχισμών

Slotted waveguide scanner

Κλίμακα ανιχνεύσεως

Range

Κύκλωμα παλμού λαμπρότητας

Brightening pulse circuit

Κύκλωμα περιορισμού θαλασσίων επιστροφών

Anticlutter sea circuit

Κύκλωμα σκανδάλης

Trigger circuit

Κυματοδηγός

Waveguide

Κύριος λοβός

Main lobe

Μείκτης

Mixer

Μειωτήρες τροχοί

Reduction gears

Μεταβλητός Σημειωτής Αποστάσεως

Variable Range Marker (VRM)

Μεταπορφύρωση

Afterglow

Μέτρηση αποστάσεως (αποστασιομετρία)

Ranging

Μήκος παλμού

Pulse Length

Μικροδιακόπτης γραμμής πλώρης

Heading line microswitch

Οπτικός ενισχυτής

Video amplifier

Οριζόντιο εύρος δέσμης

Horizontal beamwidth

Παρεμβολές radar

Radar interference (ή radar jamming)

Παρουσίαση της εικόνας με την πλώρη άνω

Head–up presentation of picture

Παρουσίαση της εικόνας με την πορεία άνω

Course–up presentation of picture

Παρουσίαση της εικόνας με τον Βορρά άνω

North –up presentation of picture

Περιορισμός επιστροφών βροχής

Anti-clutter rain

Περιοχή (Ζώνη) συχνοτήτων

Frequency band

Πλευρικοί λοβοί

Side lobes

Πολλαπλή ηχώ

Multiple echo

Πομποδέκτης

Transceiver

Πομπός

Transmitter

Προενισχυτής

Preamplifier

Προσγιάλωση

Landfall

Σκοτεινοί τομείς

Blind sectors

Σταθεροποίηση ως προς τη μάζα του νερού

Sea stabilized

Σταθεροποίηση ως προς τον βυθό

Ground stabilized

Στόχος

Target
(συνεχίζεται)
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Ελληνικός όρος

Αγγλικός όρος

Συγχρογεννήτρια

Synchrogenerator

Συχνότητα Επαναλήψεως Παλμών

Pulse Repetition Frequency (ή Pulse Repetition Rate)

Σχετική κίνηση

Relative Motion (RM)

Τομείς σκιάς

Shadow sectors

Τοπικός ταλαντωτής

Local oscillator

Τροφοδοτικό ισχύος

Power supply

Χλόη

Grass

Χρόνος επαναλήψεως παλμών

Pulse Repetition Time (PRT)

Ψευδοηχώ επόμενης διαδρομής

Second-trace echo (ή second-trace return)

Ψευδοηχώ πλευρικών λοβών

Side lobes echo
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