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Στην τρίτη έκδοση του βιβλίου παρουσιάζεται η βασική θεω-
ρία των σύγχρονων Ραντάρ ναυσιπλοΐας, οι αρχές λειτουργί-
ας τους, καθώς και η χρήση τους για την ανίχνευση στόχων, 
τη μέτρηση των αποστάσεων και διοπτεύσεων. Επιπλέον, ανα-
λύονται τα πρότυπα απόδοσης που ορίζονται από τον IMO 
για τον εξοπλισμό τους και η λειτουργία και ο χειρισμός των 
βασικών διακοπτών-ρυθμιστών που διαθέτουν. Αναφέρονται 
τέλος τα χαρακτηριστικά των στόχων, οι παράμετροι που επη-
ρεάζουν την ανίχνευσή τους, η χρήση των ραντάρ για την 
αναγνώριση της ηχούς και την διασφάλιση της απρόσκοπτης 
ναυσιπλοΐας και τα σύγχρονα βοηθήματά τους.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Tο 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 εκπαίδευσης άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Την 23η Φεβρουαρίου του 1956 εγκρίθηκε η σύσταση του κοινωφελούς Ιδρύµατος Ευγενίδου, την 
διοίκηση και 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 µίας 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 το έργο του Ιδρύµατος Ευγενίδου 
συνεχίζει ο Λεωνίδας Δηµητριάδης-Ευγενίδης, ο οποίος υλοποιεί τον σκοπό του Ιδρύματος προσαρμόζοντας 
το όραμα του ιδρυτή του στις σύγχρονες εξελίξεις.

Μία από τις πρώτες δραστηριότητες του Ιδρύµατος Ευγενίδου, ευθύς µετά την ίδρυσή του, υπήρξε η 
συγγραφή και έκδοση εκπαιδευτικών βιβλίων για τους µαθητές των τεχνικών σχολών, καθώς διαπιστώθηκε 
ότι αποτελεί πρωταρχική ανάγκη ο εφοδιασµός τους 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, η οποία αριθµεί 32 τίτλους, η Βιβλιοθήκη του 
Τεχνικού, που περιλαµβάνει 50 τίτλους, η Τεχνική Βιβλιοθήκη µε 11 τίτλους και η Βιβλιοθήκη του Τεχνικού 
Βοηθού Χηµικού µε 3 τίτλους. Επιπλέον, 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 εκπαίδευσης. 

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 
Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας. Η συγγραφή και έκδοση των εκπαιδευτικών 
βιβλίων για τους σπουδαστές των ναυτικών σχολών ανατέθηκε στο Ίδρυµα Ευγενίδου µε την υπ’ αριθµ. 
61288/5031/9.8.1966 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 και επικαιροποιήθηκε με Υπουργικές Αποφάσεις το 1999 
και το 2005, με τις οποίες το ΥΕΝ ανέθεσε στο Ίδρυμα Ευγενίδου την συγγραφή των εκπαιδευτικών 
βοηθημάτων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.). Η ανάθεση της αρμοδιότητας για την έκδοση 
των διδακτικών βιβλίων για τις Ακαδημίες επαναβεβαιώθηκε με νομοθετική ρύθμιση τον Μάρτιο του 2020 
(Ν. 4676).

Στην Βιβλιοθήκη του Ναυτικού περιλαμβάνονται 138 διδακτικά βιβλία ναυτικής εκπαίδευσης, καθώς και 
σχετικές έρευνες και πρακτικά συνεδρίων. Όλα τα βιβλία της Βιβλιοθήκης του Ναυτικού ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες των σπουδαστών των ΑΕΝ και είναι γενικότερα χρήσιµα για όλους τους αξιωµατικούς του 
Εµπορικού Ναυτικού, που ασκούν το επάγγελµα ή εξελίσσονται στην ιεραρχία. Επιπλέον οι συγγραφείς και 
η Επιτροπή Εκδόσεων καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε τα διδακτικά βιβλία να είναι επιστηµονικώς 
άρτια, να επικαιροποιούνται με βάση τα εκάστοτε αναλυτικά προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Ν. και να 
παραμένουν συμβατά με τις μεταβαλλόμενες διεθνείς απαιτήσεις.

Η διαχρονική συμβολή του Ιδρύματος Ευγενίδου στη Ναυτική Εκπαίδευση επιτυγχάνεται όχι μόνο με 



την έκδοση των σχετικών εκπαιδευτικών βιβλίων αλλά και με δωρεές στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, 
υποτροφίες σε αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος, εκπόνηση μελετών/ερευνών και διεξαγωγή 
συνεδρίων για την ναυτική εκπαίδευση και την ναυτιλία γενικότερα, καθώς και παροχή πρόσβασης σε 
κορυφαίες ναυτιλιακές βάσεις δεδομένων μέσω της Βιβλιοθήκης του.

Με την προσφορά των εκδόσεών του στους καθηγητές, στους σπουδαστές των ΑΕΝ και σε όλους 
τους αξιωµατικούς του Εµπορικού Ναυτικού, αλλά και με την πλειάδα εκδόσεων για Τεχνικούς, το Ίδρυµα 
Ευγενίδου συνεχίζει να συµβάλλει στην τεχνική εκπαίδευση της Ελλάδος, υλοποιώντας επί 60 και πλέον 
χρόνια το όραµα του ιδρυτή του, αείµνηστου ευεργέτη Ευγένιου Ευγενίδη.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Ιωάννης Γκόλιας, Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος.
Αχιλλέας Ματσάγγος, Αντιναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.).
Γεώργιος Γεωργούλης, Πλοίαρχος Α' Ε.Ν., Ε.Δι.Π. Παν/µίου Αιγαίου.
Ελευθέριος Πετρόπουλος, Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Yπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Χρήστος Βαγιωνάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Κανονισμών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Yπ. Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής.
Γραµµατέας της Επιτροπής, Ελευθερία Τελειώνη.

Ειδικός Eπιστημονικός Σύμβουλος της Α΄ έκδοσης του βιβλίου «Ραντάρ» ήταν ο κ. Στεφανάτος Παναγιώτης, 
Πλοιάρχος Α΄ Ε.Ν.

Διατελέσαντα µέλη της Επιτροπής
Πρόεδροι
Α. Παππάς (1955-1983) Καθηγητής ΕΜΠ, Μ. Αγγελόπουλος (1983-2003) οµ. Καθηγητής ΕΜΠ, Α. Σταυρόπουλος οµ. Καθηγητής 
Πανεπ. Πειραιώς (2003-2008), Ε. Δρης, ομ. Καθηγητής ΕΜΠ (2008-2020)

Λοιπά μέλη
Γ. Κακριδής (1955-1959) Καθηγητής ΕΜΠ, Α. Καλογεράς (1957-1970) Καθηγητής ΕΜΠ, Χ. Καβουνίδης (1955-1984) Μηχ. Ηλ. 
ΕΜΠ, Μ. Αγγελόπουλος (1970-1983), Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ, Σπ. Γουλιέλµος (1958) Αντιπλοίαρχος, Ξ. Αντωνιάδης (1959-1966) 
Αντιπλοίαρχος, 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) Αντιπλοί-
αρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Ι. Χρυσανθακόπουλος (1972-1974) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Αθαν. Σω-
τηρόπουλος (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) Πλοί-
αρχος 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., Ε. Τζαβέλας (1984-1986) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Γ. Γρη-
γοράκος (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. Εκ-
παιδ., 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 (2003-2004) 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) Αρχιπλοί-
αρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Ι. Τζαβάρας, (2004-2013) Αντιναύαρχος Λ.Σ. (Ε.Α.), Ι. Τεγόπουλος (1988-2013) Ομ. Καθηγητής 
ΕΜΠ, Α. Θεοφανόπουλος (2012-2014) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Β. Καλλιπολίτου (2014-2017) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.  
Δ/ντρια Ναυτ. Εκπαιδ., Σ. Μπέλλας (2017-2018) Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Α. Τσελίκης (2018-2019) Αρχιπλοίαρ-
χος Λ.Σ. Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Α. Βουτσινάς, Αντιπλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Α. Βουτσινάς, (2019-2020) Αντιπλοίαρ-
χος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ..

Σύμβουλοι επί των Εκδόσεων 

Δ .Γ. Νιάνιας (1956-1965) Καθηγητής ΕΜΠ, Κ. Αγγ. Μανάφης (1966-2018), ομ. Καθηγ. Φιλοσ. Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.



ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ  
Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται στους σπουδαστές των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτι-
κού (Α.Ε.Ν.). Περιέχει τις βασικές αρχές λειτουργίας του Radar, τη λειτουργία των κυκλωμά-
των του, τα χαρακτηριστικά του, τα φαινόμενα που συστηματικά ή τυχαία αλλοιώνουν την 
λειτουργία του, τους τρόπους με τους οποίους αυτά περιορίζονται, τις μεθόδους παρουσιά-
σεως 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 Αναλυ-
τικά Προγράμματα ΑΕΝ/Π–Μ» (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθ. ΦΕΚ 1224/17-7-2007, 
Τεύχος Β). 

Πιστεύουμε 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. 
Νομίζουμε 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 διοπτεύ-
σεων αυτών.

Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας προς την Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευ-
γενίδου 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., HEL-
LAS MARINE ELECTRONICS και SEATECH LTD για το υλικό που μας παρείχαν.

Επίσης, ευχαριστούμε θερμά τον ειδικό επιστημονικό σύμβουλο του Ιδρύματος Ευγενί-
δου 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 
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Η Β΄ έκδοση του παρόντος βιβλίου, στόχο έχει την επικαιροποίηση και αναπροσαρμογή της Α΄ 
έκδοσης 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.. 
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φαση «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 πε-
ριλαμβάνει τη χρησιμοποίηση του radar για την αποφυγή συγκρούσεως και την υποτύπωση. Η 
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Κανονισμοί Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα Τήρηση Φυλακής/ARPA», του συγγραφέως  
κ. Ιωάννη Σ. Λιούλη.
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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 ρυθμι-
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Τέλος, ευχαριστούμε ιδιαίτερα το προσωπικό του Τμήματος Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενί-
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Η Γ’ έκδοση του παρόντος βιβλίου, το οποίο απευθύνεται στους σπουδαστές των Ακαδημιών  
Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), στόχο έχει την επικαιροποίηση και αναπροσαρμογή της B’ έκδοσης 
σύμφωνα με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος «RADAR/ARPA» της Ειδι-
κότητας Πλοιάρχων Ε.Ν. των Α.Ε.Ν. Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα καθορίζεται από την υπ’ αριθ. 
2231.2-9/42341/2019 Υπουργική  Απόφαση «Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα ΑΕΝ Π-Μ» 
(Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθ. ΦΕΚ 2321/13-6-2019, Τεύχος Β).

Στην παρούσα έκδοση του βιβλίου περιγράφεται η βασική θεωρία και εξηγούνται οι αρχές λει-
τουργίας και τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων radar ναυσιπλοΐας. Παρουσιάζονται οι πληρο-
φορίες που παρέχουν και η σημασία τους. Αναλύεται η χρήση των radar για την ανίχνευση των 
στόχων  και τη μέτρηση των αποστάσεων και των διοπτεύσεών τους. Παρουσιάζονται τα πρότυπα 
απόδοσης που ορίζονται από τον ΙΜΟ για τον εξοπλισμό τους. Περιγράφεται η λειτουργία και ο 
χειρισμός των βασικών διακοπτών-ρυθμιστών που διαθέτουν, ο ρόλος που επιτελούν και οι τρόποι 
σωστής ρύθμισής τους. Αναφέρονται τα χαρακτηριστικά των στόχων και ο τρόπος με τον οποίο 
επηρεάζεται η ανίχνευσή τους. Παρουσιάζεται η χρήση των radar για την αναγνώριση της ηχούς 
διαφόρων στόχων και την διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας και περιγράφονται τα σύγχρονα 
βοηθήματα των radar.

Με το προαναφερθέν περιεχόμενό της η παρούσα έκδοση καλύπτει κατά ένα μέρος την ύλη του 
μαθήματος «RADAR/ARPA». Το υπόλοιπο μέρος της ύλης του μαθήματος που ορίζει το αναλυτικό 
πρόγραμμα καλύπτεται από το βιβλίο των Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου «Διεθνείς Κανονι-
σμοί Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα-Τήρηση Φυλακής / ARPA», του Αντιναυάρχου Π.Ν. 
(ε.α.) κ. Ιωάννη Σ. Λιούλη.

Πιστεύουμε ότι η αναδιάταξη της ύλης των κεφαλαίων της παρούσας έκδοσης και η προσθήκη 
νέων κεφαλαίων που καταγράφουν τις σύγχρονες εξελίξεις στον ραγδαία εξελισσόμενο χώρο της 
τεχνολογίας των radar θα διευκολύνει τόσο τη διδασκαλία του μαθήματος από τους διδάσκοντες 
καθηγητές όσο και τη μελέτη του από τους σπουδαστές των Α.Ε.Ν.. Περαιτέρω, η νέα έκδοση του 
βιβλίου είναι χρήσιμη και σε όσους αναγνώστες ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γενικές γνώσεις 
σχετικά με τη λειτουργία και χρήση του radar στη ναυσιπλοΐα.

Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας προς την Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου 
για την τιμή να μας αναθέσει και πάλι την επικαιροποίηση του βιβλίου των «RADAR» σύμφωνα με 
το νέο αναλυτικό πρόγραμμα.

Τέλος, ευχαριστούμε ιδιαίτερα το προσωπικό της Ομάδας Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου 
για τη διαχρονικά άψογη συνεργασία μας, τον επαγγελματισμό που πάντοτε επιδεικνύει κατά την 
επιμέλεια του βιβλίου, καθώς και για την άοκνη προσπάθειά του για την αρτιότερη εμφάνιση του 
βιβλίου.
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1.1 Εισαγωγή 

Ο όρος radar αποτελεί ακρωνύμιο των Αγγλικών 
λέξεων «Radio Detection and Ranging», που αποδίδο-
νται στα Ελληνικά ως «Ανίχνευση και Μέτρηση Απο-
στάσεων με Ραδιοκύματα». Οι λέξεις αυτές περιγρά-
φουν σύντομα τον τρόπο λειτουργίας των radar και 
τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται. Δηλαδή, 
το radar είναι η συσκευή, που χρησιμοποιεί ραδιοκύ-
ματα για την ανίχνευση στόχων και τη μέτρηση της 
απόστασης των στόχων από αυτό.

Κάνοντας μία ιστορική αναδρομή της εξέλιξης των 
radar μέχρι σήμερα πρέπει να ξεκινήσουμε από το 
1886. Τότε ο Γερμανός φυσικός Heinrich Hertz, προς 
τιμήν του οποίου η μονάδα μέτρησης της συχνότητας 
πήρε το όνομά της, υποστήριξε ότι τα ραδιοκύματα 
μπορούν να ανακλαστούν από μεταλλικά αντικείμενα.

Το 1903 ο Γερμανός μηχανικός Hulsmeyer παρου-
σίασε την πατέντα μίας συσκευής ραδιοκυμάτων για 
την ανίχνευση πλοίων με σκοπό την αποφυγή συ-
γκρούσεων. Ωστόσο, η συσκευή αυτή δεν έγινε δεκτή 
με ιδιαίτερη θέρμη λόγω της μικρής εμβέλειάς της, μό-
λις 1 ναυτικό μίλι (ν.μ.).

Το 1922 ο Ιταλός φυσικός Marconi, σε μία διάλε-
ξή 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 Tay-
lor 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 χρησιμο-
ποιούνται radar για τον προσδιορισμό του ύψους της 
ιονόσφαιρας, μόλις το 1935 άρχισαν να χρησιμοποιού-
νται με επιτυχία radar για την ανίχνευση και τη μέτρη-
ση της απόστασης αεροσκαφών. Η επιτυχία αυτή προ-
έκυψε μετά από συνεχή προσπάθεια κατά τη διάρκεια 

της δεκαετίας του ’30 ανεξαρτήτων ομάδων επιστημό-
νων 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 θάλασ-
σα τοποθετήθηκε σε πολεμικό πλοίο το 1937. Μέχρι 
το 1939 τα radar που χρησιμοποιούνταν στη θάλασ-
σα είχαν πλέον βελτιωθεί σημαντικά και μπορούσαν 
να εντοπίζουν άλλα πλοία και αεροπλάνα σε μεγάλες 
αποστάσεις και μάλιστα ανεξάρτητα από τις επικρα-
τούσες συνθήκες ορατότητας. Έτσι τα radar ήταν πλέ-
ον έτοιμα για να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια 
του Β' Παγκόσμιου Πολέμου.

Οι ανάγκες επικράτησης στον πόλεμο επιτάχυναν 
περαιτέρω τις διαδικασίες εξέλιξης των radar. Από το 
1944 τα radar ναυσιπλοΐας άρχισαν να εμφανίζονται 
και στα εμπορικά πλοία. Μετά τη λήξη του Β' Παγκό-
σμιου Πολέμου η χρήση των radar ναυσιπλοΐας συνε-
χώς 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, χρησι-
μοποιούν εξελιγμένους αλγόριθμους ψηφιακής επε-
ξεργασίας σήματος και η διαχείριση της λειτουργίας 
τους πραγματοποιείται από σύγχρονα πληροφοριακά 
συστήματα.

Τα σύγχρονα  radar ναυσιπλοΐας μπορεί να διαφέ-
ρουν σημαντικά ως προς το μέγεθος και την εμφάνισή 
τους από τα radar ναυσιπλοΐας της δεκαετίας του ’40, 
ωστόσο οι βασικές πληροφορίες που παρέχουν παρα-
μένουν από τότε οι ίδιες και εξάγονται χρησιμοποιώ-
ντας τις ίδιες βασικές αρχές.

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

Αρχές λειτουργίας radar 1
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– Μονάδες μέτρησης

Ο πίνακας 1.1 παρουσιάζει τις μονάδες μέτρησης 
όλων των βασικών μεγεθών που θα αναφερθούν 
στο παρόν βιβλίο.

Για τις μετατροπές ισχύουν οι σχέσεις: 
1 ναυτικό μίλι = 1,852 km = 1852 m
1 ms = 10-3 s,   1 μs = 10-6s,   1μV = 10–6V
1 MHz = 106Hz,   1 GHz =109 Hz

1.2  Πληροφορίες που παρέχει η συσκευή radar

Η συσκευή radar χρησιμοποιείται για την ανίχνευ-
ση στόχων παρέχοντας τις ακόλουθες βασικές πλη-
ροφορίες (σχ. 1.1):

1) Την απόστασή τους από το radar και
2) την κατεύθυνση (ή διόπτευσή) τους σε σχέση 

Σχ. 1.1
Απόσταση και διόπτευση στόχου

R

Σ

radar

Στόχος

Διόπτευση
στόχου

Απόσταση
στόχου

Άξονας αναφοράς

(γραμμή πλώρης)

Πίνακας 1.1 
Μονάδες μέτρησης βασικών μεγεθών

Μέγεθος Μονάδες μέτρησης

Απόσταση 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 (pixel) mm

Μήκος κύματος (λειτουργίας) cm, mm

Μήκος παλμού (εκπομπής) m

Οριζόντιο εύρος δέσμης ακτινοβολίας ο (μοίρες)

Περίοδος επανάληψης παλμών ms ή μs

Ρεύμα A, mΑ

Στιγμιαία ισχύς (εκπομπής) kW

Συχνότητα επανάληψης παλμών
pps (pulses per second/παλμοί 
ανά δευτερόλεπτο)

Συχνότητα λειτουργίας MHz, GHz

Τάση V, kV, μV

Ταχύτητα διάδοσης 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

με έναν άξονα αναφοράς, ο οποίος στα πλοία είναι η 
γραμμή πλώρης του πλοίου.

Αναφέρουμε ότι μπορεί να βρεθεί και η σχετική 
ταχύτητα (αν είναι αρκετά μεγάλη) του στόχου με 
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τη χρήση του φαινομένου Doppler. Αυτό δεν θα μας 
απασχολήσει σε αυτό το βιβλίο.

Στη συνέχεια αναπτύσσουμε 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 θεωρήσουμε ότι η κεραία του 
radar του πλοίου Α (σχ. 1.2), εκπέμπει παλμούς ραδι-
οκυμάτων. 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 κα-
τεύθυνση 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 λαμβά-
νεται από την κεραία ενός radar είναι το τμήμα της 
ανακλώμενης ενέργειας από τον στόχο που διαδίδε-

ται προς την κατεύθυνση της κεραίας και λαμβάνεται 
απ’ αυτήν. Η ανακλώμενη ενέργεια παράγεται από την 
πρόσπτωση στον 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 επιφα-
νειών των στόχων. Εάν ο στόχος έχει επίπεδη επιφά-
νεια 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 μεγα-
λύτερη διάρκεια από τη διάρκεια του αρχικού παλμού 
που εκπέμφθηκε.

2) Η ηχώ ποτέ δεν είναι τόσο ισχυρή, όσο ο αρχι-
κός παλμός.

3) Η δυνατότητα ανίχνευσης της ηχούς εξαρτάται 
απ’ την ισχύ και τη 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.

Σχ. 1.2
(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 

Α B
(α)

Α B
(β)

Α
(γ)

B Α
(δ)

B

2  Η ονομασία ηχώ προέρχεται από τη Νύμφη Ηχώ της Ελληνικής Μυθολογίας. Η Ηχώ ήταν η Νύμφη που μιλούσε ακατάπαυστα στην 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 βρίσκουμε εμείς ή καλύτερα 
για να τα ακούμε για πάντα.

3 Το φαινόμενο Doppler είναι αμελητέο. 
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1.2.2 Μέτρηση απόστασης

Η μέτρηση της απόστασης ενός στόχου από το 
radar βασίζεται στη μέτρηση του χρονικού διαστή-
ματος μεταξύ της εκπομπής του παλμού ραδιοκυμά-
των (ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων) και της λήψης της 
ηχούς από την ανάκλαση των εν λόγω κυμάτων στον 
στόχο.

Είναι προφανές ότι το χρονικό αυτό διάστημα εξαρ-
τάται από την ταχύτητα δίαδοσης του αρχικού παλμού 
(και της ηχούς) και το διάστημα που διανύθηκε συνολι-
κά 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 απόστασης του στόχου από το radar. Επομένως, 
εάν είναι γνωστή η ταχύτητα του παλμού και μετρηθεί 
το χρονικό διάστημα αυτό, είναι εφικτή η μέτρηση της 
απόστασης του στόχου.

Η ταχύτητα διάδοσης 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 =
 
c ⋅ t
2

 (1.1)

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

Παράδειγμα 1

Να υπολογιστεί η απόσταση ενός στόχου από 
radar όταν το χρονικό διάστημα μεταξύ της εκπο-
μπής του παλμού ραδιοκυμάτων και της λήψης 
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 =
 
c ⋅ t
2

 =
 
300 m/μs ⋅ 10 μs

2
 = 1500 m

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

Παράδειγμα 2

Να υπολογιστεί το χρονικό διάστημα μεταξύ 
της εκπομπής του παλμού ραδιοκυμάτων και της 
λήψης 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 υπολογίσουμε το ζητούμενο χρονικό δι-
άστημα t λύνουμε τη σχέση (1.1) ως προς t:

R = c ⋅ t
2

 ⇔ t = 2 ⋅ R
c

  

Αντικαθιστώντας τις αποστάσεις που μας δίνο-
νται λαμβάνουμε:

α) t1 = 
2 ⋅ R1

c
 = 2 ⋅ 40 m

300 m/μs
 = 0,27 μs

β) t2 = 
2 ⋅ R2

c
 = 2 ⋅ 1 ν.μ.

300 m/μs
 = 2 ⋅ 1852 m

300 m/μs
 = 12,34 μs

γ) t3 = 
2 ⋅ R3

c
 = 2 ⋅ 2 ν.μ.

300 m/μs
 = 2 ⋅ 2 ⋅ 1852 m

300 m/μs
 = 24,68 μs

δ) t4 = 
2 ⋅ R4

c
 = 2 ⋅ 6 ν.μ.

300 m/μs
 = 2 ⋅ 6 ⋅ 1852 m

300 m/μs
 = 74,04 μs

ε) t5 = 
2 ⋅ R5

c
 = 2 ⋅ 12 ν.μ.

300 m/μs
 = 2 ⋅ 12 ⋅ 1852 m

300 m/μs
 = 148,08 μs

Παρατηρούμε ότι τα χρονικά διαστήματα που 
απαιτούνται για την εκπομπή και τη λήψη των ρα-
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4 International Maritime Organization: IMO Revised Performance Standards for Radar Equipment.

1.2.3 Προσδιορισμός της διόπτευσης

Ο προσδιορισμός της διόπτευσης του στόχου, δη-
λαδή της κατεύθυνσής 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 ηλεκτρο-
μαγνητικών 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 λήψης 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 κατευθυντικό-
τητας 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.

1.2.4  Άλλες πληροφορίες

Εκτός από τις πληροφορίες απόστασης και διό-
πτευσης, με τη βοήθεια της συσκευής radar μπορού-
με να εξάγουμε και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για 
τους στόχους. Έτσι, στην περίπτωση που ένας στόχος 
είναι κινούμενος, μπορούμε να υπολογίσουμε την 
πορεία και την ταχύτητά του. Αυτό επιτυγχάνεται με 
επεξεργασία των πληροφοριών απόστασης και διό-
πτευσης που λαμβάνουμε από το radar σε διαδοχικές 
χρονικές στιγμές. Στους υπολογισμούς πρέπει να λαμ-

Σχ. 1.3 
Radar ναυσιπλοΐας

βάνεται 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 τον λόγο 
αυτό τα radar ναυσιπλοΐας (σχ. 1.3) ονομάζονται και 
radar ανίχνευσης επιφάνειας. 

Οι πληροφορίες που παρέχουν τα radar ναυσι-
πλοΐας χρησιμοποιούνται πρωτίστως για την ασφαλή 
ναυσιπλοΐα και την αποφυγή συγκρούσεων. Μάλιστα, 
τα radar ναυσιπλοΐας ανιχνεύουν τους στόχους, ανε-
ξάρτητα 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 διαθέ-
τουν Σύστημα Aυτόματης Υποτύπωσης Στόχων.

Με το radar ναυσιπλοΐας του ένα πλοίο μπορεί, με-
ταξύ άλλων, να εντοπίσει άλλα πλοία, νησίδες, σημα-
ντήρες, ακτές και αεροπλάνα που πετούν σε χαμηλό 
ύψος απ’ την επιφάνεια της θάλασσας και να μετρή-
σει την απόστασή τους και τη διόπτευσή τους. Με το 
radar ναυσιπλοΐας του ένα πολεμικό πλοίο μπορεί να 
εντοπίσει τα εχθρικά και τα φίλια πλοία καθώς και αε-
ροπλάνα, που πετούν σε χαμηλό ύψος από την επιφά-
νεια της θάλασσας.

Με τα radar ναυσιπλοΐας τους οι παράκτιες αρχές, 
οι υπηρεσίες επιτήρησης θαλάσσιων διόδων, οι λι-

διοκυμάτων, ακόμη και για τις αποστάσεις των  
12 ν.μ., είναι εξαιρετικά μικρά. 

Τέλος, σημειώνουμε ότι η απόσταση των 40 m 
αποτελεί την ελάχιστη απόσταση ανίχνευσης 
στόχων που πρέπει να επιτυγχάνεται από τα radar, 
για να είναι συμβατά με τα πρότυπα του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)4, (βλ. κεφ. 4).
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Σχ. 1.4 
Τα βασικά λειτουργικά μέρη του radar ναυσιπλοΐας

Δέκτης
Οπτικό σήμα

ηχούς

Συγχρονιστικοί 
παλμοί

Παλμοί
εκπομπής

Λαμβανόμενη
ηχώ

Διακόπτης
εκπομπής_λήψης

Κεραία _ Σύστημα 
περιστροφής 

κεραίας

Πομπός

Μονάδα
επεξεργασίας
ελέγχου και

ενδείκτη

5  Για την παραγωγή των ραδιοκυμάτων τα σύγχρονα radar χρησιμοποιούν ταλαντωτές τεχνολογίας στερεάς κατάστασης (solid state radars), 
η οποία στηρίζεται στη χρήση ημιαγώγιμων υλικών. Τα παλαιότερα radar χρησιμοποιούν λυχνία μάγνετρον για την παραγωγή των ραδιο-
κυμάτων.

μενικές 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 κατανοήσουμε τη λειτουρ-
γία του radar ναυσιπλοΐας (στο εξής το αναφέρουμε 
απλά ως radar) αναλύουμε στη συνέχεια και περιγρά-
φουμε τα βασικά μέρη από τα οποία αυτό αποτελείται. 

1.3.1 Βασικά μέρη του radar

Τα βασικά λειτουργικά μέρη του radar είναι τα 
ακόλουθα (σχ. 1.4):

1) Η κεραία και το σύστημα περιστροφής της.
2) Ο πομπός. 
3) Ο δέκτης.
4) Ο διακόπτης εκπομπής-λήψης και
5) η μονάδα επεξεργασίας, ελέγχου και ενδείκτη 

(ή αλλιώς μονάδα ενδείκτη πλάνου θέσεων).
Στο σχήμα 1.4, για λόγους απλότητας, δεν περι-

γράφουμε όλες τις συνδέσεις μεταξύ των μερών αυ-
τών, αλλά περιοριζόμαστε στις βασικές, προκειμένου 
να γίνει κατανοητή η περιγραφή της λειτουργίας του 
radar που παραθέτουμε στη συνέχεια.

1.3.2 Περιγραφή της λειτουργίας του radar

Η κεραία εκπέμπει ραδιοκύματα, που παράγει ο 
πομπός5 και λαμβάνει ραδιοκύματα, που προέρχονται 
από ανάκλαση σε στόχους των εκπεμπομένων ραδιο-
κυμάτων, δηλαδή λαμβάνει την ηχώ των στόχων. 

Η κεραία του radar εκπέμπει σε δέσμη ακτινοβολί-
ας ραδιοκύματα κατά παλμούς πολύ μικρής διάρκει-
ας, τα οποία παράγονται από τον πομπό (σχ. 1.5). Τα 
ραδιοκύματα που παράγει ο πομπός έχουν συχνότητα 
συνήθως 3 GHz ή 10 GHz και πολύ μεγάλη στιγμιαία 
ισχύ (2 – 75 kW). 

Σχ. 1.5 
Κύρια και δευτερεύουσες δέσμες 

ακτινοβολίας (λοβοί) κεραίας radar

Κύριος λοβόςΔευτερεύοντες λοβοί

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 
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σήμα της ηχούς και από τον πομπό παλμούς που συγ-
χρονίζουν τη λειτουργία του και παρουσιάζει τις πλη-
ροφορίες που αφορούν στον στόχο.

Η ηχώ μεταφέρεται από την κεραία στον δέκτη, 
που είναι μεγάλης ευαισθησίας6. Η ηχώ είναι τόσο 
ασθενής, ώστε η τάση που αναπτύσσεται στην είσο-
δο 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 απόστασης και διό-
πτευσης, που αφορούν στους στόχους στην οθόνη 
του, παρέχοντας μία πιστή απεικόνιση της περιοχής 
που ανιχνεύεται. Οι παρουσιαζόμενες πληροφορίες 
προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής κλασι-
κών αλλά και προηγμένων μεθόδων επεξεργασίας 
του σήματος του radar και πληροφοριών από τα άλλα 
μέρη του και από εξωτερικές συσκευές. Επίσης παρέ-
χονται λειτουργίες του ελέγχου του radar.

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 εκπομπής-λή-
ψης, 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. 

H κεραία του radar περιστρέφεται με σταθερή τα-
χύτητα καλύπτοντας κάθε σημείο του ορίζοντα της 
επιφάνειας της θάλασσας.

Σημειώνουμε ότι για να λειτουργήσουν τα κυκλώ-
ματα της συσκευής radar τροφοδοτούνται απ’ την 
ηλεκτρική παροχή του πλοίου. Επίσης, η τροφοδοσία 
της συσκευής radar μπορεί να γίνει και από συσσω-
ρευτές. Συγκεκριμένα, η ηλεκτρική παροχή του πλοί-
ου τροφοδοτεί το τροφοδοτικό της συσκευής radar, 
το οποίο στη συνέχεια τροφοδοτεί τα κυκλώματα της 
συσκευής.

Το τροφοδοτικό του radar μετατρέπει την ηλε-
κτρική παροχή του πλοίου σε εναλλασσόμενη τάση 
συχνότητας 1000 Hz, με την οποία τροφοδοτεί τα 
κυκλώματα του radar με εξαίρεση τον κινητήρα πε-
ριστροφής της κεραίας. Ο τελευταίος τροφοδοτείται 

απευθείας από την ηλεκτρική παροχή του πλοίου ή 
από συσσωρευτές.

1.4  Συχνότητα λειτουργίας, συχνότητα επανάλη-
ψης παλμών και διάρκεια παλμού εκπομπής

Τα βασικότερα από τα μεγέθη που περιγράφουν 
τη λειτουργία του radar είναι τα εξής:

1) Η συχνότητα λειτουργίας (operating frequen-
cy) του radar που είναι η συχνότητα του ηλεκτρομα-
γνητικού κύματος των παλμών που εκπέμπει το radar.  
Επειδή η ηχώ έχει ίδια συχνότητα με τους παλμούς 
εκπομπής, η συχνότητά της είναι ίση με τη συχνότη-
τα λειτουργίας του radar. Η συνήθης τιμή της συχνό-
τητας λειτουργίας των radar ναυσιπλοΐας βρίσκεται 
στην περιοχή των 9,2 – 9,5 GHz (στο εξής για συντο-
μία 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. § 2.2).

2) Η συχνότητα επανάληψης παλμών (Pulse 
Repetition Frequency–PRF) του radar, που είναι η συ-
χνότητα, με την οποία εκπέμπονται οι παλμοί απ’ την 
κεραία του radar, δηλαδή το πλήθος των εκπεμπόμε-
νων 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 επανάληψης παλμών 
και ισούται με το αντίστροφο της συχνότητας επα-
νάληψης παλμών. Η περίοδος επανάληψης παλμών 
για συχνότητα 1000 pps είναι ίση με 1 ms ή αλλιώς 
1000 μs. Η περίοδος επανάληψης παλμών αναφέρε-
ται συνήθως ως PRΤ (Pulse Repetition Time).

3) Η διάρκεια παλμού εκπομπής του radar που εί-
ναι 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 από-
σταση επιθυμούμε να μετρήσουμε, καθώς επίσης και 
τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε δυνατό-

6  Ο όρος ευαισθησία του δέκτη αναφέρεται στο ελάχιστο πλάτος που πρέπει να έχει το σήμα που λαμβάνει ο δέκτης, ώστε να παράγεται 
στην έξοδό του σήμα, το οποίο μπορεί να ενεργοποιήσει τα κυκλώματα του ενδείκτη. Ένας δέκτης έχει τόσο πιο μεγάλη ευαισθησία όσο 
πιο μικρό είναι το ελάχιστο απαιτούμενο πλάτος του σήματος που λαμβάνει.
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τητας. Στις μικρές κλίμακες ανίχνευσης (ανίχνευση σε 
μικρές αποστάσεις) χρησιμοποιούμε παλμούς μικρής 
διάρκειας, ενώ στις μεγάλες κλίμακες ανίχνευσης 
(ανίχνευση σε μεγάλες αποστάσεις) χρησιμοποιούμε 
παλμούς μεγάλης διάρκειας.

Εκτός από τη διάρκεια παλμού εκπομπής, οι παλ-
μοί εκπομπής χαρακτηρίζονται και από το μήκος παλ-
μού. Ως μήκος παλμού ονομάζεται το γινόμενο της 
διάρκειας παλμού εκπομπής με την ταχύτητα διάδο-
σης 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 παλ-
μού μέχρι τη στιγμή που εκκινεί η εκπομπή του επό-
μενου παλμού, το radar σιγεί, δηλαδή δεν εκπέμπει. 
Ο χρόνος αυτός ονομάζεται χρόνος σιγής. Ο χρόνος 
σιγής αναφέρεται ως διάστημα επανάληψης παλμών 
ή συνηθέστερα ως PRI (Pulse Repetition Interval). Το 

Πίνακας 1.2  
Τυπικές τιμές λειτουργίας radar 

Μέγεθος Τυπική τιμή Άλλες απαντώμενες τιμές

Συχνότητα λειτουργίας 10 GHz 3 GHz, 37,5 GHz

Συχνότητα επανάληψης παλμών 1000 pps 500 – 4000 pps

Περίοδος επανάληψης 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 0,1 – 100 μs

άθροισμα της διάρκειας παλμού εκπομπής και του 
χρόνου σιγής ισούται με την περίοδο επανάληψης 
παλμών. Δηλαδή ισχύει:

 PRΤ = PD + PRI. (1.3)

Με άλλα λόγια το μήκος παλμού αποτελεί την 
απόσταση, την οποία έχει διανύσει το μέτωπο των 
εκπεμπόμενων από το radar ηλεκτρομαγνητικών κυ-
μάτων όταν ξεκινά η σιγή του πομπού.

Το σχήμα 1.6 παρουσιάζει χαρακτηριστική εικόνα 
εκπομπής radar κατά παλμούς, ενώ οι τυπικές τιμές 
των παραπάνω μεγεθών που περιγράφουν τη λει-
τουργία της συσκευής radar συνοψίζονται στον πίνα-
κα 1.2.

PRI

PRΤ PRΤ PRΤ

PD PRIPD PRIPD PD

Σχ. 1.6
Εκπομπή radar κατά παλμούς

Παράδειγμα 3

Ένα radar έχει συχνότητα λειτουργίας 
f = 10 GHz και συχνότητα επανάληψης παλμών 
PRF = 1000 pps. Εάν η διάρκεια παλμού εκπο-
μπής 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. 

Δεδομένα Zητούμενα

f = 10 GHz N = ;

PRF = 1000 pps PL = ;

c = 300 m/μs PRI = ;

PD = 1 μs

Λύση

α) Επειδή η συχνότητα λειτουργίας του radar 
είναι f = 10 GHz, η περίοδος των ραδιοκυμάτων 
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είναι: 

T = 1
f
 = 1

10 GHz
 = 10–10s = 10–4μs

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 δίνε-
ται από τη διαίρεση της διάρκειας του παλμού 
εκπομπής PD με την περίοδο Τ:

Ν = PD
T

 =
 

1 μs
10–4μs

 =  10 000 μήκη κύματος

β) Το μήκος του παλμού δίνεται από τη σχέση: 

PL = PD ⋅ c = 1μs ⋅ 300 m/μs = 300 m

γ) Η περίοδος επανάληψης παλμών PRΤ είναι 
ίση με το αντίστροφο της συχνότητας επανάλη-
ψης παλμών PRF = 1000 pps, δηλαδή:

PRT = 1
PRF

 =
 

1
1000 pps

 = 10–3s = 1000 μs

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

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

Σχ. 1.7
(a) Ενδείκτης PPI και  

(β) διάφοροι τύποι ενδεικτών PPI

(α)

(β)

(α)

(β)

(α)

(β)

1.5  Μονάδα Ενδείκτη Πλάνου Θέσεων

Η Μονάδα Ενδείκτη Πλάνου Θέσεων (Plan Posi-
tion Indicator – PPI) (σχ. 1.7) είναι το μέρος της συ-
σκευής radar το οποίο παρουσιάζει τις πληροφορίες 
απόστασης και διόπτευσης που παρέχει το radar για 
τους στόχους, καθώς και πληροφορίες από εξωτερι-
κούς αισθητήρες. 

Όπως φαίνεται και από το σχήμα 1.4, η μονάδα του 
ενδείκτη συνδέεται με τον πομπό, τον δέκτη και το σύ-
στημα περιστροφής της κεραίας.

Ο πομπός ενημερώνει τη μονάδα του ενδείκτη για 
τις χρονικές στιγμές στις οποίες εκπέμπονται οι παλ-
μοί. Η ενημέρωση γίνεται μέσω συγχρονιστικών παλ-
μών που αποστέλλονται από τον πομπό.

Ο δέκτης ενημερώνει τη μονάδα του ενδείκτη για 
τις χρονικές στιγμές που λαμβάνει η συσκευή radar 
την ηχώ που αντιστοιχεί στους εκπεμπόμενους παλ-
μούς και προέρχεται από στόχους οι οποίοι βρίσκονται 
εντός της δέσμης ακτινοβολίας του radar.

Το σύστημα περιστροφής της κεραίας ενημερώνει 
τη μονάδα του ενδείκτη για τη γωνία που σχηματίζει 
σε κάθε χρονική στιγμή ο άξονας της δέσμης ακτινο-
βολίας με την κατεύθυνση της πλώρης του πλοίου.

Από τις πληροφορίες που αντλεί από τον πομπό 
και τον δέκτη, η μονάδα του ενδείκτη μετρά το χρο-
νικό διάστημα μεταξύ της εκπομπής κάθε παλμού ρα-
διοκυμάτων και της λήψης 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, η μονάδα του ενδείκτη με-
τρά την κατεύθυνση του στόχου ως προς την κατεύ-
θυνση της πλώρης του πλοίου, δηλαδή τη διόπτευση 
του στόχου. Περαιτέρω, οι συσκευές radar έχουν τη 
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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 ανίχνευσης. Αυτός είναι 
ο λόγος που ο ενδείκτης της συσκευής radar ονομά-
ζεται ενδείκτης PPI.

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι οι 
χρόνοι απ’ την εκπομπή παλμού μέχρι την επιστρο-
φή της ηχούς είναι πάρα πολύ μικροί, της τάξης των 
μερικών μs έως μερικών δεκάδων μs (βλ. παράδειγμα 
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 χρησιμο-
ποιήθηκε στον ενδείκτη PPI ήταν αρχικά η τεχνολογία 
του καθοδικού σωλήνα (ή αλλιώς καθοδικής λυχνίας). 

Βασικό στοιχείο του καθοδικού σωλήνα είναι η 
ύπαρξη κηλίδας [σχ. 1.8(α)], η οποία μπορεί να εκτρέ-
πεται σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης [σχ. 1.8(β)]. 
Η οθόνη καλύπτεται με φθορίζον υλικό, με αποτέλε-
σμα να δημιουργείται φωτεινό στίγμα επί της οθόνης 
στο σημείο της, στο οποίο εκτρέπεται η κηλίδα.

Σημειώνουμε ότι στους σύγχρονους ενδείκτες χρη-
σιμοποιείται η τεχνολογία υγρών κρυστάλλων7(Liquid 
Crystal Display –  LCD), η οποία αξιοποιεί τις οπτικές 
ιδιότητές τους. 

7  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).

8  Μεταπορφύρωση ονομάζεται το φαινόμενο της εμφάνισης κατάλοιπου φθορισμού σε περιοχή της οθόνης της καθοδικής λυχνίας, στην

Σχ. 1.8
Κηλίδα καθοδικού σωλήνα (α) στο κέντρο  

και (β) σε τυχαίο σημείο

(α) (β)

–  Εμφάνιση στόχων σε σωστή απόσταση και διό-
πτευση

Η κηλίδα εκτρέπεται ακτινικά, δηλαδή από το κέ-
ντρο της οθόνης προς την περιφέρειά της με σταθε-
ρή ταχύτητα. Η εν λόγω εκτροπή διαρκεί χρονικό δι-
άστημα που ονομάζεται βάση χρόνου. Ακολούθως, η 
κηλίδα επανέρχεται ταχύτατα στο κέντρο της οθόνης.

Η διάρκεια της βάσης χρόνου ρυθμίζεται με βάση 
την κλίμακα ανίχνευσης, ώστε να αντιστοιχεί στον 
χρόνο που απαιτείται για να διανύσουν τα ηλεκτρο-
μαγνητικά 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 ση-
μαίνει ότι η κηλίδα εκτρέπεται για όσο χρόνο απαιτεί-
ται, προκειμένου να διανύσουν τα ηλεκτρομαγνητικά 
κύματα του παλμού που εκπέμπει το radar απόστα-
ση 20 ν.μ. και να επιστρέψουν στην κεραία του radar. 
Όπως είδαμε στο Παράδειγμα 2, σε κάθε ν.μ. αντι-
στοιχεί 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 ανίχνευσης είναι 20 ν.μ. 
και ότι υπάρχει ακίνητος στόχος σε απόσταση 8 ν.μ.. 
Με βάση τα προηγούμενα, όταν η ηχώ από τον στό-
χο επιστρέφει στο radar, η κηλίδα βρίσκεται στα 8/20 
της απόστασης του κέντρου από την περιφέρεια της 
οθόνης. Τη στιγμή της επιστροφής της ηχούς αυξά-
νει στιγμιαία η λαμπρότητα της κηλίδας στην οθόνη. 
Η στιγμιαία αύξηση της λαμπρότητας της κηλίδας 
επαναλαμβάνεται στο ίδιο σημείο σε κάθε εκτροπή 
της κηλίδας. Το σημείο αυτό εμφανίζεται ως φωτει-
νό σημείο στην οθόνη του ενδείκτη και αναπαριστά 
τον στόχο που βρίσκεται σε απόσταση 8 ν.μ. από το 
radar. Αντίστοιχα ισχύουν και για τους ενδείκτες που 
λειτουργούν με άλλη τεχνολογία πέραν της τεχνολο-
γίας του καθοδικού σωλήνα. Και σε αυτούς εμφανίζε-
ται ως φωτεινό το σημείο που αναπαριστά τον στόχο 
που βρίσκεται σε απόσταση 8 ν.μ. από το radar.

Αν οι στόχοι καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση, φω-
τίζονται οι περιοχές της οθόνης που αντιστοιχούν 
στις εκτάσεις των στόχων αυτών. Λόγω του φαινο-
μένου της μεταπορφύρωσης8, οι περιοχές αυτές της 
οθόνης εξακολουθούν να είναι φωτισμένες μέχρι την 
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επόμενη στροφή της βάσης 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 ανίχνευσης.

Επί πλέον, στον ενδείκτη εμφανίζεται και η σωστή 
διόπτευση του στόχου. Η σωστή διόπτευση επιτυγ-
χάνεται με τον συγχρονισμό με την περιστροφή της 
κεραίας. Όταν έχουμε συγχρονισμό η βάση χρόνου, 
περιστρέφεται με την ίδια ταχύτητα που περιστρέφε-
ται 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 διόπτευσης των στόχων 
πραγματοποιείται με τη βοήθεια ανεμολογίου που 
βρίσκεται στην περιφέρεια της οθόνης του ενδείκτη. 
Η ένδειξη 0ο τίθεται προκειμένου να αντιστοιχεί στην 
κατεύθυνση της πλώρης του πλοίου ή στην κατεύ-
θυνση του Βορρά και έτσι προσδιορίζεται με ακρί-
βεια η διόπτευση των στόχων.

Ο ενδείκτης ονομάζεται ενδείκτης σχετικής κί-
νησης όταν παρουσιάζει την εικόνα της σχετικής κί-
νησης των στόχων ως προς το πλοίο και ενδείκτης 
αληθούς κίνησης όταν παρουσιάζει την εικόνα της 
αληθούς κίνησης των στόχων και του πλοίου.

1.6 Ασφαλής απόσταση μονάδων radar από τις 
μαγνητικές πυξίδες

Η θέση που επιλέγεται για την εγκατάσταση των 
μονάδων του radar όπως, του πομποδέκτη, του εν-
δείκτη και του τροφοδοτικού πρέπει να είναι τέτοια, 
ώστε να υπάρχει ασφαλής απόσταση των μονάδων 
αυτών απ’ τις μαγνητικές πυξίδες του πλοίου. Οι μο-
νάδες αυτές πρέπει να τοποθετούνται σε θέση τέτοια, 
ώστε τα μαγνητικά πεδία των εξαρτημάτων τους που 
δημιουργούνται κατά τη λειτουργία των μονάδων να 
μην επηρεάζουν καθόλου τη λειτουργία των πυξίδων. 
Έτσι ορίζεται μία ελάχιστη επιτρεπτή απόσταση απ’ τις 
μαγνητικές πυξίδες, πέρα απ’ την οποία επιτρέπεται να 
γίνει η εγκατάσταση των μονάδων του radar. Η ελά-
χιστη αυτή απόσταση αναφέρεται στο εγχειρίδιο του 
κατασκευαστή του radar (σχ. 1.9) ή αναγράφεται στη 
μονάδα του radar, που πρόκειται να εγκατασταθεί.

1.7 Κίνδυνοι από την ακτινοβολία radar

Η υψηλής ισχύος ακτινοβολία του radar είναι 
επικίνδυνη για τον ανθρώπινο οργανισμό. Επιστη-
μονικές μελέτες έχουν δείξει ότι η έκθεση σε μικρο-
κυματική ακτινοβολία, όπως είναι η ακτινοβολία 
του radar, με πυκνότητα ισχύος μεγαλύτερη από  
10 mW/cm2 έχει ως συνέπεια την πρόκληση κακώσε-
ων στα μάτια (σχ. 1.10). Ακτινοβολία με πυκνότητα 
ισχύος μεγαλύτερη από 10 mW/cm2 υπάρχει στον 
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 λαμ-
βάνουμε κατάλληλα μέτρα και προφυλάξεις πριν 
προβούμε σε συντήρηση της συσκευής του radar ή 
σε αποκατάσταση κάποιας βλάβης του, ώστε να απο-
φεύγουμε την έκθεση στην ακτινοβολία του radar.

Σχ. 1.9  
Ελάχιστη επιτρεπτή απόσταση  

απ’ τις μαγνητικές πυξίδες

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι μαγνητικές πυξίδες επηρεάζονται εάν 
τοποθετούνται πολύ κοντά στον ενδείκτη.

Η ελάχιστη ασφαλής απόσταση για την 
τοποθέτηση των μαγνητικών πυξίδων είναι:
τυπική πυξίδα: 1,6 m
πυξίδα πλεύσεως: 1,2 m

Σχ. 1.10 
Μέτρα και προφυλάξεις 

(απόσπασμα εγχειριδίων κατασκευαστών)

WARNING
     Η μικροκυματική ακτινοβολία
     μπορεί να είναι επιζήμια για
     το ανθρώπινο σώμα, ιδιαίτερα
     για τα μάτια.

Μην κοιτάτε την κεραία όταν βρίσκεστε
σε απόσταση μικρότερη από 2m.

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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Ερωτήσεις

1.   Ποιες είναι οι βασικές πληροφορίες που παρέχει η 
συσκευή radar ναυσιπλοΐας; Ποιες είναι οι αρχές, 
στις οποίες βασίζεται η μέτρηση των πληροφορι-
ών αυτών;

2.  Ποια είναι τα βασικά μέρη της συσκευής radar 
ναυσιπλοΐας; Περιγράψτε συνοπτικά τη λειτουρ-
γία τους. 

3.  Ποιοι είναι οι ορισμοί και οι συνήθεις τιμές των 
ακολούθων μεγεθών;
α) Συχνότητα λειτουργίας του radar, 
β) Συχνότητα επανάληψης παλμών,
γ) Περίοδος επανάληψης 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;

5.  Ποιο είναι το κριτήριο που πρέπει να πληροί η 
θέση που επιλέγεται για την εγκατάσταση των 
μονάδων του radar;

6.  Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από την ακτινοβολία radar;

Ασκήσεις

1.  Να υπολογιστεί σε ναυτικά μίλια (ν.μ.) η απόσταση 
ενός στόχου από radar όταν το χρονικό διάστημα 
μεταξύ της εκπομπής του παλμού ραδιοκυμάτων 
και της λήψης της ηχούς του στόχου είναι ίσος με 
t = 110 μs.

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

3.  Ένα radar έχει συχνότητα λειτουργίας f =10 GHz και 
συχνότητα επανάληψης 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 εκπέμπο-
νται κατά τη διάρκεια του παλμού εκπομπής.
β) Το μήκος του παλμού PL.
γ) Ο χρόνος σιγής PRI.

4.  Ένα radar έχει συχνότητα λειτουργίας f = 3 GHz και 
συχνότητα επανάληψης 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 εκπέμπο-
νται κατά τη διάρκεια του παλμού εκπομπής.
β) Το μήκος του παλμού PL.
γ) Ο χρόνος σιγής PRI.

5.  Ένα radar έχει συχνότητα λειτουργίας f = 10 GHz και 
συχνότητα επανάληψης 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 επανάληψης παλμών PRT.
γ) Η διάρκεια του παλμού εκπομπής PD. 



2.1 Εισαγωγή  

Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε συνολικά τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής radar και την 
επίδρασή τους στη λειτουργία της και εξηγούμε τους 
εσωτερικούς παράγοντες της συσκευής που επηρε-
άζουν τις δυνατότητες ανίχνευσης του radar. Επίσης 
παρουσιάζουμε την επίδραση των διακυμάνσεων 
της διάθλασης στην κλίμακα ανίχνευσης του radar 
και αναφέρουμε τον τρόπο με τον οποίο τα χαρακτη-
ριστικά των στόχων επηρεάζουν την απόσταση ανί-
χνευσής τους.

Τα χαρακτηριστικά της συσκευής radar διακρίνο-
νται στις ακόλουθες δύο μεγάλες κατηγορίες:

1) Στα βασικά (πίν. 2.1) και 
2) στα παραγόμενα χαρακτηριστικά (πίν. 2.2). 
Τα παραγόμενα είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία 

εξαρτώνται από τα βασικά. Για παράδειγμα η διάρ-
κεια του παλμού εκπομπής καθορίζει την ελάχιστη 
απόσταση ανίχνευσης των στόχων. Η διάρκεια του 
παλμού εκπομπής αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό, 
ενώ η ελάχιστη απόσταση ανίχνευσης των στόχων 
αποτελεί παραγόμενο χαρακτηριστικό.

Πίνακας 2.1 
Βασικά χαρακτηριστικά της συσκευής radar

α/α
Βασικά  

χαρακτηριστικά
Συμβολισμός

Τυπικές μονάδες 
μέτρησης

Παρατηρήσεις

1.

Συχνότητα λειτουργίας 
(ή συχνότητα εκπομπής- 

λήψης)
f GHz

Τα δύο μεγέθη f και λ περιγράφουν την ίδια 
ιδιότητα (τα εκπεμπόμενα και λαμβανόμενα 
ραδιοκύματα). Χρησιμοποιείται συνήθως 
ένα απ’ τα δύο μεγέθηΜήκος κύματος λ cm

2.
Διάρκεια παλμού εκπομπής PD μs Τα δύο μεγέθη PD και PL περιγράφουν την 

ίδια ιδιότητα (τον παλμό εκπομπής). Χρησι-
μοποιείται συνήθως ένα απ’ τα δύο μεγέθηΜήκος παλμού εκπομπής PL m

3.

Συχνότητα επανάληψης 
παλμών

PRF pps Τα δύο μεγέθη PRF και PRT περιγράφουν 
την ίδια ιδιότητα (επανάληψη παλμών). 
Χρησιμοποιείται συνήθως ένα απ’ τα δύο 
μεγέθη

Περίοδος επανάληψης παλ-
μών

PRT μs

4. Στιγμιαία ισχύς P kW

5.
Οριζόντιο εύρος δέσμης 

ακτινοβολίας
φ ο

6.
Κατακόρυφο εύρος δέσμης 

ακτινοβολίας
θ ο

7.
Ταχύτητα περιστροφής 

κεραίας
ω rpm

8. Ανάλυση εικόνας Μ × Κ pixels

Τα χαρακτηριστικά της
συσκευής radar και στόχων 2
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Τα χαρακτηριστικά της συσκευής radar επιλέγονται 
με βάση την ικανοποίηση συγκεκριμένων απαιτήσεων 
προδιαγραφών. Οι απαιτήσεις αυτές είναι:

1) Η συχνότητα λειτουργίας και η διάρκεια παλ-
μού εκπομπής επιλέγονται έτσι, ώστε σε κάθε παλμό 
να περιέχονται τουλάχιστον 100 περίοδοι του κύματος 
εκπομπής. Το ελάχιστο αυτό πλήθος περιόδων θεω-
ρείται απαραίτητο, ώστε να περιοριστεί η δημιουργία 
θορύβου στον δέκτη του radar.

2) Η συχνότητα επανάληψης παλμών, το οριζό-
ντιο εύρος δέσμης και η ταχύτητα περιστροφής της 
κεραίας επιλέγονται έτσι, ώστε σ’ ένα μικρό στόχο που 
βρίσκεται στη μέγιστη απόσταση ανίχνευσης να προ-
σπίπτουν 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 πρέ-
πει να είναι πολύ μεγάλη, ώστε να μην υπάρχουν τε-
χνικά προβλήματα κατασκευής και εγκατάστασής της 
λόγω ισχυρών ανέμων ή λόγω της ταχύτητας του πλοί-
ου. Συνήθως η ταχύτητα περιστροφής της κεραίας επι-
λέγεται ίση με 20 rpm.

4) Η συχνότητα επανάληψης παλμών επιλέγεται 
έτσι, ώστε να μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης ψευ-

Πίνακας 2.2  
Παραγόμενα χαρακτηριστικά της συσκευής radar

α/α
Παραγόμενα  

χαρακτηριστικά
Παρατηρήσεις

1. Ελάχιστη απόσταση ανίχνευσης 
στόχων

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

2. Μέγιστη απόσταση ανίχνευσης 
στόχων

Καθορίζεται από τη συχνότητα επανάληψης παλμών, τη στιγμιαία 
ισχύ εκπομπής, την ευαισθησία του δέκτη, το κατακόρυφο και οριζό-
ντιο εύρος της δέσμης, το ύψος της κεραίας και το μήκος του παλμού 
εκπομπής

3. Ικανότητα διάκρισης των στόχων 
κατά απόσταση

Καθορίζεται κυρίως από το μήκος παλμού εκπομπής και το μέγεθος 
του εικονοστοιχείου (pixel)

4.
Παραμόρφωση των στόχων κατά 
απόσταση

Καθορίζεται από το μήκος παλμού εκπομπής και το μέγεθος του 
εικονοστοιχείου (pixel)

5.
Ικανότητα διάκρισης των στόχων 
κατά διόπτευση

Καθορίζεται κυρίως από το οριζόντιο εύρος της δέσμης ακτινοβολίας

6.
Παραμόρφωση των στόχων κατά 
διόπτευση

Καθορίζεται από το οριζόντιο εύρος της δέσμης ακτινοβολίας και το 
μέγεθος του εικονοστοιχείου (pixel)

Πίνακας 2.3 
Περιοχές συχνοτήτων εκπομπής - λήψης

α/α
Περιοχή (ή ζώνη) 

λειτουργίας
Συχνότητα  

λειτουργίας
Μήκος  

κύματος

1. S 2,9–3,1 GΗz 10 cm

2. Χ 9,2–9,5 GHz 3 cm

3. Q 37,5 GHz 8 mm

1  Η ψευδοηχώ επόμενης διαδρομής προέρχεται από στόχους που βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη απ’ τη μεγαλύτερη απόστα-
ση ανίχνευσης που ορίζεται από τη συχνότητα επανάληψης παλμών (βλ. §§ 3.7.3).

δοηχούς επόμενης διαδρομής1. Συνήθως η συχνότη-
τα επανάληψης παλμών επιλέγεται έτσι, ώστε να μην 
υπερβαίνει την τιμή των 6000 pps.

2.2 Συσκευές radar 3 cm και 10 cm

Η συχνότητα λειτουργίας (ή αλλιώς συχνότητα εκ-
πομπής-λήψης), όπως έχουμε αναφέρει (§ 1.4), είναι 
η συχνότητα των εκπεμπόμενων (και λαμβανόμενων) 
ραδιοκυμάτων. Αρκετές φορές, αντί για τη συχνότη-
τα λειτουργίας στην περιγραφή των εκπεμπομένων 
(και λαμβανομένων) ραδιοκυμάτων χρησιμοποιούμε 
το μήκος κύματός τους. Ο πίνακας 2.3 παρουσιάζει 
τις περιοχές των συχνοτήτων εκπομπής-λήψης, στις 
οποίες λειτουργούν οι συσκευές radar και τα αντί-
στοιχα μήκη κύματος.
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Σχ. 2.1
Radar διπλής ζώνης

Η συχνότητα εκπομπής-λήψης στην οποία λειτουρ-
γούν πολλά radar βρίσκεται στην περιοχή S των ραδι-
οκυμάτων, 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 (ή ζώνη) S (3 GHz) ονομά-
ζονται και radar 10 cm. 

Επίσης, υπάρχουν πολλά radar με συχνότητα λει-
τουργίας στην περιοχή X, δηλαδή στην περιοχή των 
10 GHz. Συγκεκριμένα η συχνότητα λειτουργίας λαμ-
βάνει τιμή στο διάστημα από 9,2 – 9,5 GHz. Το μήκος 
κύματος που αντιστοιχεί στη συχνότητα αυτή είναι 
περίπου ίσο με 3 cm. Γι’ αυτό τα radar που λειτουρ-
γούν στην περιοχή X (10 GHz) ονομάζονται αλλιώς και 
radar 3 cm.

Σημειώνουμε ότι υπάρχουν radar που λειτουργούν 
και στις δύο περιοχές S και X (σχ. 2.1). Τα radar αυτά εί-
ναι γνωστά ως radar διπλής ζώνης και διαθέτουν 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) ονο-

μάζονται αλλιώς και radar 8 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 παρουσιάζουμε συγκρι-
τικά το radar 3 cm και το radar 10 cm αναλύοντας τα 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ενός σε σχέση 
με το άλλο.

2.2.1 Σύγκριση της συσκευής radar 3 cm με τη συ-
σκευή radar 10 cm

Ο πίνακας 2.4 παρουσιάζει τη σύγκριση μεταξύ 
των επιδόσεων/δυνατοτήτων των συσκευών radar 
3 cm και 10 cm ως προς μια σειρά βασικών λειτουργι-
κών και κατασκευαστικών κριτηρίων.

Πίνακας 2.4 
Σύγκριση της συσκευής radar 3 cm με τη συσκευή radar 10 cm

Σημεία σύγκρισης
Σύγκριση radar 3 cm με

radar 10 cm
Radar που πλεονεκτεί ως  

προς το σημείο σύγκρισης

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

radar 10 cm

Επιστροφές  
βροχής

Το radar 3 cm παρουσιάζει ισχυρότερες επι-
στροφές 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 πα-
ρεμβολές από το radar 10 cm

radar 10 cm

Συνεργασία  
με ραδιοβοηθήματα

Το radar 3 cm έχει συνεργασία με ραδιοβοη-
θήματα

radar 3 cm
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Συγκεκριμένα ως προς τα σημεία σύγκρισης του 
πίνακα ισχύουν τα εξής:

1) Ως προς την εμβέλεια, το radar 10 cm έχει με-
γαλύτερη εμβέλεια από την εμβέλεια του radar 3 cm. 
Αυτό συμβαίνει γιατί τα ραδιοκύματα με μήκος κύ-
ματος 10 cm παρουσιάζουν μεγαλύτερη διάθλαση 
από ό,τι τα ραδιοκύματα με μήκος κύματος 3 cm. Το 
φαινόμενο γίνεται ιδιαίτερα έντονο σε περιπτώσεις 
βροχής ή χιονόπτωσης ή αμμοθύελλας. Στις περιπτώ-
σεις 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 χιονό-
πτωσης ή αμμοθύελλας είναι μεγαλύτερη συγκριτικά 
με τη μείωση της εμβέλειας του radar 10 cm. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα σε περιπτώσεις βροχής ή χιονόπτω-
σης 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 
ρύθμισης των περιοριστών επιστροφών βροχής και 
θαλάσσιων επιστροφών (βλ. § 3.2, 3.3 και §§ 5.2.2).

2) Ως προς τις επιστροφές βροχής, το radar 10 cm 
παρουσιάζει ασθενέστερες επιστροφές βροχής συ-
γκριτικά 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 ικα-
νοποιούν τη συνθήκη αυτή, με αποτέλεσμα τα στα-
γονίδια της βροχής να μην ανακλούν ισχυρά τα ρα-
διοκύματα 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 επι-
στροφές συγκριτικά με το radar 3 cm. 

Αυτό συμβαίνει γιατί τα θαλάσσια κύματα ανα-
κλούν ισχυρότερα τα ραδιοκύματα που εκπέμπει το 
radar 3 cm συγκριτικά με την ανάκλαση των ραδιοκυ-
μάτων που εκπέμπει το radar 10 cm.

4) Ως προς το οριζόντιο εύρος δέσμης ακτινοβο-
λίας, 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 ακτινοβολί-

ας. 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. § 2.7 και 
2.8). Τυπική τιμή του οριζόντιου εύρους δέσμης ακτι-
νοβολίας 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 μικρότερων διαστάσεων. 

6) Ως προς τις απώλειες κυματοδηγού2, το radar 
10 cm έχει μικρότερες απώλειες κυματοδηγού συ-
γκριτικά με το radar 3 cm. 

Αυτό συμβαίνει γιατί τα μεγαλύτερα μήκη κύμα-
τος, για συγκεκριμένη ισχύ πομπού και ευαισθησία 
του δέκτη, παρουσιάζουν μικρότερες απώλειες ενέρ-
γειας κατά μήκος του κυματοδηγού. 

7) Ως προς τις παρεμβολές (βλ. § 3.5), το radar 
10 cm παρουσιάζει μικρότερες παρεμβολές συγκρι-
τικά με το radar 3 cm. Μάλιστα σε περιπτώσεις που 
υπάρχουν πολλά πλοία στην περιοχή ανίχνευσης ενός 
radar 3 cm οι παρεμβολές μπορεί να είναι τόσο μεγά-
λες, ώστε να μην μπορεί στην πράξη να χρησιμοποιη-
θεί το radar 3 cm.

8) Ως προς τη συνεργασία με ραδιοβοηθήματα, 
το radar 3 cm συνεργάζεται με τα ειδικά ραδιοβοηθή-
ματα racon (βλ. § 6.7), ενώ το radar 10 cm όχι.

Τα περισσότερα από τα ειδικά ραδιοβοηθήματα 
racon, τα οποία περιγράφουμε στην παράγραφο 6.7 
λειτουργούν στην περιοχή «Χ» και όχι στην «S». Επο-
μένως μπορούν να συνεργαστούν με το radar 3 cm 
και όχι με το radar 10 cm.

2.2.2 Επιλογή συσκευής radar

Η παραπάνω 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 θέλουμε να το χρησιμοποιήσου-
με.

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι το 
radar 3 cm και το radar 10 cm δρουν συμπληρωματι-
κά καλύπτοντας το ένα τα μειονεκτήματα του άλλου. 
Έτσι, εάν σ’ ένα πλοίο έχουν τοποθετηθεί ή πρόκειται 

2  Ο κυματοδηγός της συσκευής radar μεταφέρει προς την κεραία τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που παράγει ο πομπός και από την 
κεραία προς τον δέκτη την ηχώ των στόχων.
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να τοποθετηθούν δύο συσκευές radar, τότε η μία πρέ-
πει να είναι radar 3 cm και η άλλη radar 10 cm. Ανά-
λογα με την εκάστοτε ισχύουσα κατάσταση πρέπει να 
χρησιμοποιείται το radar εκείνο, που πλεονεκτεί ένα-
ντι 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 έντονων θαλάσ-
σιων επιστροφών, πρέπει να χρησιμοποιείται η συ-
σκευή radar 10 cm.

3) Υπάρχει ανάγκη περιορισμού έντονων επιστρο-
φών 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 πε-
ρίπτωση των διάπλων ή στην ακτοπλοΐα, πρέπει να 
χρησιμοποιείται η συσκευή radar 3 cm.

5) Υπάρχει ανάγκη ισχυρού περιορισμού των πα-
ρεμβολών, πρέπει να χρησιμοποιείται η συσκευή ra-
dar 10 cm.

6) Υπάρχει ανάγκη συνεργασίας με τα ειδικά ραδι-
οβοηθήματα racon, πρέπει να χρησιμοποιείται η συ-
σκευή 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 περισσότε-
ρο η μεγαλύτερη ακρίβεια διοπτεύσεων, η καλύτερη 
διάκριση κατά διόπτευση και η μικρότερη παραμόρ-
φωση που επιτυγχάνει. Επιπρόσθετος λόγος για την 
επιλογή του radar 3 cm είναι η δυνατότητά του να συ-
νεργάζεται με τα ειδικά ραδιοβοηθήματα racon.

2.3 Ελάχιστη απόσταση ανίχνευσης και οι παρά-
μετροι που την επηρεάζουν

Όταν ένας στόχος βρίσκεται σε απόσταση από το 
radar μικρότερη από ένα όριο, τότε ο στόχος δεν ανι-
χνεύεται από το radar. Το όριο αυτό αποτελεί την ελά-
χιστη απόσταση ανίχνευσης. Με άλλα λόγια, η ελά-
χιστη απόσταση ανίχνευσης 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 
ανίχνευσης δεν ανιχνεύονται είναι: 

1) Είτε ότι δεν δημιουργούν ηχώ, καθώς δεν προ-
σπίπτουν σε αυτούς ραδιοκύματα, 

2) είτε ότι η ηχώ τους δεν λαμβάνεται από τον δέ-
κτη.

Το σχήμα 2.2 παρουσιάζει έναν στόχο Σ, στον 
οποίο δεν προσπίπτουν καθόλου ραδιοκύματα από 
αυτά που εκπέμπει η κεραία του radar του εικονιζό-
μενου 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.

Σχ. 2.2 
Στόχος που δεν δημιουργεί ηχώ 

Σ

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–λήψης κατά 
τον χρόνο που διαρκεί η εκπομπή του παλμού συνδέ-
ει 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 ανίχνευσης εξαρτάται απ’ τη διάρκεια του 
παλμού εκπομπής.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχουμε έναν 
στόχο σε απόσταση 50 m από radar με διάρκεια παλ-
μού εκπομπής ίση με 1μs, δηλαδή μήκος παλμού ίσο 
με 300 m. Ο στόχος βρίσκεται σε απόσταση μικρότε-
ρη 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 ολο-
κληρωθεί η εκπομπή ενός παλμού. Αυτό έχει ως απο-
τέλεσμα ο στόχος που βρίσκεται στην απόσταση των 
50 m να μην ανιχνεύεται από το radar.

2) Περίπτωση δεύτερη: Στόχοι σε απόσταση μεγαλύ-
τερη από μισό μήκος παλμού, η οποία όμως αντιστοιχεί 
στην αδράνεια του διακόπτη εκπομπής-λήψης

Στο όριο που η απόσταση ενός στόχου μόλις ξε-
περνά το μισό του μήκους παλμού, η ηχώ του στόχου 
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ΘBΘA

ΘA < ΘB

Πλοίο Α Πλοίο Β

Rmin, A Rmin, B

Rmin, A > Rmin, B

Σχ. 2.3 
Επίδραση του κατακόρυφου εύρους 

της δέσμης ακτινοβολίας

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 αλ-
λαγή της σύνδεσης της κεραίας από τον πομπό στον 
δέκτη μέσω του διακόπτη εκπομπής-λήψης δεν γίνε-
ται ακαριαία. Ο διακόπτης εκπομπής-λήψης παρουσι-
άζει μία αδράνεια κατά τη μεταγωγή της κεραίας από 
τον πομπό στον δέκτη. Έτσι υπάρχει μία απόσταση 
μη ανίχνευσης της τάξης των 10 –15 m επιπρόσθετης 
του μισού μήκους παλμού, η οποία αντιστοιχεί στην 
αδράνεια του διακόπτη εκπομπής-λήψης. Άρα, η 
ελάχιστη απόσταση ανίχνευσης εξαρτάται από την 
αδράνεια του διακόπτη εκπομπής - λήψης.

Με βάση τα παραπάνω, εάν λάβουμε υπόψη μόνο 
τους δύο προαναφερθέντες παράγοντες (δηλ. τη δι-
άρκεια του παλμού εκπομπής και την αδράνεια του 
διακόπτη εκπομπής-λήψης), η ελάχιστη απόσταση 
ανίχνευσης, την οποία συμβολίζουμε με Rmin ισούται 
με το άθροισμα μισού μήκους παλμού (0,5 · PL) με την 
απόσταση ρ που αντιστοιχεί στην αδράνεια του δια-
κόπτη εκπομπής-λήψης. Δηλαδή,

 Rmin = 0,5 · PL + ρ (2.1)

Παράδειγμα 1

Να υπολογιστεί η ελάχιστη απόσταση ανί-
χνευσης ενός radar με μήκος παλμού PL = 400 m 
και απόσταση που αντιστοιχεί στην αδράνεια του 
διακόπτη εκπομπής-λήψης ρ = 20 m.

Δεδομένα Zητούμενα
PL = 400 m Rmin = ;

ρ = 20 m

Λύση
H ελάχιστη απόσταση ανίχνευσης του radar 

είναι: 

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

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

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι ακό-
μα και να μην υπήρχε η αδράνεια του διακόπτη εκπο-
μπής-λήψης, η ελάχιστη απόσταση ανίχνευσης είναι 
μεγαλύτερη από το μισό μήκος παλμού για τους εξής 
δύο επιπρόσθετους λόγους:

1) Όπως έχουμε αναφέρει, κατά τον χρόνο που ο 
διακόπτης εκπομπής-λήψης συνδέει τον πομπό με 
την κεραία, μικρό μέρος του εκπεμπόμενου παλμού 
περνά προς τον δέκτη, καθώς η απομόνωση του δέ-
κτη 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 στό-
χος να μην ανιχνεύεται. 

2) Η φωτεινή κηλίδα, η οποία δηλώνει τους στό-
χους με αύξηση της λαμπρότητάς της δεν είναι σημει-
ακή, αλλά έχει μικρό μέγεθος (το μέγεθος ενός pixel). 
Όταν ο στόχος βρίσκεται σε απόσταση ελάχιστα με-
γαλύτερη 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-λήψης, άλλες πα-
ράμετροι που επηρεάζουν την ελάχιστη απόσταση 
ανίχνευσης ενός radar είναι:

1) Το κατακόρυφο εύρος της δέσμης ακτινοβολί-
ας. Μικρότερο κατακόρυφο εύρος της δέσμης ακτι-
νοβολίας (για την ίδια κλίση) έχει ως συνέπεια την 
αύξηση της ελάχιστης απόστασης ανίχνευσης. Το 
σχήμα 2.3 παρουσιάζει την επίδραση του κατακόρυ-
φου εύρους της δέσμης ακτινοβολίας. Το πλοίο Α έχει 
μικρότερο κατακόρυφο εύρος της δέσμης ακτινοβο-
λίας ΘΑ συγκριτικά με το πλοίο Β (ΘΒ), με αποτέλεσμα 
η ελάχιστη απόσταση ανίχνευσης να είναι μεγαλύτε-
ρη 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 δέ-
σμης ακτινοβολίας (για το ίδιο κατακόρυφο εύρος) 
ως προς την επιφάνεια της θάλασσας έχει ως απο-
τέλεσμα τη μείωση της ελάχιστης απόστασης ανί-
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χνευσης. Το σχήμα 2.4 παρουσιάζει την επίδραση της 
κλίσης της δέσμης ακτινοβολίας. Η δέσμη ακτινοβο-
λίας του πλοίου Α έχει μεγαλύτερη κλίση (WA) συγκρι-
τικά με τη δέσμη ακτινοβολίας του πλοίου Β (WΒ), με 
αποτέλεσμα η ελάχιστη απόσταση ανίχνευσης να εί-
ναι μικρότερη για το πλοίο Α από ό,τι για το πλοίο Β. 
Ωστόσο, το πλοίο Α έχει μικρότερη μέγιστη απόστα-
ση ανίχνευσης (βλ. § 2.4).

3) Το ύψος της κεραίας. Μεγαλύτερο ύψος κε-
ραίας έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ελάχιστης 
απόστασης ανίχνευσης. Αυτό οφείλεται στο ότι, με 
την αύξηση του ύψους της κεραίας, οι χαμηλότερες 
ακτίνες της δέσμης ακτινοβολίας συναντούν την επι-
φάνεια της θάλασσας σε μεγαλύτερη απόσταση.

4) Η κλίση του πλοίου. Όταν το πλοίο παίρνει κλί-
ση, ανάλογη κλίση παίρνει και η δέσμη ακτινοβολίας. 
Η κλίση αυτή της δέσμης σε άλλες περιπτώσεις αυξά-
νει την ελάχιστη απόσταση ανίχνευσης και σε άλλες 
περιπτώσεις τη μειώνει. 

5) Το ύψος του στόχου. Μεγαλύτερο ύψος στόχου 
έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται αντιληπτός σε μικρό-
τερη απόσταση, με αποτέλεσμα να γίνεται μικρότερη 
η ελάχιστη απόσταση ανίχνευσης για στόχους μεγά-
λου ύψους.

6) Οι τομείς σκιάς3. Οι τομείς αυτοί, έχουν ως απο-
τέλεσμα την αύξηση της ελάχιστης απόστασης ανί-
χνευσης.

Για τις απαιτήσεις ελάχιστης απόστασης ανίχνευ-
σης που ορίζουν τα πρότυπα απόδοσης για τον εξο-
πλισμό radar του IMO, παραπέμπουμε στις λειτουργι-
κές απαιτήσεις της παραγράφου 4.4.4.

WA

WA > WB

Πλοίο Α Πλοίο Β

Rmin, A Rmin, B

WB

Rmin, A < Rmin, B

Θ Θ

Σχ. 2.4
Επίδραση της κλίσης  

της δέσμης ακτινοβολίας

2.4  Μέγιστη απόσταση ανίχνευσης και οι παράμε-
τροι που την επηρεάζουν

Όταν ένας στόχος βρίσκεται σε απόσταση από το 
radar μεγαλύτερη από ένα όριο, τότε ο στόχος δεν ανι-
χνεύεται από το radar. Το όριο αυτό αποτελεί τη μέγι-
στη απόσταση ανίχνευσης Rmax. Με άλλα λόγια, η μέγι-
στη απόσταση ανίχνευσης 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 δεν ανιχνεύονται οι 
στόχοι που βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη 
από τη μέγιστη απόσταση ανίχνευσης είναι:

1) Είτε ότι δεν δημιουργούν ηχώ, καθώς δεν προ-
σπίπτουν σ’ αυτούς ραδιοκύματα, 

2) είτε ότι η ηχώ τους, που λαμβάνεται από τον δέ-
κτη, δεν είναι αρκετά ισχυρή,  ώστε να αναδειχθεί απ’ 
αυτόν.

Οι παράμετροι που επηρεάζουν τη μέγιστη από-
σταση ανίχνευσης ενός radar είναι:

1) Η συχνότητα επανάληψης παλμών. Αύξηση 
της συχνότητας επανάληψης παλμών έχει ως αποτέ-
λεσμα τη μείωση της μέγιστης απόστασης ανίχνευ-
σης. Ο λόγος είναι ότι για να πραγματοποιείται σωστά 
η εκτροπή της κηλίδας της οθόνης πρέπει ο χρόνος 
που αντιστοιχεί στην περίοδο επανάληψης παλμών 
να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με τη βάση χρόνου. Έτσι 
πρέπει η μέγιστη δυνατή διάρκεια της βάσης χρόνου 
να είναι ίση με την περίοδο εκπομπής. Αν διαιρέσου-
με την περίοδο εκπομπής με τον χρόνο των 12,34 μs, 
που αντιστοιχεί σε 1 ν.μ., βρίσκουμε τη μέγιστη δυνατή 
απόσταση ανίχνευσης. Η διάρκεια της βάσης 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 ισχύ-
ος εκπομπής έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της μέ-
γιστης απόστασης ανίχνευσης. 

3) Το μήκος του παλμού εκπομπής. Αύξηση του 
μήκους παλμού εκπομπής έχει ως αποτέλεσμα την 
αύξηση της μέγιστης απόστασης ανίχνευσης.

4) Το οριζόντιο και το κατακόρυφο εύρος της δέ-
σμης ακτινοβολίας. Τα μεγέθη αυτά καθορίζουν την 
απολαβή4 της κεραίας. Αύξηση της απολαβής της κε-

3  Τομείς σκιάς ενός radar oνομάζονται οι περιοχές, στις οποίες δεν διαδίδεται απευθείας ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από ακτίνες 
της δέσμης ακτινοβολίας της κεραίας του radar (βλ. §3.4).

4  Απολαβή μιας κεραίας χαρακτηρίζεται ο λόγος της έντασης ακτινοβολίας της σε συγκεκριμένη κατεύθυνση προς την ένταση ακτι-
νοβολίας μίας υποθετικής κεραίας που θα τροφοδοτούνταν με την ίδια ισχύ και θα εξέπεμπε ισοτροπικά χωρίς απώλειες. 
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ραίας έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της μέγιστης 
απόστασης ανίχνευσης. 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 δέ-
κτη έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της μέγιστης από-
στασης ανίχνευσης.

6) Το ύψος της κεραίας. Μεγαλύτερο ύψος κεραίας 
έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της μέγιστης απόστα-
σης ανίχνευσης. Αυτό οφείλεται στο ότι, με την αύξηση 
του ύψους της κεραίας, οι υψηλότερες ακτίνες της δέ-
σμης ακτινοβολίας του radar συναντούν την επιφάνεια 
της θάλασσας σε μεγαλύτερη απόσταση.

Αποδεικνύεται ότι η μέγιστη απόσταση ανίχνευ-
σης Rmax δίνεται από τη σχέση:

 Rmax = 
 

 

P ⋅ G ⋅ A ⋅ σ
4 ⋅ π2 ⋅ Smin

4  (2.2)

όπου: P είναι η ισχύς εκπομπής, G η απολαβή της κε-
ραίας, A το άνοιγμα της κεραίας, σ ο συντελεστής σκέ-
δασης5 του στόχου και Smin το ελάχιστο ανιχνεύσιμο 
σήμα. Το μέγεθος Smin εξαρτάται από την ευαισθησία 
του δέκτη και το μήκος του παλμού εκπομπής.

5  Ο συντελεστής σκέδασης ενός στόχου μετρά την ανιχνευσιμότητα του στόχου από το radar. Όσο πιο μεγάλος είναι ο συντελεστής 
σκέδασης ενός στόχου, τόσο ευκολότερα ανιχνεύεται ο στόχος.

Παράδειγμα 2

Η συχνότητα επανάληψης παλμών ενός radar 
είναι PRF = 1.000 pps. Να υπολογιστεί η μέγιστη 
δυνατή απόσταση ανίχνευσης του radar Rmax εάν 
ληφθεί ίση με το a = 60% της απόστασης που 
επιτρέπει η συχνότητα επανάληψης παλμών.

Δεδομένα Zητούμενα
PRF = 1.000 pps Rmax  = ;

a = 60%

Λύση
H περίοδος επανάληψης παλμών είναι:

PRT = 1
PRF

 = 1
1000 pps

 = 1000 μs

2.5 Ακρίβεια απόστασης και διόπτευσης και οι πα-
ράμετροι που την επηρεάζουν

Η ακρίβεια του radar αποτελεί μέτρο της ικανότη-
τάς του να προσδιορίζει τη σωστή απόσταση και δι-
όπτευση των στόχων. Η ακρίβεια μέτρησης της από-
στασης από το radar εξαρτάται από την ακρίβεια με 
την οποία μπορεί να μετρηθεί το χρονικό διάστημα 
μεταξύ της χρονικής στιγμής εκπομπής του παλμού 
radar και της χρονικής στιγμής λήψης της ηχούς. Επί-
σης εξαρτάται από την ικανότητα του χειριστή του 
radar κατά τη μέτρηση της απόστασης. Συγκεκριμέ-
να οι παράμετροι που επηρεάζουν την ακρίβεια της 
απόστασης είναι κυρίως οι ακόλουθες: 

1) Ευθυγράμμιση του μεταβλητού σημειωτή απόστα-
σης (Variable Range Marker - VRM)

Η ακρίβεια της μέτρησης απόστασης με τον με-
ταβλητό σημειωτή απόστασης (βλ. § 5.2.2) εξαρτά-
ται από την ικανότητα του χειριστή του radar να ευ-
θυγραμμίσει τον VRM με την ηχώ του στόχου στον 
ενδείκτη, του οποίου την απόσταση επιθυμεί να 
μετρήσει. Στις μεγαλύτερες κλίμακες ανίχνευσης η 
ευθυγράμμιση αυτή είναι πιο δύσκολη, καθώς παρα-
τηρούνται μικρές αλλαγές στην ένδειξη του μετρητή 
VRM χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στη θέση του VRM 
στον ενδείκτη του radar.

2) Η χρησιμοποιούμενη κλίμακα ανίχνευσης

Οι μεγαλύτερες κλίμακες ανίχνευσης οδηγούν σε 
μείωση της ακρίβειας των διακριβωτικών κύκλων και 
των μετρήσεων του μεταβλητού σημειωτή απόστα-
σης (VRM).

Δεδομένου ότι σε απόσταση 1 ν.μ. αντιστοι-
χεί χρόνος 12,34 μs, η απόσταση που επιτρέπει η 
συχνότητα επανάληψης παλμών είναι:

R = 1000 μs
12,34 μs/ν.μ.

 = 81 ν.μ.

Άρα, η μέγιστη δυνατή απόσταση ανίχνευσης 
του radar είναι:

Rmax = α · R = 60% · 81 ν.μ. ≈ 49 ν.μ..

Για τις απαιτήσιες μέγιστης απόστασης ανίχνευσης που 
ορίζουν τα πρότυπα απόδοσης για τον εξοπλισμό radar του 
ΙΜΟ, παραπέμπουμε στις λειτουργικές απαιτήσεις της § 4.4.
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3) Το μέγεθος του εικονοστοιχείου

Κάθε εικονοστοιχείο δεν είναι σημειακό, αλλά κα-
ταλαμβάνει μικρή έκταση στην οθόνη. Η ακριβής θέση 
του στόχου μέσα στο εικονοστοιχείο δεν είναι δυνατό 
να αναγνωριστεί με αποτέλεσμα η μέτρηση της από-
στασης για τον λόγο αυτό να περιέχει σφάλμα. 

4) Σφάλμα κεντραρίσματος της οθόνης και ρύθμισης 
του σημείου αναφοράς 

Εάν υπάρχει σφάλμα κεντραρίσματος της οθόνης 
και ρύθμισης του σταθερού κοινού σημείου αναφοράς 
(Consistent Common Reference Point – CCRP) ως προς 
το οποίο γίνονται οι μετρήσεις απόστασης (βλ. § 4.4.9), 
δηλαδή της θέσης διακυβέρνησης στη Γέφυρα, τότε οι 
μετρήσεις περιέχουν σφάλμα. Στην περίπτωση αυτή, 
μεγαλύτερα σφάλματα στη μέτρηση αποστάσεων 
έχουμε όταν η ηχώ είναι κοντά στο σημείο αναφοράς 
από ό, τι όταν είναι μακριά από αυτό. Επομένως, για να 
μετριαστούν οι συνέπειες σφάλματος κεντραρίσματος 
και ρύθμισης του σημείου αναφοράς και να έχουμε 
ακριβέστερες μετρήσεις απόστασης, αλλάζουμε την 
κλίμακα ανίχνευσης, ώστε να μετατοπιστεί η θέση του 
στόχου, που θέλουμε να μετρήσουμε μακριά από το 
κέντρο της οθόνης και το σημείο αναφοράς.

5) Σφάλμα συγχρονισμού

Εάν υπάρχει σφάλμα στον συγχρονισμό της βά-
σης χρόνου με την εκπομπή των παλμών από τον πο-
μπό του radar, τότε υπάρχει σφάλμα στις μετρήσεις 
της απόστασης των στόχων.

6) Μήκος και πλάτος παλμού εκπομπής

Όπως αναλύουμε και στην παράγραφο 2.8, η ηχώ 
έχει μήκος ίσο με το μήκος του παλμού εκπομπής, με 
αποτέλεσμα ο στόχος να υφίσταται παραμόρφωση. 
Αυτή η παραμόρφωση επηρεάζει την ακρίβεια της 
μέτρησης της απόστασης του στόχου.

Επίσης, η ηχώ ενεργοποιεί τον δέκτη όταν το πλά-
τος της υπερβεί μια συγκεκριμένη τιμή που χαρα-
κτηρίζει τον δέκτη. Το πλάτος της ηχούς εξαρτάται, 
μεταξύ άλλων, από το πλάτος του παλμού εκπομπής. 
Η θέση (ο χρόνος) στην οποία το πλάτος της ηχούς 
υπερβαίνει τη συγκεκριμένη τιμή που χαρακτηρίζει 
τον δέκτη υπόκειται σε τυχαιότητα ιδίως όταν το πλά-
τος της ηχούς είναι οριακά μεγαλύτερο της συγκεκρι-
μένης τιμής. Αυτό επηρεάζει την ακρίβεια της μέτρη-
σης της απόστασης του στόχου.

Οι παράμετροι που επηρεάζουν την ακρίβεια μέ-
τρησης της διόπτευσης είναι οι ακόλουθες:

1) Το οριζόντιο εύρος της δέσμης ακτινοβολίας

Οι μετρήσεις διόπτευσης πραγματοποιούνται με 
μεγαλύτερη ακρίβεια με τα μικρότερα οριζόντια εύρη 
της δέσμης ακτινοβολίας. Όσο πιο μικρό είναι το ορι-
ζόντιο εύρος τόσο καλύτερα προσδιορίζεται ο στόχος 
και, συνεπώς, τόσο ακριβέστερα αναγνωρίζεται το κέ-
ντρο του στόχου. Σύνολο στόχων που βρίσκονταικο-
ντά μπορούν να επιστρέψουν ηχώ που παρουσιάζεται 
ενιαία στον ενδείκτη, εμποδίζοντας έτσι τον ακριβή 
προσδιορισμό της διόπτευσης ενός μόνο στόχου 
απ’ το σύνολο. Μειώνοντας την ευαισθησία του δέ-
κτη, μειώνεται μεν η μέγιστη απόσταση ανίχνευσης, 
ωστόσο μειώνεται και το ενεργό οριζόντιο εύρος της 
δέσμης ακτινοβολίας παρέχοντας καλύτερη ακρίβεια 
μέτρησης της διόπτευσης. 

2) Το μέγεθος και η ταχύτητα του στόχου

Για συγκεκριμένο οριζόντιο εύρος δέσμης, οι με-
τρήσεις διόπτευσης μικρότερων στόχων είναι πιο 
ακριβείς από τις μετρήσεις διόπτευσης μεγάλων στό-
χων, επειδή τα κέντρα των μικρότερων στόχων μπο-
ρούν να αναγνωριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια. 
Επίσης, η διόπτευση σταθερών ή αργά κινούμενων 
στόχων μπορεί να μετρηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια 
από τη διόπτευση ταχύτερων κινούμενων στόχων.

3) Σφάλματατης γραμμής πλώρης και της γυροπυξί-
δας

Η τυχαία συνιστώσα των σφαλμάτων αυτών δεν 
είναι δυνατό να ελεγχθεί και να αντιμετωπιστεί, με 
αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ακρίβεια στις μετρή-
σεις των διοπτεύσεων των στόχων και να εισάγονται 
σχετικά σφάλματα.

4) Το μέγεθος του εικονοστοιχείου

Κάθε εικονοστοιχείο δεν είναι σημειακό, αλλά κα-
ταλαμβάνει μια μικρή έκταση στην οθόνη. Η ακριβής 
θέση του στόχου μέσα στο εικονοστοιχείο δεν είναι 
δυνατό να αναγνωριστεί με αποτέλεσμα η μέτρηση 
της διόπτευσης για τον λόγο αυτό να περιέχει σφάλμα. 

5) Σφάλμα κεντραρίσματος της οθόνης και ρύθμισης 
του σημείου αναφοράς 

Εάν υπάρχει σφάλμα κεντραρίσματος της οθόνης 
και ρύθμισης του CCRP (βλ. § 4.4.9) ως προς το οποίο 
γίνονται οι μετρήσεις διόπτευσης,τότε οι μετρήσεις 
περιέχουν σφάλμα. Μεγαλύτερα σφάλματα στη μέ-
τρηση διοπτεύσεων έχουμε όταν η ηχώ είναι κοντά 
στο σημείο αναφοράς από ό,τι όταν είναι μακριά 
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από αυτό. Επομένως, για να μετριαστούν οι συνέπει-
ες σφάλματος κεντραρίσματος και ρύθμισης του ση-
μείου αναφοράς και να έχουμε ακριβέστερες μετρή-
σεις διόπτευσης, αλλάζουμε την κλίμακα ανίχνευσης, 
ώστε να μετατοπιστεί η θέση του στόχου που θέλου-
με να μετρήσουμε μακριά από το κέντρο της οθόνης 
και το σημείο αναφοράς.

6) Σφάλμα συγχρονισμού

Εάν υπάρχει σφάλμα στον συγχρονισμό της περι-
στροφής της βάσης χρόνου με την περιστροφή της 
κεραίας του radar, τότε υπάρχει σφάλμα στις μετρή-
σεις της διόπτευσης των στόχων. 

Για τις απαιτήσεις ακρίβειας μέτρησης των αποστάσεων και 
των διοπτεύσεων που ορίζουν τα πρότυπα απόδοσης για 
τον εξοπλισμό radar του ΙΜΟ, παραπέμπουμε στις λειτουρ-
γικές απαιτήσεις της § 4.4. 

2.6 Διάκριση κατά απόσταση και οι παράμετροι 
που την επηρεάζουν

Η δυνατότητα του radar να παρουσιάζει στον εν-
δείκτη του δύο στόχους που βρίσκονται στην ίδια δι-
όπτευση 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 η συζήτηση για διάκρι-
ση 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.
2) Το μέγεθος του εικονοστοιχείου (pixel).
3) Την ευαισθησία του δέκτη.
4) Την κλίμακα ανίχνευσης και
5) τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών του 

radar.
Ειδικότερα, όσο πιο μικρό είναι το μήκος του παλ-

μού 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 μι-
κρότερη 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 2.5 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 προσπίπτει 
στον στόχο η αρχή του παλμού μέχρι τη στιγμή που 
προσπίπτει το τέλος του παλμού. Απ’ το σχήμα διακρί-
νουμε ότι τη στιγμή που η αρχή του παλμού που εκ-
πέμπεται από την κεραία του radar Κ προσπίπτει στον 
στόχο Β, το τέλος του παλμού δεν έχει ακόμη αφήσει 
τον στόχο Α [σχ. 2.5(γ)]. Έτσι η ηχώ των δύο στόχων 
επικαλύπτεται [σχ. 2.5(δ)] και επιστρέφει ως μία ηχώ 
[σχ. 2.5(στ)]. Η επιστροφή ηχούς ξεκινά απ’ τη στιγ-
μή που η αρχή του παλμού προσπίπτει στον στόχο Α 
[σχ. 2.5(β)] μέχρι τη στιγμή που το τέλος του παλμού 
προσπίπτει στον στόχο Β [σχ. 2.5(ε)]. Όσο χρόνο επι-
στρέφει 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 άθροι-
σμα του μήκους του παλμού με το διπλάσιο της από-
στασης 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 στό-
χων είναι μεγαλύτερη από το μισό μήκος παλμού 
εκπομπής δεν έχουμε ενιαία ηχώ. Για παράδειγμα το 
σχήμα 2.6 εξηγεί παραστατικά γιατί η ηχώ δύο στό-
χων Α και Β που βρίσκονται στην ίδια διόπτευση και 
απέχουν απόσταση μεγαλύτερη από το μήκος παλ-
μού εκπομπής ξεχωρίζουν μεταξύ τους. Απ’ το σχήμα 
διακρίνουμε ότι τη στιγμή που η αρχή του παλμού 
που εκπέμπεται από την κεραία του radar Κ προσπί-
πτει στον στόχο Β [σχ. 2.6(δ)], το τέλος του παλμού 
έχει ήδη αφήσει τον στόχο Α. Έτσι η ηχώ των δύο στό-
χων δεν επικαλύπτεται [σχ. 2.6(ε)] και επιστρέφει ως 
ξεχωριστή ηχώ [σχ. 2.6(στ)], με αποτέλεσμα την εμφά-
νιση των δύο στόχων ξεχωριστά.

Επομένως, δύο στόχοι που βρίσκονται στην ίδια 
διόπτευση εμφανίζονται ως ξεχωριστοί όταν η από-
σταση μεταξύ τους είναι μεγαλύτερη από μισό μήκος 
παλμού.
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Ωστόσο, εκτός από το μισό μήκος του παλμού εκ-
πομπής πρέπει να συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι 
κάθε εικονοστοιχείο που δηλώνει τους στόχους με 
αύξηση της λαμπρότητάς του δεν είναι ένα μόνο ση-
μείο 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 του 
εικονοστοιχείου, δεν μπορούν να διακριθούν. Επο-
μένως, για να επιτευχθεί η διάκριση κατά απόσταση 
δύο στόχων πρέπει να απέχουν μεταξύ τους μισό μή-
κος παλμού εκπομπής συν την παραμόρφωση που 
προκαλεί το μέγεθος του εικονοστοιχείου.

Επιπλέον αν η απολαβή του δέκτη έχει ρυθμιστεί 

πολύ υψηλή, η ηχώ δύο στόχων με την ίδια διόπτευ-
ση μπορεί να εμφανίζεται ενιαία στον ενδείκτη του 
radar. Με μείωση της απολαβής του δέκτη η ηχώ των 
δύο στόχων μπορεί να εμφανιστεί ξεχωριστά. 

Επίσης, σε μεγάλες κλίμακες ανίχνευσης, η ηχώ 
δύο στόχων με την ίδια διόπτευση μπορεί να εμφανι-
στεί ενιαία. Με χρήση μικρότερης κλίμακας ανίχνευ-
σης και πιθανώς κατάλληλη ρύθμιση της απολαβής 
του δέκτη, η ηχώ των δύο στόχων μπορεί να εμφανι-
στεί ξεχωριστά.

Με βάση τα παραπάνω, βελτίωση της διάκρισης 
κατά απόσταση επιτυγχάνεται με:

1) Χρησιμοποίηση μικρότερου μήκους παλμού.
2) Καλή εστίαση και κατάλληλη ρύθμιση της λα-

μπρότητας.

Σχ. 2.5 
Στιγμιότυπα εκπεμπόμενου παλμού και ηχούς δύο στόχων  

που απέχουν απόσταση μικρότερη από μισό μήκος παλμού 

(α)

(δ)

(β)

(ε) (στ)

(γ)

Παλμός

Παλμός Παλμός

Παλμός Παλμός

Α   ΒΚ    PL

d< PL/2

Κ Α   Β

Ηχώ Α

Κ Α   Β

Α      Β

Κ

Ηχώ Α Ηχώ Β

Α   ΒΚ

Ηχώ Α Ηχώ Β

Κ

Α     Β

Ηχώ Α Ηχώ Β

Σχ. 2.6 
Στιγμιότυπα εκπεμπόμενου παλμού και ηχούς δύο στόχων  
που απέχουν απόσταση μεγαλύτερη από το μήκος παλμού 

(α)

(δ)

(β)

(ε) (στ)

(γ)

Α             Κ Α                  Β

Ηχώ Α

Κ

Α                  ΒΚ

Ηχώ Α Ηχώ Β

Α                  ΒΚ

Ηχώ Β

Α                  ΒΚ

Ηχώ Α

Παλμός Παλμός Παλμός

ΠαλμόςΠαλμός

Α                  ΒΚ    PL

d> PL

Β
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3) Διαφόριση που προκαλεί ο ρυθμιστής περιο-
ρισμού επιστροφών βροχής (βλ. § 3.3). Η διαφόριση 
βοηθά στη διάκριση των στόχων.

4) Μείωση της απολαβής του δέκτη και με
5) χρήση μικρότερης κλίμακας ανίχνευσης.
Αν η διάκριση κατά απόσταση δεν είναι ικανοποι-

ητική τότε υπάρχουν συνέπειες, οι οποίες μπορεί να 
θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφαλή ναυσιπλοΐα. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις ακόλουθες συνέπειες:

1) Δεν ξεχωρίζουν απ’ τις ακτές μικροί μεμονω-
μένοι 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 στους οποίους σει-
ρά σημαντήρων καθορίζει τα όρια πλεύσης τους, οι 
σημαντήρες δεν ξεχωρίζουν ο ένας απ’ τον άλλο όταν 
έχουν αποστάσεις μικρότερες του μισού μήκους παλ-
μού εκπομπής. Στην περίπτωση αυτή οι στόχοι αυτοί 
εμφανίζονται ως ηχώ μεγάλου μήκους.

Για τις απαιτήσεις διάκρισης κατά απόσταση που ορίζουν τα 
πρότυπα απόδοσης για τον εξοπλισμό radar του ΙΜΟ, παρα-
πέμπουμε στις λειτουργικές απαιτήσεις της § 4.4.

2.7 Διάκριση κατά διόπτευση και οι παράμετροι 
που την επηρεάζουν

Διάκριση κατά διόπτευση ενός radar ονομάζεται 
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 διαφορε-
τικές διοπτεύσεις με μικρή διαφορά μεταξύ τους.

Η διάκριση κατά διόπτευση εξαρτάται κυρίως 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 ξε-
χωριστοί, δηλαδή να μην υπάρχει διάκριση κατά διό-
πτευση και να εμφανίζονται στην οθόνη του ενδείκτη 
ως ένας στόχος.

Το σχήμα 2.7 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 2.7(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. 
2.7(δ)] και επιστρέφουν ως μία ενιαία ηχώ [σχ. 2.7(ε)]. 
Όσο χρόνο επιστρέφει η ενιαία ηχώ, η βάση χρό-
νου 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 2.8 παρουσιάζεται παραστατικά γιατί η 
ηχώ δύο στόχων που βρίσκονται στην ίδια απόσταση 
και σχηματίζουν γωνία μεγαλύτερη από το οριζόντιο 

Σχ. 2.7 
Στιγμιότυπα οριζόντιας δέσμης ακτινοβολίας που προσπίπτει σε δύο στόχους, οι οποίοι σχηματίζουν γωνία  

(με κορυφή την κεραία) μικρότερη από το οριζόντιο εύρος της δέσμης

(α)

φ > ω

(δ)(β) (ε)(γ)

Κ Κ Κ Κ Κ

Ηχώ Α Ηχώ Β Ηχώ Α Ηχώ Α
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εύρος της δέσμης ξεχωρίζουν μεταξύ τους. Από το 
σχήμα βλέπουμε ότι σε κάθε στροφή της κεραίας, τη 
στιγμή που η μετωπική πλευρά της δέσμης ακτινοβο-
λίας βρίσκει τον στόχο Β [σχ. 2.8(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. 2.8(ε)], με αποτέλεσμα την εμφά-
νιση 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 παραπάνω απόσταση 
πρέπει να συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι κάθε ει-
κονοστοιχείο που δηλώνει τους στόχους με αύξηση 
της λαμπρότητάς του δεν είναι ένα μόνο σημείο με 
μηδενική επιφάνεια, αλλά καταλαμβάνει μια πολύ μι-
κρή 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 του εικο-
νοστοιχείου, δεν μπορούν να διακριθούν. Επομένως, 
για να επιτευχθεί η διάκριση κατά διόπτευση δύο στό-
χων που απέχουν απόσταση R από το radar πρέπει 
να απέχουν μεταξύ τους απόσταση μεγαλύτερη από 
2 ⋅ R ⋅ sin φ/2, όπου φ το οριζόντιο εύρος της δέσμης 
ακτινοβολίας, συν την παραμόρφωση που προκαλεί 
το μέγεθος του εικονοστοιχείου.

Περαιτέρω, σημειώνουμε ότι η διάκριση κατά δι-
όπτευση γίνεται μερικές φορές δυσκολότερη εάν οι 
στόχοι παρέχουν μη αμελητέα ηχώ, εκτός των ορίων 
μισής ισχύος του οριζόντιου εύρους της δέσμης ακτι-
νοβολίας.

Με βάση τα παραπάνω, βελτίωση της διάκρισης 

κατά διόπτευση επιτυγχάνεται με:
1) Καλή εστίαση και κατάλληλη ρύθμιση της λα-

μπρότητας.
2) Πρόσκαιρη ελάττωση της ευαισθησίας του δέ-

κτη. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται η μη αμελη-
τέα ηχώ εκτός των ορίων μισής ισχύος του οριζόντιου 
εύρους της δέσμης ακτινοβολίας. Αφού επιτύχουμε τη 
διάκριση κατά διόπτευση επαναφέρουμε αμέσως την 
ευαισθησία του δέκτη στην κανονική τιμή της.

Αν η διάκριση κατά διόπτευση δεν είναι ικανοποι-
ητική, τότε υπάρχουν συνέπειες, οι οποίες μπορεί να 
θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφαλή ναυσιπλοΐα. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε 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 
στην ακτογραμμή. Στην περίπτωση αυτή η είσοδος 
των διαύλων εμφανίζεται ως συνεχής ακτογραμμή.

2) Δεν ξεχωρίζουν απ’ τις ακτές μικροί μεμονω-
μένοι 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 σημα-
ντήρων που καθορίζουν τα όρια πλεύσης εμφανίζο-
νται ως διαμήκεις στόχοι.

Για τις απαιτήσεις διάκρισης κατά διόπτευση που ορίζουν 
τα πρότυπα απόδοσης για τον εξοπλισμό radar του ΙΜΟ, 
παραπέμπουμε στις λειτουργικές απαιτήσεις της § 4.4.

2.8 Παραμόρφωση της εικόνας radar και οι παρά-
μετροι που την επηρεάζουν

Αποτέλεσμα των ικανοτήτων διάκρισης κατά από-
σταση και διόπτευση είναι και ότι όλοι οι στόχοι εμ-
φανίζονται με σημαντική ή μη παραμόρφωση στην 

Σχ. 2.8 
Στιγμιότυπα οριζόντιας δέσμης ακτινοβολίας που προσπίπτει σε δύο στόχους, οι οποίοι σχηματίζουν γωνία  

(με κορυφή την κεραία) μεγαλύτερη από το οριζόντιο εύρος της δέσμης
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οθόνη του ενδείκτη PPI. Η παραμόρφωση των στό-
χων οφείλεται στους ακόλουθους παράγοντες:

1) Στο μέγεθος του εικονοστοιχείου.
2) Στο μήκος παλμού εκπομπής και
3) στο οριζόντιο εύρος της δέσμης ακτινοβολίας.
Στη συνέχεια αναλύουμε την παραμόρφωση που 

προκαλεί καθένας από τους ανωτέρω παράγοντες 
ξεχωριστά και σε συνδυασμό με τους άλλους. Εξετά-
ζουμε πρώτα την περίπτωση μικρών στόχων, δηλαδή 
στόχων με αμελητέες διαστάσεις και ακολούθως με-
γάλων στόχων.

2.8.1 Παραμόρφωση μικρών στόχων

Η επίδραση στην παραμόρφωση μικρών στόχων 
καθενός απ’ τους τρεις ανωτέρω παράγοντες έχει ως 
εξής:

1) Μέγεθος του εικονοστοιχείου

Κάθε εικονοστοιχείο που απεικονίζει τους στό-
χους στην οθόνη του ενδείκτη δεν είναι σημειακό, 
αλλά καταλαμβάνει μια μικρή έκταση στην οθόνη. 
Κατά συνέπεια όσο μικρός και εάν είναι ένας στόχος, 
δεν μπορεί να εμφανιστεί μικρότερος από το εικονο-
στοιχείο.

Η παραμόρφωση που οφείλεται στο μέγεθος του 
εικονοστοιχείου εξαρτάται από τη χρησιμοποιούμε-
νη κλίμακα ανίχνευσης. Μεγαλύτερη κλίμακα ανί-
χνευσης έχει ως συνέπεια μεγαλύτερη παραμόρφω-
ση που οφείλεται στο μέγεθος του εικονοστοιχείου. 

2) Μήκος παλμού

Η ηχώ έχει μήκος και μάλιστα ίδιο με το μήκος PL 
του παλμού εκπομπής. Έτσι η ηχώ προκαλεί αύξηση 
της λαμπρότητας εικονοστοιχείων για χρονικό διά-
στημα ίσο με τη διάρκεια του παλμού εκπομπής. Κατά 
συνέπεια, με βάση τα όσα έχουμε αναπτύξει (βλ. § 1.5) 
για την ακτινική εκτροπή ο μικρός στόχος υφίσταται 
παραμόρφωση κατ’ απόσταση ίση με το μισό μήκος 
παλμού. Αν προστεθεί και η παραμόρφωση λόγω του 
μεγέθους του εικονοστοιχείου που προαναφέραμε, 
τότε ο στόχος εμφανίζεται ως διαμήκης στήλη.

Η συνολική αυτή παραμόρφωση ονομάζεται πα-
ραμόρφωση κατά απόσταση.

3) Οριζόντιο εύρος δέσμης ακτινοβολίας

Κάθε στόχος, σε κάθε περιστροφή της κεραίας, 
επιστρέφει ηχώ σε όλο το χρονικό διάστημα που σα-
ρώνεται απ’ τη δέσμη ακτινοβολίας, δηλαδή από τη 
στιγμή που προσπίπτει στον στόχο η μετωπική πλευ-
ρά της δέσμης μέχρι τη στιγμή που προσπίπτει η οπί-

σθια 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 εμ-
φανίζεται ως τόξο που αντιστοιχεί σε γωνία ίση με το 
οριζόντιο εύρος της δέσμης φ και μήκος ίσο με:

 φ
57,3

 R, 

όπου R είναι η απόσταση του στόχου. Αν προστεθεί 
και η παραμόρφωση λόγω του μεγέθους του εικονο-
στοιχείου που προαναφέραμε τότε η συνολική αυτή 
παραμόρφωση ονομάζεται παραμόρφωση κατά δι-
όπτευση.

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 και 
πλάτος.

Λαμβάνοντας υπόψη την παραμόρφωση κατά δι-
όπτευση και την παραμόρφωση κατά απόσταση ενός 
μικρού στόχου:

α) Η μέτρηση της απόστασης του στόχου γίνεται 
ρυθμίζοντας τον μεταβλητό σημειωτή απόστασης 
(βλ. §§ 5.2.2), ώστε το εσωτερικό του δακτυλίου του 
να συμπίπτει με το εσωτερικό του στόχου.

β) Η μέτρηση της διόπτευσης του στόχου γίνεται 
θέτοντας τον δρομέα διοπτεύσεων (βλ. §§ 5.2.2), στο 
μέσο του τόξου που αντιστοιχεί στον στόχο.

2.8.2 Παραμόρφωση μεγάλων στόχων

Η επίδραση στην παραμόρφωση μεγάλων στό-
χων για καθένα από τους τρεις παράγοντες έχει ως 
ακολούθως.

1) Μέγεθος του εικονοστοιχείου

Η παραμόρφωση λόγω του μεγέθους του εικονο-
στοιχείου δεν είναι σημαντική για τους μεγάλους στό-
χους συγκριτικά με το μέγεθός τους. Η παραμόρφωση 
εμφανίζεται στο εσωτερικό περίγραμμα των μεγάλων 
στόχων και συνίσταται σε μείωση της απόστασης.

2) Μήκος παλμού

Η παραμόρφωση λόγω του μήκους παλμού δεν 
είναι σημαντική για τους μεγάλους στόχους συγκρι-
τικά με το μέγεθός τους. 

3) Οριζόντιο εύρος δέσμης ακτινοβολίας

Η παραμόρφωση που προκαλεί το οριζόντιο εύ-
ρος της δέσμης εξαρτάται απ’ τη γωνία πρόσπτωσης 
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της δέσμης στον μεγάλο στόχο. Εάν ο άξονας της δέ-
σμης ακτινοβολίας:

α) Προσπίπτει κάθετα στην επιφάνεια του μεγά-
λου στόχου, τότε η παραμόρφωση είναι μηδενική.

β) Είναι παράλληλος στην επιφάνεια του μεγάλου 
στόχου, τότε έχουμε παραμόρφωση κατά αζιμούθιο 
ίση με το μισό του οριζόντιου εύρους της δέσμης.

γ) Προσπίπτει υπό γωνία στην επιφάνεια του με-
γάλου στόχου, τότε η παραμόρφωση που προκαλεί 
το οριζόντιο εύρος της δέσμης είναι ενδιάμεση των 
δύο προηγούμενων περιπτώσεων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μεγάλου στόχου απο-
τελούν οι ακτογραμμές. Συνδυάζοντας τις παραμορ-
φώσεις που προκαλεί καθένας απ’ τους ανωτέρω πα-
ράγοντες 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.

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 βρί-
σκεται σε μικρή απόσταση από την ακτογραμμή.

2.9 Επίδραση των διακυμάνσεων της διάθλασης 
στην απόσταση ανίχνευσης 

Σε κανονικές (τυπικές) ατμοσφαιρικές συνθήκες 
τα κύματα που εκπέμπει το radar τείνουν να κάμπτο-
νται προς τα κάτω ακολουθώντας την καμπύλωση 
της γης (σχ. 2.9). Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη 
διάθλαση των κυμάτων του radar, δηλαδή στο φαι-
νόμενο της μεταβολής της ταχύτητας διάδοσης των 
κυμάτων όταν περνούν την οριακή επιφάνεια δύο μέ-
σων που έχουν διαφορετική πυκνότητα. Το ένα μέσο 
παρουσιάζει διαφορετική αντίσταση στα κύματα σε 
σχέση με το άλλο κι αυτό προκαλεί τη μεταβολή της 
ταχύτητας διάδοσής τους. Η μεταβολή της ταχύτητας 
διάδοσης των κυμάτων radar προκύπτει κατά τη διά-
δοσή τους στην ατμόσφαιρα σε περιοχές που παρου-
σιάζουν διαφορετική πυκνότητα.

Σε κανονικές (τυπικές) ατμοσφαιρικές συνθήκες, 
η απόσταση με τον ορίζοντα του radar R σε ναυτικά 
μίλια αποδεικνύεται ότι δίνεται από τη σχέση:

 R = 1,22 × h  (2.3)

Σχ. 2.9 
Επίδραση των διακυμάνσεων της διάθλασης

όπου h είναι το ύψος της κεραίας του radar σε πόδια. 
Η απόσταση αυτή με τον ορίζοντα του radar εκφρά-
ζει την απόσταση στην οποία τα κύματα του radar 
συναντούν την επιφάνεια της γης.  Επομένως, στόχοι 
που βρίσκονται μέχρι την απόσταση αυτή ανιχνεύο-
νται από το radar. Η απόσταση αυτή είναι μεγαλύτερη 
τόσο από την απόσταση του γεωμετρικού ορίζοντα 
όσο και από την απόσταση του οπτικού ορίζοντα (πε-
ρίπου κατά 6%). Σημειώνεται ότι η απόσταση αυτή 
δεν περιορίζει από μόνη της την απόσταση από την 
οποία δύναται να ληφθεί ηχώ από στόχους. Υποθέ-
τοντας ότι το radar εκπέμπει την απαιτούμενη ισχύ, 
είναι δυνατό να συμβεί να λάβει ηχώ κι από στόχους 
που βρίσκονται πέραν του ορίζοντα του radar.

Με βάση την εξίσωση (2.3), η απόσταση με τον 
ορίζοντα του radar εξαρτάται από τη θέση (το ύψος 
στο οποίο βρίσκεται) της κεραίας του radar. Μεγαλύ-
τερο ύψος κεραίας έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη 
απόσταση με τον ορίζοντα του radar. Για παράδειγ-
μα, για ύψος κεραίας h=16ft, η εξίσωση (2.3) δίνει ως 
απόσταση R=4,88 ν.μ.. Επομένως, με την κατάλληλη 
ισχύ, η κεραία του radar μπορεί να εκπέμψει σε από-
σταση 4,88 ν.μ. και να ανιχνευθούν στόχοι που βρί-
σκονται στην απόσταση αυτή.

Ωστόσο, σε ορισμένες συνθήκες, η κατανομή της 
θερμοκρασίας και της υγρασίας διαφέρει από τις αντί-
στοιχες των κανονικών ατμοσφαιρικών συνθηκών, 
με αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση των ιδιοτήτων δι-
άθλασης της ατμόσφαιρας. Αυτή η διαφοροποίηση 
μπορεί να οδηγήσει σε διάφορους τρόπους ανώμαλης 
διάδοσης των κυμάτων radar. Διακρίνουμε τις ακόλου-
θες τρεις κατηγορίες ανώμαλης διάδοσης των κυμά-
των radar:

1) Υποδιάθλαση

Υποδιάθλαση έχουμε όταν η κατανομή της θερ-

Παγίδευση

ΥπερδιάθλασηΚανονικές ατμοσφαιρικές συνθήκες

Υποδιάθλα
ση

Γη
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μοκρασίας και της υγρασίας οδηγεί σε αύξηση των 
τιμών διάθλασης με το ύψος από την επιφάνεια της 
γης. Σε αυτήν την περίπτωση, τα κύματα radar κα-
μπυλώνουν προς τα πάνω μακριά από τη γη (σχ. 2.9). 
Η υποδιάθλαση δεν συμβαίνει συχνά γενικά, τουλάχι-
στον όσο συχνά συμβαίνει η υπερδιάθλαση που πα-
ρουσιάζεται στη συνέχεια. Η υποδιάθλαση μπορεί να 
συμβεί σε πολικές περιοχές όπου οι αρκτικοί άνεμοι 
φυσούν πάνω από νερό στο οποίο επικρατούν ζεστά 
ρεύματα και γενικότερα όταν ένα στρώμα κρύου και 
υγρού αέρα βρεθεί πάνω από ένα ρηχό στρώμα ζε-
στού και ξηρού αέρα.

Η υποδιάθλαση οδηγεί σε μείωση της απόστασης 
ανίχνευσης των στόχων του radar, η οποία μπορεί 
να χαρακτηριστεί σε πολλές περιπτώσεις ως σοβα-
ρή. Επίσης, επηρεάζει τις ελάχιστες αποστάσεις ανί-
χνευσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη ανί-
χνευση στόχων χαμηλού ύψους που βρίσκονται σε 
κοντινή απόσταση, επομένως, η υποδιάθλαση ενέχει 
σοβαρούς κινδύνους μη ανίχνευσης χαμηλών σκα-
φών και πάγου.

2) Υπερδιάθλαση

Υπερδιάθλαση έχουμε όταν παρατηρείται αύξηση 
της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας με το ύψος ή/και 
ταχύτατη μείωση με το ύψος της περιεκτικότητάς της 
σε υδρατμούς. Έχει ως αποτέλεσμα τα κύματα radar 
να τείνουν να καμπυλώνουν προς τα κάτω, προς τη 
γη, περισσότερο από ό,τι στις κανονικές ατμοσφαιρι-
κές συνθήκες, ώστε η καμπυλότητα των διαδρομών 
τους να είναι μικρότερη από την καμπυλότητα της 
γης (σχ. 2.9).

Η υπερδιάθλαση σχετίζεται με μεταβολές της 
υγρασίας και της θερμοκρασίας κοντά στην επιφά-
νεια της γης και συνεπώς επηρεάζει τα συστήματα 
radar. Συμβαίνει σε ήρεμο καιρό χωρίς ή με ελάχι-
στες αναταράξεις, όταν έχουμε ένα ανώτερο στρώμα 
ζεστού και ξηρού αέρα πάνω από ένα επιφανειακό 
στρώμα κρύου και υγρού αέρα. Εάν ο καιρός δεν εί-
ναι ήρεμος και υπάρχουν αναταράξεις, τα στρώματα 
των διαφορετικών πυκνοτήτων αναμιγνύονται και οι 
συνθήκες εμφάνισης υπερδιάθλασης εξαφανίζονται. 
Το φαινόμενο της υπερδιάθλασης παρατηρείται συ-
χνά στις τροπικές περιοχές όταν ζεστός από τη στεριά 
αέρας πνέει πάνω από ψυχρότερα ωκεάνια ρεύματα.

Η υπερδιάθλαση οδηγεί σε αύξηση, πολλές φορές 
σημαντική, της απόστασης ανίχνευσης των στόχων 
από το radar. Παρατηρείται ιδιαίτερα στις μεγαλύτε-
ρες κλίμακες ανίχνευσης.

3) Παγίδευση

Παγίδευση έχουμε όταν το φαινόμενο της υπερ-
διάθλασης συμβαίνει σε τόσο μεγάλο βαθμό ώστε η 
διαδρομή διάδοσης των κυμάτων radar να κάμπτεται 
προς τα κάτω τόσο πολύ, ώστε να ανακλάται στην 
επιφάνεια της γης προς τα πάνω, στη συνέχεια να δι-
αθλάται  και να κάμπτεται προς τα κάτω, ώστε να ανα-
κλάται και πάλι στην επιφάνεια της γης προς τα πάνω 
κ.ο.κ. Στην παγίδευση τα κύματα radar περιορίζονται 
σε μια συγκεκριμένη περιοχή της ατμόσφαιρας (σχ. 
2.9). Η παγίδευση αποτελεί ακραία ειδική περίπτωση 
υπερδιάθλασης και επομένως οι συνθήκες υπό τις 
οποίες συμβαίνει είναι παρόμοιες με αυτές της υπερ-
διάθλασης. 

Η παγίδευση έχει ως αποτέλεσμα το radar να ανι-
χνεύει στόχους σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, ενώ οι 
στόχοι αυτοί δεν ανιχνεύονται υπό τις συνήθεις συν-
θήκες όταν δεν παρατηρείται παγίδευση. Επίσης, η 
παγίδευση μερικές φορές μειώνει την ενεργή από-
σταση ανίχνευσης. Εάν η κεραία βρίσκεται κάτω από 
την περιοχή παγίδευσης είναι απίθανο να ανιχνευ-
θούν οι στόχοι που βρίσκονται πάνω από αυτή. Σε 
περιπτώσεις περιοχών πολύ χαμηλού επιπέδου όταν 
η κεραία είναι πάνω από αυτές, οι επιφανειακοί στό-
χοι που βρίσκονται κάτω από αυτές μπορεί να μην 
ανιχνεύονται, αν και οι περιπτώσεις αυτές δεν συμ-
βαίνουν πολύ συχνά.

Η περιοχή στην οποία περιορίζονται τα κύματα 
radar ονομάζεται τροποσφαιρικός αγωγός ή απλά 
αγωγός. Διακρίνουμε τους ακόλουθους τύπους αγω-
γών:

α) Αγωγοί εξάτμισης (evaporation ducts). Σχεδόν 
παντού πάνω από τους ωκεανούς άλλα και από μεγά-
λες υδάτινες επιφάνειες εμφανίζονται αγωγοί εξάτμι-
σης, οι οποίοι προκαλούνται από την πολύ γρήγορη 
μείωση της σχετικής υγρασίας και τη θερμοκρασία με 
το ύψος. Σε ορισμένο ύψος, η μείωση αυτή σταματά 
και το ύψος αυτό αποτελεί το ύψος του αγωγού εξά-
τμισης, το οποίο χαρακτηρίζει τον αγωγό. Ο αγωγός 
περιλαμβάνει το στρώμα του αέρα από την επιφάνεια 
της θάλασσας έως το ύψος του αγωγού. Τα ύψη των 
αγωγών εξάτμισης ποικίλλουν αρκετά και γενικά κυ-
μαίνονται μεταξύ 0 και 40 m. Το μέσο ύψος του αγω-
γού εξάτμισης παγκοσμίως είναι περίπου 13 m, αλλά 
κυμαίνεται ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος (μετα-
ξύ 5 m στα βόρεια γεωγραφικά πλάτη έως 18 m στα 
τροπικά πλάτη).

Η ικανότητα των αγωγών εξάτμισης να παγιδεύ-
ουν κύματα radar σχετίζεται με τη συχνότητα. Όσο 
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χαμηλότερη είναι η συχνότητα, τόσο υψηλότερο πρέ-
πει να είναι το ύψος του αγωγού εξάτμισης για να προ-
καλέσει παγίδευση. 

β) Επιφανειακοί αγωγοί (surface ducts). Οι επιφα-
νειακοί αγωγοί είναι λιγότερο συνηθισμένοι από τους 
αγωγούς εξάτμισης, αλλά οι επιπτώσεις τους στην ανί-
χνευση στόχων είναι πιο σημαντικές. Οι επιφανειακοί 
αγωγοί εμφανίζονται όταν οι ατμοσφαιρικές συνθή-
κες προκαλούν στρώμα παγίδευσης με την επιφάνειά 
του στην επιφάνεια της γης. Εμφανίζονται όταν τα 
υψηλότερα στρώματα αέρα είναι εξαιρετικά ζεστά και 
ξηρά σε σύγκριση με τον αέρα ακριβώς πάνω από την 
επιφάνεια. Τέτοιες συνθήκες μπορεί να προκύψουν 
όταν ζεστός και ξηρός ηπειρωτικός αέρας πνέει πάνω 
από μια ψυχρότερη επιφάνεια νερού, προκαλώντας 
αναστροφή θερμοκρασίας στην επιφάνεια. Επίσης, το 
στρώμα παγίδευσης μπορεί να ενισχυθεί από υγρασία 
που προκαλείται από εξάτμιση. Αυτό έχει ως αποτέλε-
σμα, οι επιφανειακοί αγωγοί να είναι πιο συνηθισμέ-
νοι κατά τους θερμότερους μήνες και σε γεωγραφικά 
πλάτη κοντά στον ισημερινό. Μπορούν σε ορισμένες 
περιοχές να εμφανιστούν έως και το 50% του χρόνου 
ενώ στη Β. Ευρώπη, οι επιφανειακοί αγωγοί απαντώ-
νται κατά μέσο όρο στο 5% του χρόνου.

Οι επιφανειακοί αγωγοί μπορούν να χωριστούν σε 
δύο τύπους με βάση τη σχέση μεταξύ του στρώματος 
παγίδευσης και της επιφάνειας. Εάν το στρώμα παγί-
δευσης βρίσκεται στην επιφάνεια της γης, ο αγωγός 
ονομάζεται ως τυπικός επιφανειακός αγωγός [σχ. 
2.10(α)]. Εάν ο αγωγός δημιουργείται από ένα ανυψω-
μένο στρώμα παγίδευσης (ωστόσο ο ίδιος ο αγωγός 
εξακολουθεί να έχει την επιφάνειά του στην επιφάνεια 
της γης), ο αγωγός τότε ονομάζεται ως αποσπασμέ-
νος επιφανειακός αγωγός [σχ. 2.10(β)].

Σε αντίθεση με τους αγωγούς εξάτμισης, η ικανό-
τητα παγίδευσης των επιφανειακών αγωγών δεν εξαρ-
τάται από τη συχνότητα. Στους επιφανειακούς αγω-
γούς οφείλονται οι περισσότερες από τις ανιχνεύσεις 
εξαιρετικά μεγάλων αποστάσεων, καθώς μπορούν να 
εκτείνονται πάνω από τον ωκεανό για αρκετές εκατο-
ντάδες χιλιόμετρα και διαρκούν για πολλές ημέρες με 
ύψη στρωμάτων παγίδευσης σε μερικές εκατοντάδες 
μέτρα και πάχος το πολύ λίγες εκατοντάδες μέτρα.

γ) Ανυψωμένοι αγωγοί (elevated ducts). Όταν το 
ύψος στο οποίο βρίσκεται ένα στρώμα παγίδευσης εί-
ναι υψηλό και η υπερδιάθλαση δεν είναι αρκετά ισχυ-
ρή, τα κύματα radar, πιθανώς, δεν θα καμπυλώσουν 
πλήρως προς την επιφάνεια της γης, όπως συμβαίνει-
στους επιφανειακούς αγωγούς. Σ’ αυτήν την περίπτω-

ση, εμφανίζεται ένας αγωγός που δεν εκτείνεται προς 
τα κάτω μέχρι την επιφάνεια της γης, αλλά είναι ανυ-
ψωμένος πάνω από την επιφάνειά της [σχ. 2.10(γ)]. 
Αυτός ο αγωγός ονομάζεται ανυψωμένος αγωγός.

Σημειώνεται ότι οι ατμοσφαιρικές συνθήκες υπό τις 
οποίες προκύπτουν οι ανυψωμένοι αγωγοί και οι επι-
φανειακοί αγωγοί είναι παρόμοιες. Έτσι, οι επιφανει-
ακοί αγωγοί μπορεί να οδηγήσουν σε ανυψωμένους 
αγωγούς και αντιστρόφως. Για παράδειγμα, καθώς ο 
θερμός και ξηρός ηπειρωτικός αέρας πνέει πάνω από 
τον ψυχρό και υγρό θαλάσσιο αέρα, ένας επιφανεια-
κός αγωγός μπορεί να ανυψωθεί και να έχουμε έναν 
ανυψωμένο αγωγό. Ομοίως, καθώς η αναστροφή θερ-
μοκρασίας αυξάνεται, ο ανυψωμένος αγωγός μπορεί 
να μετατραπεί σε επιφανειακό.

Όπως και στους επιφανειακούς αγωγούς, η ικα-
νότητα παγίδευσης των ανυψωμένων αγωγών δεν 
εξαρτάται από τη συχνότητα. Αύξηση της απόστα-
σης ανίχνευσης παρατηρείται όταν ο στόχος και το 
radar βρίσκονται εντός του αγωγού ή γύρω από το 
ύψος στο οποίο βρίσκεται ο αγωγός. Ωστόσο, πάνω 
από τον αγωγό, η ισχύς του σήματος μπορεί να είναι 
μικρότερη από την ισχύ του σήματος στην ίδια θέση 
όταν επικρατούν κανονικές ατμοσφαιρικές συνθήκες. 
Για τον λόγο αυτό λέμε ότι έχουμε μια «τρύπα radar».

Το ύψος στο οποίο εμφανίζεται ένας ανυψωμένος 

Σχ. 2.10 
(α) Τυπικός επιφανειακός αγωγός (β) αποσπασμένος 

επιφανειακός αγωγός (γ) ανυψωμένος αγωγός
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αγωγός μπορεί να φτάσει έως και τα 6 km, ωστόσο οι 
ανυψωμένοι αγωγοί συνήθως εμφανίζονται σε ύψη 
μικρότερα των 3 km. Επίσης, δεν είναι ασυνήθιστο 
να εμφανίζονται και σε ύψος αρκετών εκατοντάδων 
μέτρων. Το πάχος τους ποικίλλει μεταξύ μερικών εκα-
τοντάδων έως και σχεδόν μηδέν μέτρων. Είναι συνηθι-
σμένο να παρατηρούνται σε θερμότερες περιοχές σε 
τροπικά πλάτη ενώ στη Β. Ευρώπη η συχνότητα εμφά-
νισής τους κυμαίνεται κατά μέσο όρο μεταξύ 5 - 10% 
του χρόνου.

2.10 Χαρακτηριστικά και ανακλαστικές αρετές 
των στόχων

Ο όρος ανακλαστικές αρετές ενός στόχου περι-
λαμβάνει τα χαρακτηριστικά του στόχου που επηρε-
άζουν περισσότερο την ισχύ της ηχούς που επιστρέ-
φει απ’ αυτόν, ανεξάρτητα απ’ την ισχύ του παλμού 
των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που προσπίπτει 
στον στόχο. Επομένως, οι ανακλαστικές αρετές ενός 
στόχου καθορίζουν την απόσταση ανίχνευσής του. 

Οι κυρίες ανακλαστικές αρετές ενός στόχου είναι 
οι ακόλουθες:

1) Η όψη παρατήρησης του στόχου.
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 απόστα-
ση ανίχνευσης των μικρών στόχων. Ομοίως, δεν είναι 
πάντοτε σταθερή η απόσταση ανίχνευσης ορισμέ-
νων τμημάτων των ακτών ή της ξηράς. 

2.10.1  Όψη παρατήρησης του στόχου

Ως όψη παρατήρησης του στόχου ορίζεται η γωνία 

πρόσπτωσης της δέσμης στην επιφάνεια του στόχου, 
κατά το οριζόντιο και το κατακόρυφο επίπεδο. 

Η όψη παρατήρησης του στόχου εξαρτάται από τη 
σχετική θέση της κεραίας του radar, ως προς τον στό-
χο. Επειδή συνήθως το radar, αλλά και ο στόχος βρί-
σκονται σε κίνηση, η όψη παρατήρησης του στόχου 
μεταβάλλεται με τον χρόνο (σχ. 2.11). 

Όταν η όψη παρατήρησης ενός στόχου είναι κά-
θετη, δηλαδή η γωνία πρόσπτωσης της δέσμης σχη-
ματίζει γωνία 90ο με την επιφάνεια του στόχου [σχ. 
2.11(β)], τότε η ανακλώμενη δέσμη σχηματίζει γωνία 
180ο με την προσπίπτουσα δέσμη και στην κεραία του 
radar, επιστρέφει ισχυρή ηχώ, με αποτέλεσμα η ανί-
χνευση του στόχου να γίνεται από μεγάλη απόσταση. 
Στη βιβλιογραφία, η ανάκλαση της περίπτωσης αυτής 
αναφέρεται και ως κατοπτρική ανάκλαση, καθώς το 
φαινόμενο είναι ακριβώς το ίδιο μ’ αυτό που παρατη-
ρείται στην περίπτωση ανάκλασης δέσμης φωτεινών 
ακτίνων.

Όταν η όψη παρατήρησης ενός στόχου δεν είναι 
κάθετη αλλά πλάγια, δηλαδή η γωνία πρόσπτωσης 
της δέσμης σχηματίζει γωνία διαφορετική από 90ο με 
την επιφάνεια του στόχου, τότε η υφή της επιφάνειας 
του στόχου καθορίζει την ανακλώμενη δέσμη. Έτσι, 
εάν η επιφάνεια του στόχου είναι λεία, τότε η ανάκλα-
ση της δέσμης γίνεται προς μία κατεύθυνση, με απο-
τέλεσμα 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 παρατήρησης του στόχου απο-
τελεί τον βασικότερο παράγοντα που επηρεάζει την 
ισχύ της ηχούς που επιστρέφει από συγκεκριμένο 

Σχ. 2.11
Μεταβολή της όψης παρατήρησης του στόχου με την πάροδο του χρόνου  

στην περίπτωση radar πλοίου που πλέει με σταθερή ταχύτητα

Στόχος

Πλοίο

u

(α) (β)

Πλοίο

Στόχος

u

(γ)

Πλοίο

Στόχος

u



31

στόχο και άρα τον βασικότερο παράγοντα που επη-
ρεάζει την απόσταση ανίχνευσής του.

2.10.2 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 δια-
στάσεις μικρότερες από το ένα τέταρτο (¼) του μή-
κους κύματος της δέσμης του radar. Έτσι, λείες επιφά-
νειες για τη δέσμη του radar είναι οι αμμώδεις ακτές, 
οι μεταλλικές κατασκευές, οι κτηριακές εγκαταστά-
σεις, ορισμένα παγόβουνα κ.ά..

Ειδικότερα, όταν η επιφάνεια του στόχου είναι λεία, 
τότε κάθε επί μέρους τμήμα της ανακλά την προσπί-
πτουσα δέσμη προς μία κατεύθυνση, ίδια για κάθε επί 
μέρους τμήμα της επιφάνειας. Έτσι, εάν η όψη παρατή-
ρησης δεν είναι κάθετη, έχουμε ως αποτέλεσμα να μην 
επιστρέφει η ηχώ στην κεραία του radar και ο στόχος 
να μην ανιχνεύεται. Όμως, εάν η όψη παρατήρησης εί-
ναι κάθετη, τότε έχουμε 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 ανώ-
μαλη, 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 τυγ-
χάνει να είναι κάθετα στην προσπίπτουσα δέσμη, με 
αποτέλεσμα να επιστρέφει η ηχώ απ’ αυτά στην κε-
ραία του radar και ο στόχος να ανιχνεύεται.

2.10.3 Σχήμα του στόχου

Το σχήμα της επιφάνειας του στόχου που σαρώ-
νεται από τη δέσμη του radar επηρεάζει την ισχύ της 
ηχούς που επιστρέφει. 

Οι κυριότερες κατηγορίες σχήματος της επιφάνει-
ας του στόχου είναι οι ακόλουθες:

1) Η επίπεδη επιφάνεια, όπου τη μεγαλύτερη 
επίδραση στον καθορισμό της ισχύος της ηχούς του 
στόχου έχουν η όψη παρατήρησης και η υφή της. 
Οι συνδυασμοί που προκύπτουν για την όψη παρα-
τήρησης της επίπεδης επιφάνειας και την υφή του 
στόχου, σύμφωνα και με αυτά που αναφέρονται στις 
υποπαραγράφους 2.10.1 και 2.10.2, είναι οι εξής:

α) Όταν η όψη παρατήρησης της επίπεδης επιφά-

Σχ. 2.12  
Ανάκλαση δέσμης radar σε στόχο αποτελούμενο από τρεις 

επίπεδες λείες επιφάνειες, ανά δύο κάθετες μεταξύ τους

νειας 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 παρατήρησης της επίπεδης επιφά-
νειας 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 αμμόλο-
φοι, τα παγόβουνα με πλάγιες λείες επιφάνειες κ.λπ..

γ) Όταν η όψη παρατήρησης της επίπεδης επιφά-
νειας του στόχου είναι κάθετη και η υφή της ανώμαλη, 
τότε επιστρέφει ισχυρή ηχώ. Παραδείγματα τέτοιων 
στόχων είναι τα παγόβουνα με κατακόρυφες ανώμα-
λες επιφάνειες, οι ανώμαλες κατακόρυφες ακτές κ.λπ..

δ) Όταν η όψη παρατήρησης της επίπεδης επιφά-
νειας του στόχου δεν είναι κάθετη αλλά πλάγια και η 
υφή της ανώμαλη, τότε επιστρέφει ισχυρή ηχώ. Παρα-
δείγματα τέτοιων στόχων είναι οι ακτές με βότσαλα, οι 
πλαγιές λόφων με βλάστηση δέντρων ή θάμνων κ.λπ..

Επίσης, πολλές φορές στην πράξη απαντώνται 
συνδυασμοί περισσότερων της μίας επίπεδης επι-
φάνειας, οι οποίοι αποτελούν στόχο. Άξια λόγου εί-
ναι η περίπτωση τριών επιπέδων λείων επιφανειών, 
που είναι ανά δύο κάθετες μεταξύ τους (σχ. 2.12). 
Στην περίπτωση αυτή, η ανακλώμενη δέσμη, μετά 
τις διαδοχικές ανακλάσεις στις τρεις επιφάνειες, έχει 
κατεύθυνση αντίθετη με την προσπίπτουσα δέσμη, 
ανεξαρτήτως της γωνίας πρόσπτωσης της προσπί-
πτουσας 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 τέ-
τοιων στόχων είναι οι μεταλλικές κατασκευές κεραι-
ών, τα κτηριακά συγκροτήματα κ.λπ..  

2) Η σφαιρική επιφάνεια, όπου η κατεύθυνση της 
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δέσμης σε σχέση με το κέντρο της σφαιρικής επιφά-
νειας καθορίζει την ισχύ της ηχούς του στόχου. Δια-
κρίνουμε 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 πε-
ρίπτωση οφείλεται στο γεγονός ότι μικρό μόνο τμήμα 
της σφαιρικής επιφάνειας ανακλά την προσπίπτουσα 
ακτινοβολία σε κατεύθυνση αντίθετη με την προσπί-
πτουσα δέσμη, με αποτέλεσμα να επιστρέφει στην 
κεραία του radar. Αντίθετα, όλα τα υπόλοιπα τμήματα 
της σφαιρικής επιφάνειας ανακλούν την προσπίπτου-
σα ακτινοβολία σε διεύθυνση διαφορετική απ’ τη δι-
εύθυνση 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 σημαντή-
ρες κ.λπ..

3) Η κυλινδρική επιφάνεια, η οποία απ’ τη φύση 
της συνδυάζει την επίπεδη και τη σφαιρική επιφάνεια. 
Ο προσανατολισμός της κυλινδρικής επιφάνειας κα-
θορίζει την ισχύ της ηχούς του στόχου. Διακρίνουμε 
τις εξής δύο περιπτώσεις:

α)  Όταν η κυλινδρική επιφάνεια του στόχου είναι 
κατακόρυφη, τότε επιστρέφει μέτρια ηχώ. Αυτό οφεί-
λεται στο ότι, όταν η κυλινδρική επιφάνεια του στό-
χου 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 παρατήρησης της κυλιν-
δρικής επιφάνειας του στόχου δεν αλλάζει με την αλ-
λαγή της θέσης της κεραίας του radar, δεν αλλάζει και 
η ηχώ. Παραδείγματα τέτοιων στόχων είναι οι καπνο-
δόχοι σταθερής διαμέτρου, οι κυλινδρικοί σημαντή-
ρες, 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 ανιχνεύ-
εται σε μέτρια απόσταση και άλλοτε δεν ανιχνεύεται 
καθόλου. Αυτό οφείλεται στο ότι, όταν η κυλινδρική 
επιφάνεια του στόχου είναι οριζόντια, η όψη παρα-

τήρησης 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 
πρόσδεσης, οι υπερθαλάσσιοι αγωγοί μεταφοράς 
υγρών καυσίμων κ.ά.

4) Κωνική επιφάνεια. Όταν ο στόχος έχει σχήμα 
κώνου λείας υφής με οριζόντια βάση, τότε δεν επι-
στρέφει ηχώ στην κεραία του radar, διότι η δέσμη 
της ακτινοβολίας του radar ανακλάται από την κωνι-
κή επιφάνεια σε διεύθυνση διαφορετική απ’ τη διεύ-
θυνση 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 κωνι-
κοί καπνοδόχοι, οι φάροι κ.ά.. 

2.10.4 Υλικό του στόχου

Το υλικό, από το οποίο αποτελείται ο στόχος επη-
ρεάζει την ισχύ της ηχούς που επιστρέφει απ’ αυτόν. 
Η ισχύς της ηχούς δεν είναι ίδια για όλα τα υλικά, ακό-
μη και εάν οι υπόλοιπες ανακλαστικές αρετές των 
στόχων είναι ίδιες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 
δεν ανακλάται πλήρως όλη η ενέργεια της προσπί-
πτουσας δέσμης του radar, αλλά μέρος της απορρο-
φάται από το υλικό του στόχου. Η απορροφούμενη 
ενέργεια δεν είναι ίδια για όλα τα υλικά, αλλά ποικίλ-
λει ανάλογα με το υλικό.

Κάθε υλικό χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένο συ-
ντελεστή ανάκλασης r της ηλεκτρομαγνητικής ακτι-
νοβολίας. Ο συντελεστής αυτός ισούται με το πηλίκο 
της ενέργειας Εr που ανακλάται από το υλικό της επι-
φάνειας, προς το ποσό της ενέργειας Ε της προσπί-
πτουσας δέσμης του radar, δηλαδή:

  r = 
Er

E
  (2.4)

Έτσι, όσο μεγαλύτερος είναι ο συντελεστής ανάκλα-
σης τόσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς της ηχούς που 
επιστρέφει από τον στόχο. Εξορισμού, ο συντελεστής 
ανάκλασης είναι αριθμός μικρότερος ή ίσος με το ένα 
και εξαρτάται από την ηλεκτρική αγωγιμότητα του 
υλικού. 

Οι συντελεστές ανάκλασης της ηλεκτρομαγνη-
τικής ακτινοβολίας της προσπίπτουσας δέσμης του 
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radar διάφορων υλικών παρουσιάζονται στον πίνα-
κα 2.5.

Όπως φαίνεται από τον πίνακα αυτόν, τις καλύτε-
ρες ανακλαστικές ιδιότητες έχουν τα μέταλλα, αφού ο 
συντελεστής ανάκλασής τους είναι ίσος με τη μονάδα. 
Το θαλασσινό νερό έχει υψηλό συντελεστή ανάκλα-
σης (0,8), ενώ ο πάγος και το χιόνι έχουν χαμηλό (0,35). 
Ο υψηλός συντελεστής ανάκλασης του θαλασσινού 
νερού οφείλεται στην αλμυρότητά του, ενώ ο πάγος 
και το χιόνι έχουν χαμηλό συντελεστή ανάκλασης 
λόγω της έλλειψης αλατιού. Αποτέλεσμα του υψηλού 
συντελεστή ανάκλασης του θαλασσινού νερού είναι η 
εμφάνιση θαλάσσιων επιστροφών στο radar σε συν-
θήκες κυματισμού (βλ. § 3.2).

Σχ. 2.13
Στόχος με πλάτος w, ύψος h και μήκος l  

στο βάθος του ορίζοντα

h

w
l

ανάκλασης. Έτσι, το πλαστικό, το ξύλο και τα υπό-
λοιπα διηλεκτρικά υλικά έχουν σχεδόν μηδενικό συ-
ντελεστή ανάκλασης, 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 κρύβο-
νται πίσω από τα κύματα που έχουν μεγάλο ύψος.

2.10.5 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 μή-
κος του στο βάθος του ορίζοντα (σχ. 2.13).

1) Η ισχύς της ηχούς που επιστρέφει στην κεραία 
του radar εξαρτάται όχι από το πλάτος του στόχου 
αυτό καθεαυτό, αλλά απ’ τη σχέση του πλάτους του 
στόχου με το οριζόντιο εύρος της προσπίπτουσας 
δέσμης. Διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις (για 
λόγους απλότητας θεωρούμε ότι έχουμε κάθετη όψη 
παρατήρησης του στόχου), οι οποίες παρουσιάζονται 
στο σχήμα 2.14:

α) Το πλάτος του στόχου είναι μικρότερο του τόξου, 
που αντιστοιχεί στο οριζόντιο εύρος της δέσμης ακτι-

Σχ. 2.14 
Επίδραση του πλάτους του στόχου όταν είναι: (α) Μικρό-
τερο και (β) μεγαλύτερο του τόξου που αντιστοιχεί στο 
οριζόντιο εύρος της δέσμης

(α) (β)

Κ

w

Κ

φ

w

φ

Πίνακας 2.5 
Συντελεστές ανάκλασης 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

Χαμηλούς συντελεστές ανάκλασης παρουσιάζει και 
η ξηρά. Ο συντελεστής ανάκλασης της ξηράς εξαρτά-
ται από τον βαθμό κάλυψής της από δέντρα. Έτσι, όταν 
η ξηρά καλύπτεται μόνο από χλόη, ο συντελεστής ανά-
κλασης κυμαίνεται από 0,4 – 0,8, ενώ όταν καλύπτεται 
από δέντρα ή θάμνους, κυμαίνεται από 0,1 – 0,4. Δεδο-
μένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, ο συντελεστής ανά-
κλασης εξαρτάται από την ηλεκτρική αγωγιμότητα, ο 
συντελεστής ανάκλασης της ξηράς εμφανίζεται μεγα-
λύτερος όταν αυξάνει η υγρασία της, καθώς επίσης και 
στις περιπτώσεις που υπάρχει στρώμα μεταλλεύματος 
σε μικρό βάθος, αφού στις περιπτώσεις αυτές έχουμε 
αύξηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας.

Τα υλικά που έχουν πολύ μικρή ηλεκτρική αγωγι-
μότητα παρουσιάζουν πάρα πολύ μικρό συντελεστή 
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νοβολίας, στην απόσταση του στόχου. Στην περίπτω-
ση 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 ανα-
λογίας ισχύει μέχρις ότου το πλάτος του στόχου να γί-
νει ίσο με το τόξο που αντιστοιχεί στο οριζόντιο εύρος 
δέσμης στην απόσταση του στόχου.

β) Το πλάτος του στόχου είναι μεγαλύτερο του τό-
ξου, που αντιστοιχεί στο οριζόντιο εύρος της δέσμης 
ακτινοβολίας, στην απόσταση του στόχου. Στην περί-
πτωση αυτή η ισχύς της ηχούς δεν εξαρτάται από το 
πλάτος του στόχου, καθώς κάθε στιγμή η δέσμη ακτι-
νοβολίας του radar προσπίπτει σε τμήμα του στόχου 
ίσο με το εύρος της δέσμης. Η ισχύς της ηχούς εξαρ-
τάται από τις υπόλοιπες ανακλαστικές αρετές του τμή-
ματος αυτού του στόχου, στο οποίο προσπίπτει κάθε 
στιγμή η οριζόντια δέσμη του radar, δηλαδή από την 
υφή του, το σχήμα του, την όψη παρατήρησής του, το 
ύψος του και το υλικό του. 

2) Η ισχύς της ηχούς που επιστρέφει στην κεραία 
του radar εξαρτάται από το ύψος του στόχου. Συγκε-
κριμένα, είναι ανάλογη του ύψους του στόχου (για 
λόγους απλότητας θεωρούμε ότι έχουμε κάθετη όψη 
παρατήρησης). Αυτό συμβαίνει γιατί το ύψος του μι-
κρού στόχου είναι πάντοτε μικρότερο του τόξου που 
αντιστοιχεί στο κατακόρυφο εύρος της δέσμης ακτινο-
βολίας 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 παραπάνω δεν ισχύουν για ακτογραμ-
μές που συνεχίζουν σε πλαγιές λόφων και βουνών, κα-
θώς τα σημεία των πλαγιών δεν απέχουν όλα την ίδια 
απόσταση απ’ την κεραία του radar, με αποτέλεσμα να 
μην υπάρχει αύξηση της ανακλώμενης ισχύος ανάλο-
γα με το ύψος της πλαγιάς. Επιπρόσθετα, η ανομοιο-
μορφία της κατανομής της ενέργειας της κατακόρυ-
φης 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 ορι-
ζόντια 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 εμφα-
νίζεται το μετωπικό περίγραμμα του στόχου, το οποίο 
εξαρτάται από τις υπόλοιπες ανακλαστικές αρετές 
του, δηλαδή από την υφή του, την όψη παρατήρησής 
του και το υλικό του. 

Ερωτήσεις

1.  Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός 
radar;

2.  Σε ποια σημεία το radar 3 cm υπερτερεί συ-
γκριτικά έναντι του radar 10 cm;

3.  Τι ονομάζουμε ελάχιστη απόσταση ανίχνευσης 
ενός radar; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται;

4.  Τι ονομάζουμε μέγιστη απόσταση ανίχνευσης 
ενός radar; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται;

5.  Τι ονομάζουμε διάκριση κατά απόσταση ενός 
radar; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται;

6.  Τι ονομάζουμε 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 παρα-

μόρφωση μικρών και μεγάλων στόχων καθεμί-
ας από τις παραπάνω παραμέτρους;

9.  Ποια είναι η επίδραση της υποδιάθλασης και 
της υπερδιάθλασης στην απόσταση ανίχνευ-
σης στόχων;

10.  Ποιες είναι οι ανακλαστικές αρετές των στόχων;

Ασκήσεις

1.   Να υπολογιστεί η ελάχιστη απόσταση ανίχνευ-
σης ενός radar με μήκος παλμού PL = 300 m και 
απόσταση που αντιστοιχεί στην αδράνεια του 
διακόπτη εκπομπής-λήψης ρ = 10 m.

2.  Η συχνότητα επανάληψης παλμών ενός radar 
είναι PRF = 1200 pps. Να υπολογιστεί η μέγιστη 
δυνατή απόσταση ανίχνευσης του radar Rmax 
εάν ληφθεί ίση με το a = 70% της απόστασης 
που επιτρέπει η συχνότητα επανάληψης παλ-
μών.



3.1 Εισαγωγή

Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε τις ανεπιθύμη-
τες επιδράσεις στη λειτουργία των radar και την ψευ-
δοηχώ. Οι ανεπιθύμητες επιδράσεις αφορούν στους 
εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι οι διακυμάνσεις 
της διάθλασης οι περιγράφονται περιγράφονται στην 
παράγραφο 2.9, οι οποίοι επηρεάζουν την αποτε-
λεσματικότητα ανίχνευσης του radar. Η ψευδοηχώ 
εμπίπτει στους παράγοντες που ενδέχεται να προκα-

λέσουν λανθασμένη ερμηνεία της εικόνας του radar. 
Οι ανεπιθύμητες επιδράσεις δεν επιτρέπουν τη δι-

άκριση των στόχων. Επίσης, αρκετές φορές έχουν ως 
συνέπεια τη μη εμφάνιση των στόχων στον ενδείκτη 
PPI. Οι ανεπιθύμητες επιδράσεις (πίν. 3.1) οφείλονται:

1) Σε καιρικά αίτια που περιλαμβάνουν τους κυ-
ματισμούς της θάλασσας, τις βροχοπτώσεις, τις αμ-
μοθύελλες, τις χιονοπτώσεις κ.λπ..

2) Σε τεχνικά αίτια που περιλαμβάνουν τις παρεμ-

Πίνακας 3.1 
Καιρικά και τεχνικά αίτια ανεπιθύμητων επιδράσεων

α/α Καιρικά αίτια Ανεπιθύμητες  
επιδράσεις Συνέπειες Τρόποι αντιμετώπισης 

1. Κυματισμοί της θάλασσας Θαλάσσιες επιστροφές
Εσφαλμένη πλη-
ροφορία για την 
ύπαρξη στόχων.
Μη ανίχνευση 
στόχων 

Περιορισμός θαλασσίων επιστροφών

2. Βροχοπτώσεις Επιστροφές βροχής Περιορισμός επιστροφών βροχής

3. Αμμοθύελλες Επιστροφές άμμου Περιορισμός επιστροφών άμμου

4. Χιονοπτώσεις Επιστροφές χιονιού Περιορισμός επιστροφών χιονιού

α/α Τεχνικά αίτια Ανεπιθύμητες  
επιδράσεις Συνέπειες Τρόποι αντιμετώπισης

1. Τομείς σκιάς
Στόχοι που βρίσκονται 
εντός των τομέων δεν 
παράγουν ηχώ

Μη ανίχνευση 
στόχων

Ακριβή γνώση των τομέων σκιάς

2. Παρεμβολές racons
Αύξηση της λαμπρότη-
τας της βάσης χρόνου

Εσφαλμένη πλη-
ροφορία για την 
ύπαρξη στόχων
Μη ανίχνευση 
στόχων 

Ρύθμιση περιορισμού επιστροφών 
βροχής

3.
Παρεμβολές από radar άλλων 
πλοίων

Αύξηση της λαμπρότη-
τας της βάσης χρόνου

Θέση του radar σε κατάσταση Stand-
by ή απορρύθμιση του συντονισμού 
του radar ή διακοπή της περιστροφής 
της κεραίας για μικρό χρονικό διάστη-
μα

4.

Παρεμβολές από οποια-
δήποτε ηλεκτρομαγνητική 
εκπομπή στην ίδια περιοχή 
συχνοτήτων ή αρμονικές της1

Αύξηση της λαμπρότη-
τας της βάσης χρόνου

Παύση των εκπομπών

5.
Παρεμβολές από σπινθηρι-
σμούς άλλων συσκευών

Αύξηση της λαμπρότη-
τας της βάσης χρόνου

Διόρθωση ελαττωματικής λειτουργίας 
των συσκευών

1 Αρμονικές συχνότητες ονομάζονται τα πολλαπλάσια μίας βασικής συχνότητας.

Ανεπιθύμητες επιδράσεις 
και ψευδοηχώ 3
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βολές/επιδράσεις που προέρχονται από αντικείμενα, 
τα οποία βρίσκονται στην περιοχή του radar ή από τη 
λειτουργία άλλων συσκευών.

Η ψευδοηχώ είναι ένδειξη στην οθόνη του ενδεί-
κτη PPI που μοιάζει με ηχώ πλοίων ή ακτών χωρίς 
ωστόσο να υπάρχουν πραγματικοί στόχοι στα αντί-
στοιχα σημεία. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε αναλυ-
τικά τους διάφορους τύπους ψευδοηχούς και τους 
τρόπους αναγνώρισής τους.

3.2  Θαλάσσιες επιστροφές και περιορισμός τους

Ένα από τα δύο βασικά προβλήματα που επη-
ρεάζουν την εικόνα του ενδείκτη PPI παρέχοντας 
εσφαλμένη πληροφορία για την ύπαρξη στόχου είναι 
οι θαλάσσιες επιστροφές. Προκειμένου να αντιμετω-
πιστούν τα φαινόμενα αυτά και να απαλειφθεί η επί-
δρασή τους έχουν αναπτυχθεί ειδικές τεχνικές περιο-
ρισμού των θαλάσσιων επιστροφών. 

Η ακτινοβολία που εκπέμπει η κεραία της συσκευ-
ής radar ανακλάται από τη θάλασσα, με αποτέλεσμα 
στην κεραία του radar να λαμβάνονται εκτός από τις 
ανακλάσεις των στόχων και οι ανεπιθύμητες ανακλά-
σεις της θάλασσας. Η ισχύς των ανακλάσεων της θά-
λασσας εξαρτάται από την κατάστασή της. Συγκεκρι-
μένα διακρίνουμε τις εξής δύο περιπτώσεις:

1) Όταν η θάλασσα είναι ήρεμη, η επιφάνειά της 
είναι επίπεδη. Έτσι, η γωνία ανάκλασης της προσπί-
πτουσας ακτινοβολίας από τη θάλασσα είναι μικρή, 
με αποτέλεσμα να μην επιστρέφει στην κεραία του 
radar. Όμως, η ανακλώμενη δέσμη μπορεί να προσπέ-
σει σε στόχο μαζί με κάποιες από τις απευθείας απ’ την 
κεραία του radar προσπίπτουσες δέσμες ακτινοβολί-
ας 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 απευθεί-
ας (από την κεραία του radar) προσπίπτουσες δέσμες. 
Για τον λόγο αυτό η επίδραση της ανακλώμενης (από 
τη θάλασσα) δέσμης περιορίζεται μόνο σε πιθανή μι-
κρή διαφοροποίηση της ισχύος της ηχούς του στόχου 
που παράγεται από τις απευθείας δέσμες. Κατά συνέ-
πεια η επίδραση της ήρεμης θάλασσας δεν είναι κρίσι-
μη για την εμφάνιση της ηχούς των στόχων.

2) Όταν η θάλασσα είναι ταραγμένη, τα κύματά της 
παρουσιάζουν επιφάνειες που είναι κάθετες σε ακτίνες 
της δέσμης ακτινοβολίας του radar. Οι επιφάνειες αυ-
τές ανακλούν τις ακτίνες της δέσμης ακτινοβολίας του 
radar δημιουργώντας ηχώ μικρής διάρκειας, τις λεγό-
μενες θαλάσσιες επιστροφές. Οι θαλάσσιες επιστρο-

φές 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 οθό-
νης (σχ. 3.1). Οι θέσεις των στιγμάτων είναι αντίστοιχες 
των αποστάσεων των κυμάτων. Τα φωτεινά αυτά στίγ-
ματα εμφανίζονται να μετακινούνται προς διάφορες 
απροσδιόριστες κατευθύνσεις. Αυτό οφείλεται στη 
συνεχή αλλαγή της θέσης των κυμάτων, η οποία παρα-
τηρείται σε κάθε περιστροφή της κεραίας.

Σχ. 3.1 
Χαρακτηριστική εικόνα θαλάσσιων επιστροφών

Η ένταση των θαλάσσιων 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 θαλάσσι-
ες επιστροφές.

3) Τη θέση των κυμάτων ως προς το πλοίο. Οι 
θαλάσσιες επιστροφές είναι πιο έντονες όταν προέρ-
χονται από την προσήνεμη πλευρά του πλοίου, διότι 
στην πλευρά αυτή τα θαλάσσια κύματα παρουσιά-
ζουν μεγαλύτερη επιφάνεια στην προσπίπτουσα ακτι-
νοβολία.

4) Την απόσταση των κυμάτων ως προς το πλοίο. 
Όσο αυξάνει η απόσταση, τόσο εξασθενούν οι θα-
λάσσιες επιστροφές. Μάλιστα σε αποστάσεις μεγαλύ-
τερες των 5 ν.μ. ή ακόμα και των 3 ν.μ., οι θαλάσσιες 
επιστροφές είναι αμελητέες. Για τον λόγο αυτό οι θα-
λάσσιες επιστροφές παρατηρούνται σε μικρές απο-
στάσεις απ’ το radar και όχι σε μεγάλες.

Η έκταση των στιγμάτων στην οθόνη εξαρτάται 
από τη χρησιμοποιούμενη κλίμακα ανίχνευσης.

Οι θαλάσσιες επιστροφές αποτελούν εμπόδιο 
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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 οπωσδή-
ποτε να περιορίζονται.

Ο περιορισμός των θαλάσσιων επιστροφών πραγ-
ματοποιείται με το κύκλωμα περιορισμού θαλάσσι-
ων επιστροφών που διαθέτουν τα radar. Το κύκλωμα 
αυτό προκαλεί μεγάλη μεταβολή (ελάττωση) της ευ-
αισθησίας του δέκτη στις μικρές αποστάσεις από το 
radar, όπου οι θαλάσσιες επιστροφές είναι έντονες και 
μικρή μεταβολή της ευαισθησίας του δέκτη σε μεγα-
λύτερες 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 θαλάσσιων επιστροφών χωρίς ταυτόχρονο περι-
ορισμό της ηχούς των μικρών στόχων σε αποστάσεις, 
στις οποίες δεν εμφανίζονται θαλάσσιες επιστροφές. 
Επιπλέον περιορίζεται και η ηχώ των στόχων που βρί-
σκονται στην περιοχή των θαλάσσιων επιστροφών και 
έχει πλάτος συγκρίσιμο με αυτές. Η ηχώ από στόχους 
που έχουν πλάτος μεγαλύτερο από αυτές εμφανίζο-
νται κανονικά στην οθόνη του radar.

Το σχήμα 3.2 παρουσιάζει χαρακτηριστική εικόνα 
περιορισμού των θαλάσσιων επιστροφών. Συγκεκρι-
μένα, το σχήμα 3.2(α) τις εμφανίζει μαζί με ηχώ μι-
κρών στόχων χωρίς περιορισμό τους, ενώ το σχήμα 
3.2(β) αφού έχει γίνει περιορισμός τους.

Όπως προαναφέραμε η ένταση των θαλάσσιων 
επιστροφών δεν είναι σταθερή, αλλά εξαρτάται από 
την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η θάλασσα. Κατά 
συνέπεια η δράση του κυκλώματος περιορισμού των 
θαλάσσιων επιστροφών δεν πρέπει να είναι πάντοτε η 
ίδια, αλλά να προσαρμόζεται με βάση την ένταση των 
θαλασσίων επιστροφών. Η προσαρμογή αυτή επιτυγ-
χάνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

1) Με ειδικό αυτόματο κύκλωμα ή λογισμικό που 
πραγματοποιεί την προσαρμογή αυτόματα και

2) χειροκίνητα με τη βοήθεια του ρυθμιστή περιορι-

2 Ο διακόπτης ονομάζεται συνήθως διακόπτης Anticlutter Sea – MANUAL – AUTO.

Σχ. 3.2
Θαλάσσιες επιστροφές και ηχώ μικρών στόχων:  

(α) Xωρίς περιορισμό και (β) με περιορισμό  
των θαλάσσιων επιστροφών

(α) (β)

σμού των θαλάσσιων επιστροφών (βλ. §§ 5.2.2).
Οι συσκευές radar που διαθέτουν και τις δύο πα-

ραπάνω δυνατότητες διαθέτουν στον ενδείκτη PPI 
σχετικό διακόπτη2 που καθορίζει με ποιον τρόπο γί-
νεται ο περιορισμός των θαλάσσιων επιστροφών, χει-
ροκίνητα ή αυτόματα.

Ένας από τους αυτόματους τρόπους που χρησι-
μοποιείται για τον περιορισμό των θαλάσσιων επι-
στροφών και γενικότερα της ανεπιθύμητης ηχούς, 
όπως οι επιστροφές βροχής (βλ. § 3.3), είναι η τεχνική 
επεξεργασίας του σήματος της μέσης ηχούς (echo 
average). Η τεχνική αποκόπτει την ανεπιθύμητη ηχώ 
χρησιμοποιώντας τεχνικές συσχέτισης διαδοχικών 
εικόνων. Ο αυτόματος περιορισμός επιτρέπει στον 
χειριστή του radar να ασχοληθεί με τη μελέτη αυτής 
καθεαυτής της εικόνας του radar αφιερώνοντας λιγό-
τερο χρόνο για να περιορίσει ο ίδιος με ρυθμίσεις τις 
θαλάσσιες επιστροφές.

Εάν η συσκευή radar δεν διαθέτει αυτόματο κύ-
κλωμα ή λογισμικό τότε η προσαρμογή του κυκλώμα-
τος περιορισμού των θαλάσσιων επιστροφών γίνεται 
μόνο χειροκίνητα με τη βοήθεια του ρυθμιστή περι-
ορισμού των θαλάσσιων επιστροφών. Η ρύθμιση του 
ρυθμιστή περιορισμού των θαλάσσιων επιστροφών 
πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να πε-
ριορίζονται μεν οι θαλάσσιες επιστροφές, χωρίς όμως 
να εξαφανίζεται παράλληλα η ηχώ των μικρών στόχων 
που βρίσκονται σε μικρές αποστάσεις.
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3.3 Επιστροφές βροχής και περιορισμός τους

Το δεύτερο από τα βασικότερα προβλήματα που 
επηρεάζει την εικόνα του ενδείκτη PPI παρέχοντας 
εσφαλμένη πληροφορία για την ύπαρξη στόχου είναι 
οι επιστροφές βροχής. Προκειμένου να αντιμετωπι-
στούν οι επιστροφές βροχής και να απαλειφθεί η επί-
δρασή τους έχουν αναπτυχθεί ειδικές τεχνικές περιο-
ρισμού τους.

Οι παλμοί που εκπέμπονται από την κεραία του 
radar μπορεί να διαδίδονται σε περιοχή όπου βρέ-
χει. Στην περίπτωση αυτή οι εκπεμπόμενοι παλμοί 
ανακλώνται από τις σταγόνες της βροχής και μάλιστα 
όλης της περιοχής όπου βρέχει. Αυτό έχει ως αποτέ-
λεσμα τη δημιουργία ανεπιθύμητης ηχούς, η οποία 
προκαλεί αύξηση της λαμπρότητας της βάσης χρό-
νου κατά διάστημα αντίστοιχο του εύρους της περιο-
χής όπου βρέχει. Έτσι στον ενδείκτη εμφανίζεται ηχώ 
με μέγεθος αντίστοιχο του εύρους της περιοχής όπου 
βρέχει. Το σχήμα 3.3 παρουσιάζει χαρακτηριστική ει-
κόνα επιστροφών βροχής.

Εάν μέσα στην περιοχή όπου βρέχει υπάρχει στό-
χος, η ηχώ δεν διακρίνεται στον ενδείκτη. Προκειμέ-
νου να αναδειχθεί ο στόχος πρέπει να εφαρμοστεί 
περιορισμός των επιστροφών βροχής. Ο περιορισμός 
πραγματοποιείται με τη βοήθεια του ρυθμιστή περι-
ορισμού των επιστροφών βροχής (βλ. §§ 5.2.2) και 
μπορεί να γίνει χειροκίνητα ή αυτόματα.

Στην περίπτωση που υπάρχει στόχος εντός της 
περιοχής όπου βρέχει, ο παλμός της ηχούς που  αντι-
στοιχεί στην έκταση της περιοχής όπου βρέχει περι-
λαμβάνει μια στιγμιαία αύξηση του πλάτους του που 
οφείλεται στην ηχώ του στόχου. Όταν ο ρυθμιστής 
ρυθμιστεί, ώστε να γίνεται περιορισμός των επιστρο-

Σχ. 3.4
Επιστροφές βροχής και ηχώ μικρών στόχων: 

(α) Χωρίς περιορισμό και (β) με περιορισμό των επιστροφών βροχής

(α) (β)

Σχ. 3.3
Χαρακτηριστική εικόνα 

επιστροφών βροχής

φών βροχής, τότε 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 βρίσκε-
ται εντός της περιοχής όπου βρέχει. 

Το σχήμα 3.4 παρουσιάζει χαρακτηριστική εικόνα 
περιορισμού των επιστροφών βροχής. Συγκεκριμένα 
εμφανίζει επιστροφές βροχής και ηχώ μικρών στόχων 
χωρίς περιορισμό των επιστροφών βροχής [σχ. 3.4(α)] 
και αφού έχει γίνει περιορισμός των επιστροφών βρο-
χής [σχ. 3.4(β)].

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι η λει-
τουργία του περιορισμού των επιστροφών βροχής 
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 παρά-
γουν το χιόνι, το χαλάζι και οι αμμοθύελλες. Έτσι μι-
λάμε 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.

3.4 Τομείς σκιάς και σκοτεινοί τομείς

Η επιλογή της θέσης, στην οποία εγκαθίσταται η 
κεραία του radar στο πλοίο είναι κρίσιμη για την απο-
δοτική λειτουργία του. Για τον λόγο αυτό η επιλογή 
της θέσης εγκατάστασης της κεραίας πρέπει να γί-
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νεται με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να αποφεύγονται 
ανεπιθύμητες καταστάσεις που περιορίζουν την από-
δοση της λειτουργίας του radar.

Η βασικότερη απ’ τις ανεπιθύμητες καταστάσεις 
που πρέπει να αποφεύγονται είναι οι τομείς σκιάς και 
ιδίως οι σκοτεινοί τομείς.

3.4.1 Τομείς σκιάς

Τομείς σκιάς ενός radar ονομάζονται οι περιοχές, 
στις οποίες δεν διαδίδεται απευθείας ηλεκτρομαγνη-
τική ακτινοβολία από ακτίνες της δέσμης ακτινοβολί-
ας της κεραίας του radar.

Οι τομείς σκιάς δημιουργούνται απ’ τις υπερ-
κατασκευές του πλοίου, οι οποίες βρίσκονται στον 
ορίζοντα της κεραίας. Παραδείγματα τέτοιων υπερ-
κατασκευών είναι οι ιστοί, οι κίονες φόρτωσης, η κα-
πνοδόχος κ.λπ..

Οι τομείς σκιάς των υπερκατασκευών υπολογίζο-
νται εάν θεωρήσουμε την κεραία ως σημειακή και φέ-
ρουμε τις ακτίνες που εφάπτονται στις πλευρές των 
υπερκατασκευών. Το σχήμα 3.5 παρουσιάζει ένα πα-
ράδειγμα δύο τομέων σκιάς (κατά το οριζόντιο επίπε-
δο) που παράγονται από δύο ιστούς σ’ ένα πλοίο. Οι 
δύο τομείς σκιάς είναι χρωματισμένοι με γκρι χρώμα.

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι στους 
τομείς σκιάς είναι δυνατό να διαδίδεται ασθενής ηλε-
κτρομαγνητική ενέργεια, η οποία οφείλεται στο φαι-
νόμενο της περίθλασης. Η ασθενής αυτή ηλεκτρο-
μαγνητική ενέργεια επιστρέφει ασθενή ηχώ, η οποία 
είναι τόσο ασθενής, ώστε η απόσταση ανίχνευσης 
μειώνεται σε ποσοστό που κυμαίνεται από 50% – 80% 
ανάλογα με το μέγεθος του στόχου.

Το μέγεθος του τομέα σκιάς μιας υπερκατασκευής 
εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες:

1) Το μέγεθος της επιφάνειας, την οποία παρου-
σιάζει η υπερκατασκευή στη δέσμη ακτινοβολίας. 
Συγκεκριμένα, το μέγεθος του τομέα σκιάς είναι ανά-
λογο του μεγέθους της επιφάνειας, την οποία παρου-
σιάζει η υπερκατασκευή στη δέσμη ακτινοβολίας. 

2) Την απόσταση της υπερκατασκευής απ’ την 
κεραία. Συγκεκριμένα, το μέγεθος του τομέα σκιάς εί-
ναι αντιστρόφως ανάλογο της απόστασης της υπερ-
κατασκευής απ’ την κεραία.

3) Το μήκος κύματος, στο οποίο λειτουργεί η συ-
σκευή radar. Συγκεκριμένα, όσο πιο μεγάλο είναι το 
μήκος κύματος λειτουργίας του radar, τόσο πιο μικρό 
είναι το μέγεθος του τομέα σκιάς. Ο λόγος είναι ότι 
όσο αυξάνει το μήκος κύματος τόσο η περίθλαση εί-
ναι ισχυρότερη, με αποτέλεσμα να φθάνει στον το-
μέα σκιάς της υπερκατασκευής ισχυρότερη ηλεκτρο-
μαγνητική ενέργεια από περίθλαση και να επιστρέφει 
λιγότερο ασθενής ηχώ.

Με βάση τα παραπάνω το radar 3 cm έχει μεγα-
λύτερους τομείς σκιάς από το radar 10 cm για υπερ-
κατασκευές που παρουσιάζουν το ίδιο μέγεθος επι-
φάνειας στη δέσμη ακτινοβολίας και βρίσκονται στην 
ίδια απόσταση απ’ την κεραία των δύο radar.

Εκτός από τις υπερκατασκευές του πλοίου και οι 
στόχοι δημιουργούν τομείς σκιάς. Συγκεκριμένα οι 
τομείς σκιάς αυτοί δημιουργούνται πίσω απ’ τους στό-
χους και το μέγεθός τους εξαρτάται από τις διαστά-
σεις των στόχων. 

3.4.2 Σκοτεινοί τομείς

Παρά το φαινόμενο της περίθλασης παρατηρείται 
το φαινόμενο οι τομείς σκιάς υπερκατασκευών, που 
έχουν μεγάλη επιφάνεια να περιλαμβάνουν περιοχές, 
στις οποίες δεν φθάνει καθόλου ηλεκτρομαγνητική 
ενέργεια απ’ αυτήν που εκπέμπει το radar ούτε απευ-
θείας ούτε με κάποιον άλλο τρόπο. Οι περιοχές αυτές 
ονομάζονται σκοτεινοί τομείς. Με άλλα λόγια ως σκο-
τεινοί τομείς ενός radar χαρακτηρίζονται οι περιοχές 
εντός των τομέων σκιάς, στις οποίες δεν διαδίδεται κα-
θόλου ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ούτε από απευ-
θείας ακτίνες της δέσμης ακτινοβολίας της κεραίας του 
radar ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι στόχοι που βρίσκονται 
εντός των σκοτεινών τομέων δεν παράγουν καμμία 
απολύτως ηχώ, με αποτέλεσμα να μην είναι ανιχνεύ-
σιμοι. Έτσι, οι σκοτεινοί τομείς είναι ιδιαίτερα επικίν-
δυνοι για την ασφαλή ναυσιπλοΐα. 

Το σχήμα 3.6 παρουσιάζει ένα παράδειγμα σκοτει-
νού τομέα μέσα σ’ έναν τομέα σκιάς κατά το οριζόντιο 
επίπεδο. Ο τομέας σκιάς είναι χρωματισμένος με γκρι 
χρώμα και ο σκοτεινός τομέας με σκούρο χρώμα. Πα-
ραδείγματα υπερκατασκευών που δημιουργούν σκο-
τεινούς τομείς είναι η καπνοδόχος και η σταύρωση 
του πρωραίου ιστού. Οι σκοτεινοί τομείς παρατηρού-

Σχ. 3.5  
Παράδειγμα τομέων σκιάς

Ιστός Ιστός

Τομέας σκιάςΚεραίαΤομέας σκιάς
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νται συνήθως γύρω από τον άξονα μεγάλων τομέων 
σκιάς, τόσο κατά το κατακόρυφο, όσο και κατά το 
οριζόντιο επίπεδο.

3.4.3 Εγκατάσταση της κεραίας

Για την επιλογή της θέσης εγκατάστασης της κε-
ραίας του radar λαμβάνονται υπόψη σειρά από πα-
ράγοντες, τους οποίους αναφέρουμε στη συνέχεια. 
Στόχος είναι η κεραία να εγκαθίσταται σε θέση τέτοια, 
ώστε να ελαχιστοποιούνται κατά το δυνατόν οι ανεπι-
θύμητες καταστάσεις, που περιορίζουν την απόδοση 
της λειτουργίας του radar.

Τα βασικά κριτήρια που εξετάζουμε για την επι-
λογή της θέσης εγκατάστασης της κεραίας του radar 
είναι τα ακόλουθα:

1) Η επίτευξη ανίχνευσης στόχων σε συγκεκρι-
μένες θέσεις ως προς το πλοίο. Έχει μεγάλη σημασία 
εάν οι στόχοι που πρέπει οπωσδήποτε να ανιχνεύονται 
βρίσκονται στις πρωραίες πλευρές του πλοίου ή κατά-
πλωρα. Η ανίχνευση στόχων στις πρωραίες πλευρές 
του πλοίου είναι απαραίτητη κατά το προσπέρασμα 
άλλου πλοίου, κατά την κίνηση πλοίων με αντίθετη 
πορεία σε περιορισμένα νερά και κατά τη συνάντηση 
στόχων. Η ανίχνευση στόχων κατάπλωρα είναι απα-
ραίτητη κατά την πλοήγηση σε διαύλους όταν οι μι-
κρές εκτροπές πορείας δεν είναι εφικτές.

2) Η δημιουργία τομέων σκιάς με μικρή έκταση. 
Η θέση της κεραίας πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να 
δημιουργούνται μικρής έκτασης τομείς σκιάς από τις 
υπερκατασκευές του πλοίου. Αυτό επιτυγχάνεται με 
την εγκατάσταση της κεραίας αρκετά ψηλά. Ωστόσο, 
η κεραία πρέπει να εγκαθίσταται χαμηλότερα από τη 
σταύρωση του πρωραίου ιστού, ώστε να μην δημι-
ουργείται εκτεταμένος τομέας σκιάς στην κατεύθυνση 
της πλώρης. Αν όμως στη θέση αυτή παρεμβάλλονται 
άλλα εμπόδια που δημιουργούν τομείς σκιάς, τότε η 

Σταύρωση

Κεραία Σκοτεινός τομέας Τομέας σκιάς

Σχ. 3.6
Παράδειγμα σκοτεινού τομέα

3  Παράλλαξη ονομάζεται η διαφορά της θέσης ενός αντικειμένου όταν αυτό παρατηρείται από δύο διαφορετικά σημεία. Για μακρινά αντι-
κείμενα αυτή η διαφορά είναι ασήμαντη. Τα αντικείμενα που βρίσκονται κοντά στα σημεία παρατήρησης έχουν μεγαλύτερη παράλλαξη.

εγκατάσταση της κεραίας πρέπει να γίνεται αρκετά 
ψηλότερα από τη σταύρωση του πρωραίου ιστού. Η 
αύξηση του ύψους της κεραίας μειώνει την έκταση 
του τομέα σκιάς που δημιουργεί η πλώρη του πλοίου.

3) Οι μικρές απώλειες ενέργειας κατά μήκος του 
κυματοδηγού. Η θέση της κεραίας πρέπει να είναι 
τέτοια, ώστε να αποφεύγονται οι απώλειες ενέργειας 
κατά μήκος του κυματοδηγού. Μεγάλο ύψος κεραίας 
απαιτεί μεγάλο μήκος κυματοδηγού. Όμως, μεγαλύτε-
ρο μήκος κυματοδηγού έχει ως συνέπεια την αύξηση 
των απωλειών ενέργειας κατά μήκος του, με αποτέλε-
σμα να γίνεται μικρότερη η ισχύς εκπομπής και άρα 
η εμβέλεια του radar. Η τοποθέτηση του πομποδέκτη 
στο συγκρότημα της κεραίας μειώνει το απαιτούμενο 
μήκος κυματοδηγού, ωστόσο η θέση αυτή καθιστά 
δυσχερέστερη την πρόσβαση για τη συντήρηση και 
την αποκατάσταση βλάβης του πομποδέκτη.

4) Η μείωση των θαλάσσιων επιστροφών. Η θέση 
της κεραίας πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να αποφεύ-
γονται οι έντονες θαλάσσιες επιστροφές. Το μεγάλο 
ύψος κεραίας έχει ως αποτέλεσμα εντονότερες θα-
λάσσιες επιστροφές, με συνέπεια την εμφάνιση δυ-
σχερειών στην ανίχνευση μικρών στόχων σε μικρές 
αποστάσεις.

5) Η μείωση των σφαλμάτων μετρήσεων. Η θέση 
της κεραίας πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να αποφεύγο-
νται σφάλματα μετρήσεων. Για παράδειγμα, εάν τοπο-
θετήσουμε την κεραία μπροστά από τον πρωραίο ιστό, 
ο τομέας σκιάς προς την κατεύθυνση της πλώρης χάνε-
ται. Ωστόσο, οι διοπτεύσεις στόχων που βρίσκονται σε 
μικρή απόσταση από τη θέση αυτή της κεραίας εμφα-
νίζουν σφάλματα λόγω παράλλαξης3.

6) Ανεμπόδιστη περιστροφή. Η θέση της κεραίας 
πρέπει να είναι τέτοια, ώστε κατά την περιστροφή της 
να μην εμποδίζεται από κανένα αντικείμενο, όπως εί-
ναι τα σχοινιά ή άλλες κεραίες.

7) Εύκολη προσπέλαση. Η θέση της κεραίας πρέ-
πει να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται εύκολη 
προσπέλαση σ’ αυτήν, προκειμένου να γίνει η συντή-
ρησή της ή η αποκατάσταση τυχόν βλαβών.

Ορισμένα απ’ τα παραπάνω κριτήρια είναι αντι-
κρουόμενα μεταξύ τους. Γι’ αυτόν τον λόγο η επιλογή 
της θέσης της κεραίας αποφασίζεται μετά από συγκε-
ρασμό των παραπάνω κριτηρίων, ο οποίος καταλήγει 
σε εγκατάσταση της κεραίας του radar σε ύψος 15–20 
m από την επιφάνεια της θάλασσας.
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Όταν μας ενδιαφέρει η ανίχνευση στόχων στις πρω-
ραίες πλευρές του πλοίου, η εγκατάσταση της κεραίας 
του radar επιλέγεται να γίνει σε θέση που βρίσκεται στο 
κατακόρυφο επίπεδο του διαμήκους του πλοίου (σχ. 
3.7).

Ο λόγος που επιλέγεται η θέση αυτή αντί για μία 
οποιαδήποτε πλευρική θέση είναι τα ακόλουθα πλεονε-
κτήματα που παρουσιάζει:

α) Ο τομέας σκιάς από τον πρωραίο ιστό δημιουρ-
γείται κατάπλωρα, με αποτέλεσμα να μην εμποδίζεται η 
ανίχνευση στόχων στις πρωραίες πλευρές του πλοίου.

β) Η γραμμή πλώρης, που εμφανίζεται στον ενδεί-
κτη PPI αντιστοιχεί στο διάμηκες του πλοίου.

Όταν μας ενδιαφέρει η ανίχνευση στόχων που βρί-
σκονται κατάπλωρα, τότε επιλέγεται μία πλευρική θέση 
για την εγκατάσταση της κεραίας.

3.4.4 Μέθοδοι προσδιορισμού των τομέων σκιάς

Μετά την εγκατάσταση της κεραίας του radar στο 
πλοίο πρέπει να προσδιορίζουμε με ακρίβεια τους το-
μείς σκιάς που δημιουργούνται απ’ τις υπερκατασκευές 
του πλοίου. Η γνώση των τομέων σκιάς είναι απολύτως 
απαραίτητη, προκειμένου να προχωρούμε στη λήψη 
των απαιτούμενων μέτρων για την ασφαλή ναυσιπλοΐα 
και την αποφυγή κινδύνων από στόχους που βρίσκο-
νται εντός των τομέων σκιάς.

Ο προσδιορισμός των τομέων σκιάς πραγματοποι-
είται με μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

1) Μέθοδος πρώτη: Εξαφάνιση και επανεμφάνιση 
γνωστού στόχου

Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι η ηχώ 
ενός στόχου εξαφανίζεται όταν ο στόχος βρεθεί εντός 
ενός τομέα σκιάς και εμφανίζεται εκ νέου όταν ο στό-
χος βρεθεί πάλι εκτός του τομέα σκιάς. 

Η μέθοδος χρησιμοποιεί σημαντήρα χωρίς ανακλα-

στήρα radar (βλ. § 6.6) και περιλαμβάνει τα βήματα 
που παρουσιάζονται στον πίνακα 3.2.

Η αργή στροφή του πλοίου είναι απαραίτητη, ώστε 
να είναι εφικτός ο προσδιορισμός και των πολύ μικρών 
τομέων σκιάς. Εάν το πλοίο στρεφόταν γρήγορα δεν 
θα παρεχόταν ο απαιτούμενος χρόνος, προκειμένου 
να προσδιορισθούν οι πολύ μικροί τομείς σκιάς. Ο μη 
προσδιορισμός τομέων σκιάς, έστω και πολύ μικρών, 
δεν είναι αποδεκτός λόγω της σημασίας που έχει ο 
προσδιορισμός τους για την ασφαλή ναυσιπλοΐα.

Επισημαίνουμε ότι κατά την εφαρμογή της με-
θόδου δεν πρέπει να υπάρχει θαλασσοταραχή, γιατί 
λόγω των κυμάτων μπορεί ο σημαντήρας να κρύβεται 
για κάποια χρονικά διαστήματα, με αποτέλεσμα να 
εξαφανίζεται η ηχώ του στον ενδείκτη PPI. Έτσι, εάν 
υπάρχει θαλασσοταραχή θα προσδιοριστούν τομείς 
σκιάς, οι οποίοι ωστόσο δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα.

Θέση 
εγκατάστασης

κεραίας

Κατακόρυφο επίπεδο 
διαμήκους πλοίου

Σχ. 3.7
Εγκατάσταση κεραίας στο κατακόρυφο  

επίπεδο του διαμήκους του πλοίου

Πίνακας 3.2 
Βήματα μεθόδου προσδιορι σμού τομέων σκιάς  
με χρήση σημαντήρα χωρίς ανακλαστήρα radar

α/α Βήματα

1.
Το πλοίο στρέφεται αργά κατά 360ο γύρω από έναν σημαντήρα που δεν διαθέτει ανακλα-
στήρα radar και βρίσκεται σε απόσταση 1 ν.μ. απ’ αυτό

2.
Σημειώνεται η σχετική διόπτευση, στην οποία εξαφανίζεται και στη συνέχεια εμφανίζεται εκ 
νέου η ηχώ του σημαντήρα στον ενδείκτη PPI

3. Οι παραπάνω μετρήσεις της σχετικής διόπτευσης καθορίζουν τους τομείς σκιάς
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Εναλλακτικά, αντί για χρήση σημαντήρα και στρο-
φή του πλοίου γύρω απ’ αυτόν μπορούμε να εφαρ-
μόσουμε τη μέθοδο χρησιμοποιώντας μικρή βάρκα 
που στρέφεται γύρω από το πλοίο σε απόσταση 1 ν.μ. 
Στην περίπτωση αυτή τα βήματα που ακολουθεί η μέ-
θοδος παρουσιάζονται στον πίνακα 3.3.

Οι προϋποθέσεις περί αργής στροφής και έλλειψης 
θαλασσοταραχής που αναφέραμε για την περίπτωση 
του σημαντήρα ισχύουν και για την περίπτωση που η 
μέθοδος εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας μικρή βάρκα.

Περαιτέρω μπορούν να προσδιοριστούν οι σκο-
τεινοί τομείς εφαρμόζοντας τη μέθοδο για σημαντή-
ρα με ανακλαστήρα radar. Η μέθοδος δίνει στενότε-
ρους τομείς για σημαντήρα με ανακλαστήρα radar 
από ό,τι για σημαντήρα χωρίς ανακλαστήρα. Οι μι-
κρότεροι αυτοί τομείς αποτελούν καλή προσέγγιση 
των σκοτεινών τομέων. Τα βήματα της μεθόδου με 
χρήση σημαντήρα με ανακλαστήρα radar παρουσι-
άζονται στον πίνακα 3.4.

2) Μέθοδος δεύτερη: Με χρήση των θαλάσσιων επι-
στροφών

Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι απ’  

τους τομείς σκιάς δεν εμφανίζονται θαλάσσιες επι-
στροφές, με αποτέλεσμα οι τομείς αυτοί να μην φω-
τίζονται στην οθόνη του ενδείκτη PPI, όπως οι υπόλοι-
πες θαλάσσιες επιστροφές. Το σχήμα 3.8 παρουσιάζει 
την εικόνα μιας οθόνης ενδείκτη PPI, στην οποία δια-
κρίνονται μη φωτεινοί τομείς σε μία ευρεία περιοχή 
από θαλάσσιες επιστροφές. 

Οι μη φωτεινοί τομείς που φαίνονται στην οθόνη 
του ενδείκτη PPI, σε μία ευρεία περιοχή από θαλάσσι-
ες επιστροφές αποτελούν τους τομείς σκιάς.

Όταν η κατάσταση της θάλασσας γίνει εντονότε-
ρη ελαττώνουμε την ευαισθησία του δέκτη, ώστε να 
μην φαίνονται οι τομείς σκιάς πιο στενοί.

Η μέθοδος δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα εάν 
ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Η παρατήρηση των θαλάσσιων επιστροφών 
πρέπει να γίνεται όταν επικρατεί ταραγμένη ή λίγο 
κυματώδης θάλασσα. Εάν η θάλασσα δεν είναι τα-
ραγμένη, τότε δεν υπάρχουν θαλάσσιες επιστροφές. 
Εάν η θάλασσα είναι πολύ ταραγμένη οι τομείς σκιάς 
εμφανίζονται στην οθόνη του ενδείκτη PPI πιο στενοί.

2) Η παρατήρηση των θαλάσσιων επιστροφών 
πρέπει να γίνεται μακριά από στεριά, ειδικά όταν 

Πίνακας 3.3 
Βήματα μεθόδου προσδιορισμού τομέων σκιάς με χρήση μικρής βάρκας

α/α Βήματα

1.
Μικρή βάρκα που βρίσκεται σε απόσταση 1 ν.μ. από το πλοίο στρέφεται αργά κατά 360ο 
γύρω απ’ αυτό

2.
Σημειώνεται η σχετική διόπτευση, στην οποία εξαφανίζεται και στη συνέχεια εμφανίζεται εκ 
νέου η ηχώ της βάρκας στον ενδείκτη PPI

3. Οι παραπάνω μετρήσεις της σχετικής διόπτευσης καθορίζουν τους τομείς σκιάς

Πίνακας 3.4 
 Βήματα μεθόδου προσδιορισμού σκοτεινών τομέων με χρήση  

σημαντήρα με ανακλαστήρα radar

α/α Βήματα

1.
Το πλοίο στρέφεται αργά κατά 360ο γύρω από έναν σημαντήρα, που διαθέτει ανακλαστήρα 
radar και βρίσκεται σε απόσταση 1 ν.μ. από το πλοίο

2.
Σημειώνεται η σχετική διόπτευση, στην οποία εξαφανίζεται και στη συνέχεια εμφανίζεται εκ 
νέου η ηχώ του σημαντήρα στον ενδείκτη PPI

3. Οι παραπάνω μετρήσεις της σχετικής διόπτευσης καθορίζουν τους σκοτεινούς τομείς
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Σχ. 3.8
Τομείς σκιάς και θαλάσσιες επιστροφές

Τομέας σκιάς

Τομείς σκιάς

Θαλάσσιες
επιστροφές

είναι απόκρημνη ή όταν κοντά στην ακτογραμμή 
υπάρχουν κτηριακές εγκαταστάσεις με μεγάλη επι-
φάνεια. Με τον τρόπο αυτό οι τομείς σκιάς δεν καλύ-
πτονται από έμμεση ηχώ (βλ. §§ 3.7.1).

3.4.5 Ο σημαντικότερος τομέας σκιάς

Για την ασφαλή ναυσιπλοΐα πρέπει να λαμβάνου-
με τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να αποφεύγουμε όλους 
τους κινδύνους από στόχους που βρίσκονται εντός 
των τομέων σκιάς. Μάλιστα για λόγους ακόμα μεγα-
λύτερης ασφάλειας αντιμετωπίζουμε τους τομείς σκι-
άς σαν να είναι σκοτεινοί τομείς.

Ο πιο σημαντικός από τους τομείς σκιάς, ο οποί-
ος απαιτεί την επίδειξη ιδιαίτερης προσοχής λόγω 
της μεγάλης επικινδυνότητας που παρουσιάζει είναι 
ο τομέας σκιάς που δημιουργείται κατάπλωρα από 
τη σταύρωση του πρωραίου ιστού. Ο τομέας αυτός 
δημιουργείται όταν η κεραία του radar είναι εγκατε-
στημένη στο κατακόρυφο επίπεδο του διαμήκους 
του πλοίου.

Η ύπαρξη του τομέα αυτού έχει αποτελέσει την 
αιτία ατυχημάτων, καθώς στόχοι, όπως μικρά ξύλινα 
σκάφη, που βρίσκονται εντός του τομέα αυτού δεν 
ανιχνεύονται παρά μόνο σε πολύ μικρή, απόσταση. Η 
απόσταση αυτή είναι τόσο μικρή, ώστε δεν υπάρχουν 
περιθώρια αντίδρασης και η σύγκρουση με τους στό-
χους αυτούς καθίσταται αναπόφευκτη.

Σε αρκετές περιπτώσεις έχουμε περιορισμένη 
ορατότητα, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η οπτι-
κή παρατήρηση της περιοχής που αντιστοιχεί στον 
τομέα σκιάς, ο οποίος δημιουργείται κατάπλωρα απ’ 

τη σταύρωση του πρωραίου ιστού. Στις περιπτώσεις 
αυτές πραγματοποιούμε εκτροπές πορείας δεξιά και 
αριστερά απ’ την πορεία του πλοίου, υπό την προϋ-
πόθεση βέβαια ότι οι εκτροπές αυτές δεν εγκυμο-
νούν άλλους κινδύνους για την ασφαλή ναυσιπλοΐα. 
Οι εκτροπές αυτές ισούνται σε μοίρες με το ήμισυ του 
ανοίγματος του κατάπλωρου τομέα σκιάς. Είναι κα-
λύτερα, αυτές οι εκτροπές πορείας να πραγματοποι-
ούνται χρονικά σε συνδυασμό με τα ηχητικά σήματα 
ομίχλης που εκπέμπει το πλοίο.

3.5 Παρεμβολές από άλλα radar

Οι παρεμβολές που προκαλούν άλλα radar σ’ ένα 
συγκεκριμένο radar προέρχονται απ’ τη λήψη παλ-
μών, τους οποίους εκπέμπουν άλλα radar τα οποία 
λειτουργούν στην ίδια περιοχή συχνοτήτων μ’ αυτό. 
Παρεμβολές από άλλα radar εμφανίζονται κυρίως σε 
λιμάνια και πολύ σπάνια σε ανοικτή θάλασσα. Παρεμ-
βολές από άλλα radar έχουμε όταν στην περιοχή που 
πλέει το πλοίο μας λειτουργούν άλλα radar πλοίων ή/
και radar που είναι εγκατεστημένα στην ξηρά, με συ-
χνότητα λειτουργίας ίδια ή που διαφέρει λίγο από τη 
συχνότητα λειτουργίας του radar του πλοίου μας.

Η πιθανότητα εμφάνισης παρεμβολών από άλλα 
radar είναι αρκετά μεγάλη, καθώς ισχύουν τα εξής:

α) Οι εκπεμπόμενοι παλμοί έχουν μεγάλο εύρος 
ζώνης, της τάξης των 5 MHz.

β) Οι δέκτες των radar λαμβάνουν μεγάλη ζώνη 
συχνοτήτων, της τάξης των 10 MHz.

Έτσι, εάν ένα ή περισσότερα radar που βρίσκονται 
στην ίδια περιοχή με το πλοίο μας έχουν συχνότητες 
λειτουργίας που είναι ίδιες ή διαφέρουν λίγο απ’ τη 
συχνότητα λειτουργίας του radar του πλοίου μας, 
τότε ο δέκτης (του radar) του πλοίου μας λαμβάνει 
παλμούς που εκπέμπουν τα άλλα radar. Ομοίως, κα-
θένα από τα υπόλοιπα radar λαμβάνει τους παλμούς 
που εκπέμπουν τα άλλα radar.

Επισημαίνουμε ότι οι παρεμβολές από radar άλ-
λου πλοίου δεν αποτελούν την ηχώ του πλοίου αυτού. 
Η ηχώ προέρχεται από την ανάκλαση στο εν λόγω 
πλοίο, των παλμών που εκπέμπει το radar του πλοίου 
μας, ενώ οι παρεμβολές προέρχονται από την απευ-
θείας λήψη των παλμών που εκπέμπει το radar του 
άλλου πλοίου. Επίσης, μπορεί να εμφανίζονται στην 
οθόνη του ενδείκτη του πλοίου μας παρεμβολές από 
το radar άλλου πλοίου, το οποίο βρίσκεται σε από-
σταση μεγαλύτερη απ’ τη χρησιμοποιούμενη κλίμακα 
ανίχνευσης και έτσι η ηχώ του δεν ανιχνεύεται. Ακόμη 
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μπορεί να εμφανίζεται στην οθόνη του ενδείκτη του 
πλοίου μας ηχώ άλλου πλοίου χωρίς να εμφανίζονται 
παρεμβολές από το radar του, καθώς η συχνότητα λει-
τουργίας του είναι πολύ διαφορετική από τη συχνότη-
τα λειτουργίας του radar του πλοίου μας.

3.5.1 Προβλήματα που προκαλούν οι παρεμβολές 
από άλλα radar

Οι παρεμβολές από άλλο radar προκαλούν αύξη-
ση της λαμπρότητας της βάσης χρόνου. Η αύξηση της 
λαμπρότητας έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1) Έχει μήκος που αντιστοιχεί στο μήκος του παλ-
μού του radar που παρεμβάλλει.

2) Αντιστοιχεί στη θέση που βρίσκεται η κηλίδα τη 
στιγμή που λαμβάνεται ο παλμός που παρεμβάλλει.

3) Εμφανίζεται σε όλη την έκταση της εικόνας του 
ενδείκτη PPI, καθώς η λήψη του παλμών που παρεμ-
βάλλουν γίνεται και απ’ τον κύριο λοβό και από τους 
πλευρικούς λοβούς της κεραίας.

Συνέπεια των χαρακτηριστικών αυτών είναι ότι η 
εικόνα που παρουσιάζει ο ενδείκτης PPI λόγω των πα-
ρεμβολών από άλλα radar εξαρτάται από:

1) Τη σχέση των συχνοτήτων επανάληψης παλ-
μών του radar που παρεμβάλλει και του radar που 
δέχεται την παρεμβολή. Διακρίνουμε τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

α) Εάν η συχνότητα επανάληψης παλμών του radar 
που παρεμβάλλει ισούται με τη συχνότητα επανάλη-
ψης παλμών του radar που δέχεται την παρεμβολή, 
τότε οι παρεμβολές όλων των παλμών εμφανίζονται 
στην ίδια απόσταση και σχηματίζουν περιφέρεια κύ-
κλου· πάντως ισότητα των δύο συχνοτήτων είναι πολύ 
σπάνιο να υπάρξει.

β) Εάν οι δύο συχνότητες δεν είναι ίσες, οι παρεμ-
βολές εμφανίζονται σε απόσταση που αυξάνει ή μει-
ώνεται σε κάθε στροφή της κεραίας, με αποτέλεσμα 
να μετατοπίζονται σε διαφορετικά σημεία της εικόνας 
του ενδείκτη PPI.

2) Την κλίμακα ανίχνευσης που χρησιμοποιείται. 
Υποθέτοντας ότι η συχνότητα επανάληψης παλμών 
του radar που παρεμβάλλει είναι διαφορετική από τη 
συχνότητα επανάληψης παλμών του radar που δέχε-
ται την παρεμβολή, προκύπτουν τα εξής:

α) Στις μικρές κλίμακες ανίχνευσης οι παρεμβολές 
είναι λίγες και εμφανίζονται ως μικρά ευθύγραμμα 
τμήματα [σχ. 3.9(α)].

β) Στις μεσαίες κλίμακες ανίχνευσης οι παρεμβο-
λές αυξάνονται και εμφανίζονται ως παύλες μικρού 
μήκους που σχηματίζουν διακοπτόμενες γραμμές με 
μικρή καμπυλότητα [σχ. 3.9(β)].

γ) Στις μεγάλες κλίμακες ανίχνευσης οι παρεμβολές 
αυξάνονται πάρα πολύ και εμφανίζονται ως τελείες 
που δημιουργούν σπειροειδείς γραμμές. Οι γραμμές 
αυτές ξεκινούν απ’ το κέντρο της εικόνας του ενδείκτη 
και καταλήγουν στην περιφέρειά της [σχ. 3.9(γ)].

3.5.2 Περιορισμός των παρεμβολών από άλλα radar

Η παρατήρηση των παρεμβολών από άλλα radar 
είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα όταν πλέουμε σε πε-
ριοχή με κακή ορατότητα ή μεγάλη κυκλοφορία. Ο 
περιορισμός των παρεμβολών αυτών πραγματοποι-
είται με τους ακόλουθους τρόπους:

1) Με την ενεργοποίηση ειδικού κυκλώματος 
απόρριψης παρεμβολών (interference reject), εφό-
σον διαθέτει τέτοιο η συσκευή radar. Το κύκλωμα λει-
τουργεί απορρίπτοντας αυτόματα οποιαδήποτε ηχώ 

Σχ. 3.9 
Παρεμβολές από άλλα radar: (α) Σε μικρή κλίμακα ανίχνευσης.  

(β) Σε μεσαία κλίμακα ανίχνευσης και (γ) σε μεγάλη κλίμακα ανίχνευσης

(γ)(β)(α)
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δεν επιστρέφει από δύο οποιουσδήποτε διαδοχικούς 
παλμούς radar. Ο χειριστής του radar πρέπει να έχει 
κατά νου ότι με τον τρόπο αυτό δεν επηρεάζονται οι 
μεγαλύτεροι στόχοι, ωστόσο μερικοί μικροί στόχοι 
μπορεί να χαθούν.

2) Θέτοντας το radar κατά μικρά χρονικά διαστή-
ματα σε κατάσταση ετοιμότητας (Stand-by), ιδίως σε 
περιοχές που υπάρχει μεγάλη κίνηση πλοίων.

3) Με μικρή απορρύθμιση του συντονισμού του 
radar. Με τον τρόπο αυτόν περιορίζονται οι παρεμ-
βολές που δέχεται το radar. Ωστόσο, η απορρύθμιση 
αυτή πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά, ώστε να μην 
εξαφανιστούν οι μικροί στόχοι που υπάρχουν στην 
οθόνη του ενδείκτη PPI.

4) Διακόπτοντας την περιστροφή της κεραίας για 
μικρό χρονικό διάστημα. Η διακοπή αυτή πραγματο-
ποιείται όταν συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

α) Τα πλοία βρίσκονται σε μικρή απόσταση μετα-
ξύ τους.

β) Οι κεραίες των radar τους περιστρέφονται με 
την ίδια ταχύτητα, ώστε σε κάθε στροφή των κεραιών 
οι δέσμες ακτινοβολίας συμπίπτουν. 

γ) Οι συχνότητες λειτουργίας των δύο radar δια-
φέρουν λίγο μεταξύ τους.

Όταν ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις οι πα-
ρεμβολές είναι μεγάλες και καλύπτουν σημαντική 
έκταση της εικόνας. 

3.6 Παρεμβολές από άλλες πηγές ηλεκτρομαγνη-
τικής ακτινοβολίας

Εκτός από τις παρεμβολές από άλλα radar, πα-
ρεμβολές δημιουργούνται και από άλλες πηγές ηλε-
κτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπουν στην 
ίδια περιοχή συχνοτήτων που λειτουργεί το radar του 
πλοίου μας. Τέτοιες παρεμβολές είναι:

1) Οι παρεμβολές από αρμονικές συχνότητες 
ραδιοφωνικών ή ραδιοτηλεγραφικών εκπομπών. Οι 
παρεμβολές αυτές εμφανίζονται όσο υπάρχουν οι 
ραδιοφωνικές ή ραδιοτηλεγραφικές εκπομπές και 
εξαφανίζονται όταν παύσουν οι εκπομπές αυτές.

2) Οι παρεμβολές από σπινθηρισμούς άλλων συ-
σκευών. Οι τάσεις από σπινθηρισμούς που οφείλο-
νται σε ελαττωματική λειτουργία άλλων συσκευών 
μεταβιβάζονται μέσω της γραμμής τροφοδοσίας στο 
radar και προκαλούν σ’ αυτό παρεμβολές.

3) Οι παρεμβολές από ελαττωματική λειτουργία 
του ίδιου του radar. Η ελαττωματική λειτουργία μο-
νάδων του radar προκαλεί παρεμβολές στο radar.

Οι παραπάνω παρεμβολές προκαλούν αύξηση της 
λαμπρότητας της βάσης χρόνου, με αποτέλεσμα την 
εμφάνιση των παρεμβολών στην οθόνη του ενδείκτη 
PPI.

3.7 Ψευδοηχώ και οι τύποι της

Όπως έχουμε αναφέρει, η ψευδοηχώ είναι ένδειξη 
στην οθόνη τον ενδείκτη που μοιάζει με ηχώ πλοίων 
ή ακτών χωρίς ωστόσο να υπάρχουν στόχοι στα αντί-
στοιχα σημεία.

Υπάρχουν οι ακόλουθοι τύποι ψευδοηχούς: έμμε-
ση ηχώ, πολλαπλή ηχώ, ψευδοηχώ επόμενης δια-
δρομής, ψευδοηχώ από πλευρικούς λοβούς και ηχώ 
φάντασμα.

3.7.1  Έμμεση ηχώ

Η έμμεση ηχώ είναι ψευδοηχώ που προέρχεται 
από την ανάκλαση των παλμών του radar σε εμπόδια, 
τα οποία δημιουργούν τομείς σκιάς. Μετά την ανά-
κλασή τους οι παλμοί προσπίπτουν σε στόχους με 
αποτέλεσμα η ηχώ τους να ακολουθεί ακριβώς αντί-
θετη πορεία, να επιστρέφει στην κεραία του radar και 
να εμφανίζεται στον ενδείκτη PPI στην κατεύθυνση 
του εμποδίου, δηλαδή σε εσφαλμένη κατεύθυνση.

Το σχήμα 3.10 παρουσιάζει ένα τυπικό παρά-
δειγμα έμμεσης ηχούς. Οι παλμοί (μπλε γραμμή) 
που εκπέμπει η κεραία K του radar προσπίπτουν στο 
εμπόδιο Ε και ανακλώνται απ’ αυτό. Η ανάκλασή τους 
(κόκκινη γραμμή) προσπίπτει σ’ έναν στόχο Σ και δη-

Σχ. 3.10
Τυπικό παράδειγμα έμμεσης ηχούς

Έμμεση ηχώ

Ηχώ

Στόχος

Κεραία

Εμπόδιο Ε

Κ

Σ
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μιουργεί την ηχώ του στόχου Σ (συνέχεια κόκκινης 
γραμμής), η οποία προσπίπτει στο εμπόδιο Ε, ανα-
κλάται από αυτό και επιστρέφει στην κεραία του radar 
δημιουργώντας την έμμεση ηχώ στην οθόνη του εν-
δείκτη PPI. Φυσικά οι παλμοί που εκπέμπει το radar 
(μπλε γραμμή), προσπίπτουν απευθείας στον στόχο Σ 
και δημιουργούν την ηχώ του στόχου (πράσινη γραμ-
μή), η οποία εμφανίζεται στην οθόνη του ενδείκτη και 
αποτελεί την πραγματική ηχώ του στόχου. 

Επισημαίνουμε ότι η κατεύθυνση, στην οποία εμ-
φανίζεται στον ενδείκτη PPI μία έμμεση ηχώ είναι η 
κατεύθυνση, στην οποία βρίσκεται το εμπόδιο που 
προκαλεί την έμμεση αυτή ηχώ. Ο λόγος είναι ότι η 
βάση χρόνου βρίσκεται στην κατεύθυνση που βρί-
σκεται το εμπόδιο που προκαλεί την έμμεση αυτή 
ηχώ όταν το εμπόδιο αυτό σαρώνεται από τη δέσμη 
ακτινοβολίας της κεραίας. Έτσι θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι η έμμεση ηχώ μοιάζει να αποτελεί κατο-
πτρικό είδωλο της πραγματικής ηχούς.

1) Πηγές δημιουργίας έμμεσης ηχούς

Έμμεση ηχώ δημιουργείται κυρίως από τα ακό-
λουθα εμπόδια:

α) Τις υπερκατασκευές του πλοίου. Η σταύρωση 
του πρωραίου ιστού δημιουργεί ισχυρή έμμεση ηχώ 
επειδή έχει μεγάλη επίπεδη επιφάνεια. Αντίθετα, η 
καπνοδόχος δημιουργεί ψευδοηχώ από στόχους που 
βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση, επειδή έχει κυ-
λινδρική επιφάνεια. 

β) Τις γέφυρες. Αυτές έχουν την ιδιότητα να ανα-
κλούν σημαντικό μέρος της προσπίπτουσας ακτινο-
βολίας με αποτέλεσμα να προκαλούν ισχυρή έμμεση 
ηχώ.

γ) Τις όχθες ποταμών. Ομοίως με τις γέφυρες, προ-
καλούν ισχυρή έμμεση ηχώ.

δ) Τις απόκρημνες ακτές. Και οι απόκρημνες ακτές 
εμφανίζουν ισχυρή ηχώ, μέρος της οποίας ανακλάται 
σε στόχους και προκαλεί την εμφάνιση ισχυρής έμμε-
σης ηχούς.

ε) Τα πλοία που βρίσκονται σε μικρή απόσταση. Η 
έμμεση ηχώ δημιουργείται λόγω διαδοχικών ανακλά-
σεων μεταξύ των πλοίων. 

Προκειμένου να μειωθεί η έκταση του φαινομένου 

4 Η εξωτερική επιφάνεια της μεταλλικής αυτής πλάκας έχει κυματοειδή εμφάνιση.
5  Ο όρος περιορισμένα νερά, σε αντιδιαστολή με την ανοικτή θάλασσα, αναφέρεται σε λιμάνια, κανάλια και κόλπους. Στα περιορισμένα νερά 

είναι αρκετά δύσκολη η πραγματοποίηση χειρισμών.

της έμμεσης ηχούς από τη σταύρωση του πρωραίου 
ιστού λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

α) Τοποθετούμε στη σταύρωση μεταλλικές πλάκες 
που σχηματίζουν γωνία. Οι πλάκες αυτές έχουν την 
ιδιότητα να ανακλούν την προσπίπτουσα ακτινοβο-
λία σε χρόνο τέτοιο, ώστε η ανακλώμενη ενέργεια να 
επιστρέφει στην κεραία ενόσω ο δέκτης είναι απομο-
νωμένος απ’ αυτήν με τον διακόπτη εκπομπής-λήψης.

β) Καλύπτουμε τη σταύρωση με μεταλλική πλάκα 
κυματοειδούς4. Η πλάκα αυτή διασκορπίζει τις ανα-
κλώμενες ακτίνες σε όλο τον χώρο.

2) Προβλήματα που προκαλεί η έμμεση ηχώ

Η έμμεση ηχώ προκαλεί σημαντικές δυσκολίες 
στην αναγνώριση της εικόνας του ενδείκτη PPI. Σχετι-
κά αναφέρουμε τις ακόλουθες χαρακτηριστικές περι-
πτώσεις τέτοιων δυσκολιών: 

α) Η έμμεση ηχώ είναι ιδιαίτερα έντονη όταν μεγά-
λα πλοία διέρχονται σε μικρή απόσταση από το πλοίο 
μας σε περιορισμένα νερά5  και οφείλεται στις ανα-
κλάσεις μεταξύ των διερχόμενων πλοίων (σχ. 3.11). Η 
διόπτευσή τους συνεχώς μεταβάλλεται, με αποτέλε-
σμα να προκύπτει η εικόνα στόχων που κινούνται σε 
κυκλική διαδρομή και μάλιστα με μεγάλη ταχύτητα.

β) Η έμμεση ηχώ εντείνεται κατά την πλεύση του 
πλοίου μας σε περιοχή με μεγάλο αριθμό αγκυροβο-
λημένων πλοίων και οφείλεται στην ανάκλαση μετα-
ξύ των αγκυροβολημένων πλοίων.

γ) Η έμμεση ηχώ κτηρίου ή απόκρημνης ακτής 
που βρίσκεται στην κατεύθυνση της πρύμνης του 

Έμμεση 
ηχώ

Διερχόμενο 
πλοίο

Ηχώ

Σχ. 3.11
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πλοίου μας και προκύπτει από ανάκλαση στη σταύ-
ρωση του πρωραίου ιστού φαίνεται στην οθόνη του 
ενδείκτη ότι βρίσκεται στην κατεύθυνση της πλώρης. 
Μάλιστα, καθώς το πλοίο απομακρύνεται από το κτή-
ριο ή την απόκρημνη ακτή, η έμμεση ηχώ φαίνεται ότι 
απομακρύνεται από το πλοίο με ταχύτητα ίση με τη 
διπλάσια της ταχύτητάς του.

δ) Ας υποθέσουμε ότι άλλο πλοίο βρίσκεται στην 
κατεύθυνση της πλώρης του πλοίου μας και πλέει προς 
εμάς. Η έμμεση ηχώ του άλλου πλοίου που οφείλεται 
στην καπνοδόχο του πλοίου μας δίνει την εσφαλμέ-
νη εντύπωση ότι το άλλο πλοίο κινείται προς εμάς με 
πολύ μεγάλη ταχύτητα. Η ταχύτητα αυτή ισούται με το 
άθροισμα της ταχύτητας του πλοίου μας με την πραγ-
ματική ταχύτητα του άλλου πλοίου.

ε) Ας υποθέσουμε ότι ένα άλλο πλοίο βρίσκεται 
στην κατεύθυνση της πρύμνης του πλοίου μας και ότι 
η κεραία του radar είναι τοποθετημένη στη γραμμή 
του διαμήκους του πλοίου μας. Εκτός από την πραγ-
ματική ηχώ στην κατεύθυνση της πρύμνης, μερικές 
φορές εμφανίζονται και άλλες τρεις σε ευθεία γραμμή, 
η οποία είναι κάθετη στην πορεία του πλοίου μας. Αυ-
τές ανήκουν στην κατηγορία της έμμεσης ηχούς και 
προέρχονται από την ανάκλαση στον ιστό και στους 
κίονες φόρτωσης.

3) Αναγνώριση έμμεσης ηχούς

Η έμμεση ηχώ έχει τα εξής χαρακτηριστικά, που 
χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή της:

α) Εμφανίζεται μέσα σε τομείς σκιάς των εμποδίων 
που τη δημιουργούν. Ο λόγος είναι ότι οι παλμοί ανα-
κλώνται στα εμπόδια που δημιουργούν τους τομείς 
σκιάς.

β)  Όταν δημιουργείται από υπερκατασκευή του 
πλοίου:

–  Εμφανίζεται στην ίδια περίπου απόσταση με την 
πραγματική ηχώ.

–  Εμφανίζεται στην ίδια σχετική διόπτευση ανά-
λογα με το μέγεθος και την καμπυλότητα της 
επιφάνειας της υπερκατασκευής, ενώ η αληθής 
διόπτευση των στόχων μεταβάλλεται, καθώς το 
πλοίο κινείται.

–  Εξαφανίζεται με τις μικρομεταβολές της πορείας 
του πλοίου.

γ)  Όταν δημιουργείται από εξωτερικό εμπόδιο εμ-
φανίζεται σε απόσταση ίση με το άθροισμα της από-
στασης του εμποδίου από το πλοίο με την απόσταση 
της πραγματικής ηχούς του στόχου από το εμπόδιο.

δ)  Όταν δημιουργείται από σταθερό εμπόδιο που 
βρίσκεται στη στεριά:

–  Εμφανίζεται για πολύ μικρά χρονικά διαστήματα 
εάν το πλοίο κινείται.

–  Εμφανίζεται πάντα στη διόπτευση του εμποδίου 
εάν το πλοίο είναι ακίνητο.

ε) Οι κινήσεις της είναι ανώμαλες. Η έμμεση ηχώ 
κινείται με μεγάλη ταχύτητα συγκριτικά με την πραγ-
ματική ηχώ και η διαδρομή της είναι κυκλική.

3.7.2 Πολλαπλή ηχώ

Η πολλαπλή ηχώ δημιουργείται από πολλαπλές 
ανακλάσεις των παλμών του radar, σε άλλο πλοίο που 
διέρχεται σε απόσταση περίπου 1 ν.μ. από το radar και 
με όψη παρατήρησης κάθετη στο διάμηκες του πλοί-
ου ή σε υπερκατασκευές με λεία επιφάνεια, που βρί-
σκονται στην ακτή σε απόσταση περίπου 1 ν.μ. από 
το radar. 

Το σχήμα 3.12 παρουσιάζει ένα τυπικό παράδειγ-
μα πολλαπλής ηχούς. Οι παλμοί (μπλε γραμμή) που 
εκπέμπει η κεραία K του radar του πλοίου μας προσπί-
πτουν στο πλοίο-στόχο Π που διέρχεται σε απόσταση 
περίπου 1 ν.μ. από το radar και ανακλώνται απ’ αυτό. 
Η ανάκλασή τους (πράσινη γραμμή) επιστρέφει στην 
κεραία του radar και εμφανίζεται στην οθόνη του 

Σχ. 3.12 
Τυπικό παράδειγμα πολλαπλής ηχούς

Κεραία

Πλοίο στόχος

Κ Π

Ηχώ

Πολλαπλή ηχώ
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ενδείκτη PPI αποτελώντας την πραγματική ηχώ του 
πλοίου-στόχου. Η ανάκλαση των παλμών αυτών λόγω 
αφενός της μικρής απόστασης μεταξύ του πλοίου 
μας και του πλοίου-στόχου και αφετέρου της κάθετης 
όψης παρατήρησης του πλοίου-στόχου είναι ισχυρή. 
Έτσι ανακλάται από το πλοίο μας (κόκκινη γραμμή) 
και κατευθύνεται προς το πλοίο-στόχος, από το οποίο 
ανακλάται και πάλι (συνέχεια κόκκινης γραμμής) και 
επιστρέφει εκ νέου στην κεραία του radar και εμφα-
νίζεται στην οθόνη του ενδείκτη PPI αποτελώντας τη 
δεύτερη ηχώ, που είναι η πρώτη ψευδοηχώ. Η δεύ-
τερη ηχώ είναι ασθενέστερη της πραγματικής ηχούς 
και εμφανίζεται σε διπλάσια απόσταση απ’ την πραγ-
ματική ηχώ, αλλά στην ίδια διόπτευση. Εάν η δεύτερη 
ηχώ είναι αρκετά ισχυρή, μπορεί να ανακλαστεί και 
πάλι από το πλοίο μας (συνέχεια κόκκινης γραμμής), 
να κατευθυνθεί προς το πλοίο-στόχο, από το οποίο να 
ανακλαστεί και πάλι (συνέχεια κόκκινης γραμμής), να 
επιστρέψει εκ νέου στην κεραία του radar και να εμ-
φανιστεί στην οθόνη του ενδείκτη PPI αποτελώντας 
την τρίτη ηχώ, που είναι η δεύτερη από την πολλαπλή 
ψευδοηχώ. Η τρίτη ηχώ είναι ασθενέστερη της δεύ-
τερης και εμφανίζεται σε τριπλάσια απόσταση από 
την πραγματική ηχώ, αλλά στην ίδια διόπτευση. Όσο 
οι ανακλώμενοι παλμοί παραμένουν αρκετά ισχυροί 
συνεχίζεται κατ’ όμοιο τρόπο η διαδικασία των πολ-
λαπλών ανακλάσεων, με αποτέλεσμα την εμφάνιση 
πολλαπλής ηχούς στην οθόνη του ενδείκτη PPI μετά 
την πρώτη ηχώ, η οποία είναι ψευδοηχώ και εμφανί-
ζεται σε πολλαπλάσια απόσταση από την πραγματική 
ηχώ, αλλά στην ίδια διόπτευση. Συνοπτικά μπορούμε 
να πούμε ότι η πολλαπλή ηχώ οφείλεται στις πολλα-
πλές ανακλάσεις των παλμών του radar μεταξύ του 
πλοίου-στόχου και του πλοίου μας.

1) Πηγές δημιουργίας πολλαπλής ηχούς

Πολλαπλή ηχώ δημιουργείται από επιφάνειες που 
προκαλούν ισχυρές πολλαπλές ανακλάσεις. Τέτοιες 
επιφάνειες είναι οι λείες επιφάνειες που βρίσκονται σε 
μικρές αποστάσεις από το radar. Πολλαπλή ηχώ δη-
μιουργούν, όπως προαναφέραμε, πλοία-στόχοι που 
διέρχονται σε απόσταση περίπου 1 ν.μ. από το radar 
και με όψη παρατήρησης κάθετη στο διάμηκές τους, 
καθώς και οι υπερκατασκευές με λεία επιφάνεια που 
βρίσκονται στην ακτή, σε απόσταση περίπου 1 ν.μ. 
από το radar.

Πολλαπλή ηχώ δεν παράγεται από μη λείες επιφά-
νειες, για παράδειγμα από τις ακτές.

2) Προβλήματα που προκαλεί η πολλαπλή ηχώ

Η πολλαπλή ηχώ προκαλεί σημαντικές δυσκολίες 
στην αναγνώριση των πραγματικών ηχών στην εικόνα 
του ενδείκτη PPI, ειδικά όταν το πλοίο μας πλέει σε πε-
ριοχή όπου υπάρχουν πολλά πλοία αγκυροβολημένα.

Οι δυσκολίες στην αναγνώριση της πραγματικής 
ηχούς από την πολλαπλή ηχώ αντιμετωπίζονται με 
προσπάθεια εξαφάνισης της ψευδοηχούς της πολλα-
πλής ηχούς εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η ψευ-
δοηχώ είναι ασθενέστερη της πραγματικής ηχούς. Η 
εξαφάνιση της ψευδοηχούς πραγματοποιείται: 

α) Είτε με ελάττωση της ευαισθησίας του δέκτη,
β) είτε με κατάλληλη ρύθμιση του ρυθμιστή περιο-

ρισμού των θαλάσσιων επιστροφών.
Όποιον από τους δύο αυτούς τρόπους και να χρη-

σιμοποιήσουμε πρέπει να το κάνουμε με ιδιαίτερα 
μεγάλη προσοχή γιατί, όπως ήδη έχουμε επισημάνει, 
οδηγούν σε απώλεια ανίχνευσης μικρών στόχων, κάτι 
που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφαλή ναυσι-
πλοΐα.

3) Αναγνώριση πολλαπλής ηχούς

Η πολλαπλή ηχώ έχει τα εξής χαρακτηριστικά, που 
χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή της:

α) Εμφανίζεται στην ίδια διόπτευση με την πραγ-
ματική ηχώ, αλλά σε απόσταση διπλάσια, τριπλάσια, 
τετραπλάσια κ.λπ. απ’ την απόσταση, στην οποία εμ-
φανίζεται η πραγματική ηχώ.

β) Η πραγματική ηχώ είναι ισχυρότερη από την 
πρώτη ψευδοηχώ της πολλαπλής ηχούς, η οποία εί-
ναι ισχυρότερη από τη δεύτερη, η δεύτερη ψευδοη-
χώ είναι ισχυρότερη από την τρίτη κ.ο.κ. και

γ) εμφανίζεται στον τομέα σκιάς του πλοίου-στό-
χου, από τον οποίο δημιουργείται.

3.7.3 Ψευδοηχώ επόμενης διαδρομής

Η ψευδοηχώ επόμενης διαδρομής προέρχεται 
από στόχους που βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύ-
τερη απ’ τη μεγαλύτερη απόσταση ανίχνευσης που 
ορίζεται από τη συχνότητα επανάληψης παλμών.

Το χαρακτηριστικό της ψευδοηχούς επόμενης δι-
αδρομής είναι ότι επιστρέφει στον δέκτη του radar 
κατά το διάστημα της επόμενης εκτροπής της κηλί-
δας, δηλαδή δεν επιστρέφει εντός της βάσης χρόνου 
κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η εκπομπή του 
παλμού απ’ την ανάκλαση του οποίου δημιουργή-
θηκε. Αποτέλεσμα αυτής της καθυστέρησης άφιξης 
είναι η ψευδοηχώ επόμενης διαδρομής να εμφανί-
ζεται σε απόσταση που είναι πολύ μικρότερη απ’ την 
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πραγματική. Ωστόσο, η διόπτευσή της συμπίπτει με 
την πραγματική διόπτευση του στόχου.

1) Πηγές δημιουργίας ψευδοηχούς επόμενης διαδρο-
μής

Οι στόχοι που εμφανίζουν ψευδοηχώ επόμενης 
διαδρομής βρίσκονται σε απόσταση χ από το radar, 
τέτοια ώστε:

 Rmax ≤ x ≤ Rmax + Rs (3.1)

όπου: Rmax είναι η μέγιστη απόσταση ανίχνευσης 
που επιτρέπει η συχνότητα επανάληψης παλμών του 
radar και Rs η απόσταση που αντιστοιχεί στη χρησι-
μοποιούμενη κλίμακα ανίχνευσης.

Η απόσταση R, στην οποία εμφανίζεται στην οθό-
νη του ενδείκτη PPI η ψευδοηχώ επόμενης διαδρο-
μής ενός στόχου που βρίσκεται σε απόσταση x από 
το radar, δίνεται από τη σχέση:

 R = x – Rmax  (3.2)

Με τη βοήθεια της σχέσης (3.2), μπορούμε να 
υπολογίσουμε την πραγματική απόσταση του στό-
χου, από την οποία προέρχεται η ψευδοηχώ επόμε-
νης διαδρομής, αρκεί να γνωρίζουμε τη συχνότητα 
επανάληψης παλμών που έχει το radar για τη χρη-
σιμοποιούμενη κλίμακα ανίχνευσης. Ο υπολογισμός 
είναι σωστός εάν η ψευδοηχώ είναι όντως επόμενης 
και όχι μεθεπόμενης διαδρομής.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν επιστρέφει τελι-
κά στην κεραία του radar η κάθε ψευδοηχώ επόμενης 
διαδρομής. Για να επιστρέψει πρέπει να επικρατούν οι 
κατάλληλες προς τούτο συνθήκες διάδοσης της ηλε-
κτρομαγνητικής ακτινοβολίας της ψευδοηχούς.

απόσταση από 20 ν.μ. μέχρι 35 ν.μ.;
ε) Σε ποια απόσταση R εμφανίζεται στην 

οθόνη του ενδείκτη PPI η ψευδοηχώ επόμενης 
διαδρομής ενός στόχου που βρίσκεται σε από-
σταση χ = 32 ν.μ. από το radar;

στ) Σε ποια απόσταση χ βρίσκεται στόχος, 
όταν η ψευδοηχώ επόμενης διαδρομής του στό-
χου εμφανίζεται στην οθόνη του ενδείκτη PPI σε 
απόσταση R = 6 ν.μ.;

Δίνεται ότι σε απόσταση 1 ν.μ. αντιστοιχεί 
χρόνος 12,34 μs.

Δεδομένα Zητούμενα
PRF = 4.000 pps α) Rmax = ;

Rs = 15 ν.μ. β), γ), δ) ηχώ;
χ = 32 ν.μ. ε) R = ;
R = 6 ν.μ. στ) χ = ;

Λύση
α) Η περίοδος επανάληψης παλμών του radar 

ισούται με: 

PRT = 1
4.000 pps

 = 250 μs

Δεδομένου ότι σε απόσταση 1 v.μ. αντι-
στοιχεί χρόνος 12,34μs, η μεγαλύτερη δυνατή 
απόσταση ανίχνευσης του radar είναι:

Rmax = PRT
12,34 μs/v.μ.

 = 250 μs
12,34 μs/v.μ.

  20 ν.μ.

β) Επειδή η κλίμακα ανίχνευσης είναι 15 ν.μ.,  
στον ενδείκτη PPI του radar εμφανίζονται κα-
νονικά οι στόχοι που βρίσκονται σε απόσταση 
μέχρι 15 ν.μ..

γ) Επειδή η κλίμακα ανίχνευσης είναι 15 ν.μ. 
και η μεγαλύτερη δυνατή απόσταση ανίχνευσης 
του radar είναι 20 ν.μ., η ηχώ των στόχων που 
βρίσκονται σε απόσταση από 15 ν.μ. μέχρι 20 
ν.μ. δεν εμφανίζεται στην οθόνη του ενδείκτη, 
καθώς όταν η ηχώ επιστρέφει στο radar η κηλίδα 
βρίσκεται σε αδράνεια στο κέντρο της οθόνης.

δ) Η ηχώ των στόχων που βρίσκονται σε 
απόσταση από 20 ν.μ. μέχρι 35 ν.μ., εφόσον 
φθάνει με ανιχνεύσιμη από τον δέκτη ισχύ, είναι 
ψευδοηχώ επόμενης διαδρομής. Η ηχώ λαμ-
βάνεται από τον δέκτη τη στιγμή που η κηλίδα 
πραγματοποιεί την εκτροπή που αντιστοιχεί 
στον επόμενο παλμό εκπομπής.

Παράδειγμα 1

Ένα radar λειτουργεί με συχνότητα επανάλη-
ψης παλμών PRF = 4.000 pps. Η κλίμακα ανίχνευ-
σης είναι Rs = 15 ν.μ..

α) Ποια είναι η μεγαλύτερη απόσταση ανί-
χνευσης του radar Rmax με βάση τη συχνότητα 
επανάληψης παλμών;

β) Τι ηχώ δίνουν οι στόχοι που βρίσκονται σε 
απόσταση μέχρι 15 ν.μ.;

γ) Τι ηχώ δίνουν οι στόχοι που βρίσκονται σε 
απόσταση από 15 ν.μ. μέχρι 20 ν.μ.;

δ) Τι ηχώ δίνουν οι στόχοι που βρίσκονται σε 
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ε) Η ψευδοηχώ επόμενης διαδρομής ενός 
στόχου που βρίσκεται σε απόσταση χ = 32 ν.μ.  
από το radar εμφανίζεται στην οθόνη του ενδεί-
κτη PPI σε απόσταση: 

R = x – Rmax = 32 ν.μ. – 20 ν.μ. = 12 ν.μ.

στ) Η απόσταση του στόχου, του οποίου η 
ψευδοηχώ επόμενης διαδρομής εμφανίζεται 
στην οθόνη του ενδείκτη PPI σε απόσταση R = 6 
ν.μ. είναι:

R = x – Rmax ⇔ x = R + Rmax ⇔ 
⇔ x = 6 ν.μ. + 20 ν.μ. = 26 ν.μ.

Παράδειγμα 2

Σε ποια απόσταση R εμφανίζεται στην οθόνη 
του ενδείκτη PPI του radar του Παραδείγματος 
1 η ψευδοηχώ μεθεπόμενης διαδρομής ενός 
στόχου που βρίσκεται σε απόσταση x = 45 ν.μ. 
από το radar;

Δεδομένα Zητούμενα
PRF = 4.000 pps R = ;

Rs = 15 ν.μ.

χ = 45 ν.μ.

Λύση
Από το παράδειγμα 1 γνωρίζουμε ότι Rmax � 

20 ν.μ.
Η ψευδοηχώ μεθεπόμενης διαδρομής ενός 

στόχου που βρίσκεται σε απόσταση χ = 45 ν.μ. 
από το radar εμφανίζεται σε απόσταση που δίνε-
ται από τη σχέση: 

R = 45 ν.μ. – 2 · Rmax = 45 ν.μ. – 2 · 20 ν.μ. = 5 ν.μ.

2) Ψευδοηχώ μεθεπόμενης διαδρομής

Εάν μία ψευδοηχώ επιστρέψει στον  δέκτη του 
radar κατά το διάστημα της μεθεπόμενης εκτροπής 
της κηλίδας από την εκτροπή που αντιστοιχεί στη 
βάση χρόνου, εντός της οποίας έλαβε χώρα η εκπο-
μπή του παλμού που προκάλεσε αυτήν την ψευδοη-
χώ, τότε μιλάμε για ψευδοηχώ μεθεπόμενης διαδρο-
μής. Αποτέλεσμα αυτής της καθυστέρησης άφιξης 
είναι η ψευδοηχώ μεθεπόμενης διαδρομής να εμφα-
νίζεται σε απόσταση κατά πολύ μικρότερη από την 
πραγματική. Ωστόσο, η διόπτευσή της συμπίπτει με 
την πραγματική διόπτευση του στόχου.

Οι στόχοι που εμφανίζουν ψευδοηχώ μεθεπόμε-
νης διαδρομής βρίσκονται σε απόσταση χ από το 
radar, η οποία ικανοποιεί την ακόλουθη συνθήκη:

 2 · Rmax ≤ x ≤ 2 · Rmax + Rs (3.3)

όπου: Rmax είναι η μέγιστη απόσταση ανίχνευσης 
που επιτρέπει η συχνότητα επανάληψης παλμών του 
radar και Rs η απόσταση που αντιστοιχεί στη χρησι-
μοποιούμενη κλίμακα ανίχνευσης.

Η απόσταση R, στην οποία εμφανίζεται στην οθό-
νη του ενδείκτη PPI η ψευδοηχώ μεθεπόμενης δια-
δρομής ενός στόχου που βρίσκεται σε απόσταση x 
από το radar, δίνεται από τη σχέση:

 R = x – 2 · Rmax  (3.4)

Όπως και στην περίπτωση της ψευδοηχούς επό-
μενης διαδρομής, για να επιστρέψει μία ψευδοηχώ 
μεθεπόμενης διαδρομής στην κεραία του radar πρέ-
πει να επικρατούν οι κατάλληλες προς τούτο συνθή-
κες διάδοσης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 
της εν λόγω ψευδοηχούς.

3) Αναγνώριση ψευδοηχούς επόμενης διαδρομής

Η ψευδοηχώ επόμενης διαδρομής έχει τα ακόλου-
θα χαρακτηριστικά, τα οποία χρησιμοποιούνται για 
την αναγνώρισή της:

α) Εξαφανίζεται ή εμφανίζεται σε διαφορετική 
απόσταση όταν αλλάζει η κλίμακα ανίχνευσης. Αυτό 
συμβαίνει εντονότερα στα radar, στα οποία η αλλαγή 
της κλίμακας ανίχνευσης συνοδεύεται από αλλαγή της 
συχνότητας επανάληψης παλμών.

β) Εξαφανίζεται ή εμφανίζεται εκ νέου μετατρεπό-
μενη σε πραγματική ηχώ, καθώς ελαττώνεται η από-
σταση των στόχων από το radar και χρησιμοποιείται 
μεγαλύτερη κλίμακα ανίχνευσης.

γ) Εξαφανίζεται ή εμφανίζεται εκ νέου, επειδή μετα-
βάλλονται οι συνθήκες διάδοσης των ηλεκτρομαγνη-
τικών κυμάτων στην περιοχή.

δ) Σε αντίθεση με την πραγματική ηχώ πλοίων, η 
ψευδοηχώ επόμενης διαδρομής παρουσιάζει ανωμα-
λίες στην κίνησή της.

ε) Η ψευδοηχώ επόμενης διαδρομής ακτών πα-
ρουσιάζεται παραμορφωμένη με το κυρτό της μέρος 
να στρέφεται προς το κέντρο της εικόνας (σχ. 3.13).

3.7.4  Ψευδοηχώ από πλευρικούς λοβούς 

Ψευδοηχώ από πλευρικούς λοβούς ή ηχώ πλευ-
ρικών λοβών ή πλευρική ηχώ ονομάζεται η ηχώ που 
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οφείλεται στην ανάκλαση της ενέργειας από τους 
πλευρικούς λοβούς της κεραίας του radar.

Κάθε ψευδοηχώ από πλευρικό λοβό λαμβάνεται 
από την κατεύθυνση του πλευρικού λοβού που την 
προκάλεσε. Εμφανίζεται στην ίδια απόσταση με την 
πραγματική ηχώ του στόχου, που προέρχεται από 
τον κύριο λοβό, αλλά όχι και στην ίδια διόπτευση 
μ’ αυτήν. Συγκεκριμένα, η ψευδοηχώ από πλευρικό 
λοβό εμφανίζεται στη διόπτευση που βρίσκεται η κύ-
ρια δέσμη ακτινοβολίας, τη στιγμή που ο συγκεκρι-
μένος πλευρικός λοβός σαρώνει τον στόχο. Ο λόγος 
είναι ότι η περιστρεφόμενη βάση χρόνου αντιπρο-
σωπεύει την κατεύθυνση της κύριας δέσμης εκπο-
μπής του radar.

Ψευδοηχώ ενός στόχου από πλευρικούς λοβούς 
δημιουργείται απ’ το σύνολο των πλευρικών λοβών, 
οι οποίοι σχηματίζουν τόξο περιφέρειας κύκλου με 
ακτίνα ίση με την πραγματική απόσταση του στόχου. 
Στο σχήμα 3.14 που παρουσιάζει ένα τυπικό παρά-
δειγμα ψευδοηχούς από πλευρικό λοβό ενός στόχου, 
παρατηρούμε ότι το μέσο του τόξου είναι πιο έντο-
νο απ’ τα υπόλοιπα σημεία του. Αυτό συμβαίνει διότι 

Σχ. 3.13 
Παράδειγμα παραμόρφωσης 

ψευδοηχούς επόμενης διαδρομής

Σ1

Σ2

K

Σ3Σ1 Σ2

K

Σ3

Σχ. 3.14 
Τυπικό παράδειγμα ψευδοηχούς από πλευρικούς λοβούς

Ηχώ

Ψευδοηχώ 
από 

πλευρικούς 
λοβούς

Κεραία

Πλευρικοί 
λοβοί

Κύριος 
λοβός

στο μέσο του τόξου εμφανίζεται η πραγματική ηχώ 
του στόχου (που προέρχεται από τον κύριο λοβό), 
ενώ τα υπόλοιπα σημεία του τόξου αντιστοιχούν σε 
ψευδοηχώ από πλευρικούς λοβούς.

1) Πηγές δημιουργίας ψευδοηχούς από πλευρικούς 
λοβούς

Ψευδοηχώ από πλευρικούς λοβούς παράγουν 
μόνο οι στόχοι που βρίσκονται σε μικρή απόσταση 
από το radar και η όψη παρατήρησής τους είναι κάθε-
τη στην προσπίπτουσα ακτινοβολία από τους πλευρι-
κούς λοβούς. 

Αντίθετα, στόχοι που βρίσκονται σε μεγάλη από-
σταση από το radar δεν παράγουν ψευδοηχώ από 
πλευρικούς λοβούς, καθώς η ενέργεια από τους πλευ-
ρικούς λοβούς που προσπίπτει στους στόχους αυτούς 
παράγει αμελητέα ηχώ.

2) Προβλήματα που προκαλεί η ψευδοηχώ από 
πλευρικούς λοβούς

Η ψευδοηχώ από πλευρικούς λοβούς προκαλεί 
σημαντικές δυσκολίες στην αναγνώριση της πραγμα-
τικής ηχούς στην εικόνα του ενδείκτη PPI σε μικρές 
αποστάσεις. Οι δυσκολίες αυτές αντιμετωπίζονται με 
εξαφάνιση της ψευδοηχούς από πλευρικούς λοβούς 
μέσω κατάλληλης ρύθμισης του ρυθμιστή περιορι-
σμού των θαλάσσιων επιστροφών.

Σε αντίθεση με την περίπτωση της πολλαπλής 
ηχούς, για την εξαφάνιση της ψευδοηχούς από πλευ-
ρικούς λοβούς δεν χρησιμοποιούμε μείωση της ευαι-
σθησίας του δέκτη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μη 
ανίχνευση μικρών στόχων, οι οποίοι βρίσκονται σε 
απόσταση λίγο μεγαλύτερη απ’ την απόσταση της 
ψευδοηχούς από πλευρικούς λοβούς, κάτι που μπο-
ρεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφαλή ναυσιπλοΐα.

3) Αναγνώριση ψευδοηχούς πλευρικών λοβών

Η ψευδοηχώ από πλευρικούς λοβούς έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά, που χρησιμοποιούνται για την ανα-
γνώρισή της:

α) Βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το radar.
β) Πολλές φορές εμφανίζεται και εξαφανίζεται δι-

αδοχικά.
Αυτό συμβαίνει με πλοία-στόχους που πλέουν σε 

μικρή απόσταση από το radar και μεταβάλλουν την 
πορεία τους. Οι μεταβολές της πορείας προκαλούν 
μεταβολές της όψης παρατήρησης του πλοίου-στό-
χου, με αποτέλεσμα τη διαδοχική εμφάνιση και εξα-
φάνιση της ψευδοηχούς του από πλευρικούς λοβούς.
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3.7.5 Ηχώ φάντασμα

Η ηχώ φάντασμα είναι ψευδοηχώ που εμφανίζεται 
κατά τη διάρκεια των ΝΔ μουσώνων στους ενδείκτες 
PPI των radar πλοίων που πλέουν στην περιοχή της 
Ερυθράς Θάλασσας κοντά στο ακρωτήριο Guardafui.

Η ηχώ φάντασμα προέρχεται από την ανάκλαση 
των παλμών του radar σε στρώματα της τροπόσφαι-
ρας που βρίσκονται σε ύψος 30–150 km και χαρακτη-
ρίζονται από απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας 
σε συνάρτηση με το ύψος. 

Η ηχώ φάντασμα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστι-
κά:

1) Το μήκος της είναι ίσο με 10 – 15 ν.μ..
2) Το πλάτος της είναι ίσο περίπου με 2 ν.μ..

3) Της εμφάνισής της συνήθως έπονται ξαφνικές 
καταρρακτώδεις βροχές ή καταιγίδες με εκτεταμένα 
μέτωπα.

3.8 Επίδραση του πλοίου 

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι όταν 
τα πλοία παίρνουν κλίση κατά τους προνευτασμούς6 
και τους διατοιχισμούς7, ανάλογη κλίση παίρνει ο 
άξονας περιστροφής της κεραίας του radar και κατά 
συνέπεια και η δέσμη ακτινοβολίας του radar. Η κλίση 
αυτή έχει ως πιθανή συνέπεια την εμφάνιση σφαλμά-
των στη μέτρηση της διόπτευσης και της απόστασης 
των στόχων και μετακίνηση του κέντρου των ανακλά-
σεων των στόχων. 

Ερωτήσεις

1.  Τι είναι οι θαλάσσιες επιστροφές και πότε 
εμφανίζονται; Από τι εξαρτάται η έντασή τους 
και πώς γίνεται ο περιορισμός τους;

2.  Τι είναι οι επιστροφές βροχής και πότε εμφα-
νίζονται; Από τι εξαρτάται η έντασή τους και 
πώς γίνεται ο περιορισμός τους;

3.  Ποιες περιοχές ονομάζονται τομείς σκιάς και 
ποιες σκοτεινοί τομείς, πώς δημιουργούνται 
και ποια η σχέση τους με τη θέση της κεραίας 
του radar;

4.  Περιγράψτε συνοπτικά τις μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των 
τομέων σκιάς.

5.  Τι είναι οι παρεμβολές από άλλα radar και πώς 
μπορεί να γίνει ο περιορισμός τους;

6  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).

7  Διατοιχισμοί ονομάζονται οι ταλαντώσεις των πλοίων γύρω από τον διάμηκες άξονά τους. Στους διατοιχισμούς έχουμε περιστροφή του 
αριστερού μέρους των πλοίων σε σχέση με το δεξί (και αντίστροφα).

6.  Τι ονομάζουμε ψευδοηχώ και ποιοι οι τύποι 
της;

7.  Αναφέρατε πηγές δημιουργίας έμμεσης ηχούς 
και περιγράψτε τα προβλήματα που προκαλεί. 
Πώς γίνεται η αναγνώρισή της;

8.  Αναφέρατε πηγές δημιουργίας πολλαπλής 
ηχούς και περιγράψτε τα προβλήματα που 
προκαλεί. Πώς γίνεται η αναγνώρισή της;

9.  Τι είναι η ψευδοηχώ επόμενης και μεθεπόμε-
νης διαδρομής και πώς γίνεται η αναγνώρισή 
της;

10.   Αναφέρατε πηγές δημιουργίας ψευδοηχούς 
από πλευρικούς λοβούς και περιγράψτε τα 
προβλήματα που προκαλεί. Πώς γίνεται η 
αναγνώρισή της;



4.1 Εισαγωγή

Η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας1 (MSC - Maritime 
Safety Committee) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργα-
νισμού (IMO – International Maritime Organization) 
με την Απόφαση της MSC. 192(79)2 “Adoption of the 
Revised Performance Standards For Radar Equipment” 
προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2004 στην αναθεώ-
ρηση των προηγούμενων Αποφάσεων A.477 (XII) και 
MSC. 64 (67), Παράρτημα 4, για τα πρότυπα επιδόσε-
ων των radar ναυσιπλοΐας. Για τη λήψη της απόφασης 
αναθεώρησης, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της ότι τα 
radar χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλο εξο-
πλισμό ναυσιπλοΐας, τον οποίο απαιτείται να φέρουν 
τα πλοία, όπως είναι το αυτόματο βοήθημα εντοπι-
σμού στόχου, τα ARPA (Automatic Radar Plotting Aid), 
AIS (Automatic Identification System), ECDIS (Elec-
tronic Chart Display Information System) κ.ά., καθώς 
και την ανάγκη ενοποίησης των προτύπων των radar 
και ιδίως για την προβολή και την παρουσίαση των 
σχετικών με την πλοήγηση πληροφοριών. 

Η Απόφαση πραγματεύεται, μεταξύ άλλων, τον 
σκοπό των radar, την εφαρμογή των προτύπων επι-
δόσεων, τις λειτουργικές απαιτήσεις για τα συστήμα-
τα radar, τα κριτήρια εργονομίας, τον σχεδιασμό και 
την εγκατάσταση, ζητήματα διάδρασης και ρυθμίσεις 
εφεδρείας και αντιγράφων ασφάλειας. Στη συνέχεια, 
περιγράφεται το περιεχόμενο της Απόφασης για τα 
ζητήματα αυτά. 

Επιπλέον, με την Απόφαση MSC.192(79) η Επιτρο-
πή συνιστά στις κυβερνήσεις να διασφαλίζουν ότι ο 
εξοπλισμός των radar που εγκαθίσταται στα πλοία 
από την 1η Ιουλίου 2008 και μετά συμμορφώνεται 
με πρότυπα επιδόσεων που δεν είναι κατώτερα από 
αυτά που ορίζει η Απόφαση.

Πρότυπα απόδοσης για 
τον εξοπλισμό των radar

1  H Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας αποτελεί το ανώτατο όργανο με τεχνικές αρμοδιότητες του IMO. Ειδικότερα, η Επιτροπή εξετάζει όλα τα 
θέματα που επηρεάζουν την ασφάλεια στη θάλασσα, όπως είναι τα βοηθήματα πλοήγησης, η κατασκευή και ο εξοπλισμός των πλοίων, 
οι κανόνες για την πρόληψη και αποφυγή συγκρούσεων, η διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων, η έρευνα και διάσωση ανθρώπων αλλά και 
φορτίων κ.ά.

2    https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MSCResolutions/MSC.192(79).pdf

4.2 Σκοπός των radar

Η Απόφαση ορίζει ότι τα radar πρέπει να βοηθούν: 

1) στην ασφαλή ναυσιπλοΐα και
2) στην αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα,
παρέχοντας ένδειξη της θέσης άλλων επιφανεια-

κών σκαφών, εμποδίων, κινδύνων, πλεόντων αντικει-
μένων και ακτών, σε σχέση με το πλοίο που φέρει το 
radar. Για τον σκοπό αυτό, το radar πρέπει να παρέχει 
την ενοποιημένη παρουσίαση της εικόνας του radar, 
των πληροφοριών υποτύπωσης των στόχων, των δε-
δομένων θέσης του πλοίου που φέρει το radar και γε-
ωγραφικών δεδομένων αναφοράς.

Για να συμπληρώνει τη λειτουργία του, το radar 
πρέπει να παρέχει ενοποιημένη και την παρουσίαση 
των πληροφοριών AIS. Επιπλέον, η παροχή δυνατό-
τητας παρουσίασης στο radar επιλεγμένων τμημάτων 
Ηλεκτρονικών Ναυτικών Χαρτών (Electronic Naviga-
tion Charts – ENC), καθώς και πληροφοριών άλλων 
χαρτών, μπορεί να βοηθήσει την πλοήγηση και την 
υποτύπωση της θέσης του πλοίου.

Το radar, σε συνδυασμό με άλλους αισθητήρες ή 
άλλες αναφερόμενες πληροφορίες, για παράδειγμα 
από το AIS, πρέπει να βελτιώνει την ασφάλεια της 
ναυσιπλοΐας, βοηθώντας στην αποτελεσματική πλο-
ήγηση των πλοίων και την προστασία του περιβάλ-
λοντος. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να ικανοποιεί τις 
ακόλουθες λειτουργικές απαιτήσεις:

1) Κατά την παράκτια ναυσιπλοΐα και κατά την 
προσέγγιση λιμανιών, να παρέχει σαφή ένδειξη της 
ξηράς και των άλλων σταθερών κινδύνων.

2) Να αποτελεί μέσο για την παροχή βελτιωμένης 
εικόνας της κυκλοφορίας και ενισχυμένης γνώσης για 
την κατάσταση.

3) Να παρέχει βοήθεια για την αποφυγή σύγκρου-

4



54

σης του πλοίου τόσο με τους ανιχνευόμενους όσο και 
με τους αναφερόμενους κινδύνους.

4) Να ανιχνεύει μικρούς επιπλέοντες και σταθε-
ρούς κινδύνους για την αποφυγή σύγκρουσης και την 
ασφάλεια του πλοίου που φέρει το radar και 

5) Να ανιχνεύει πλωτά και σταθερά βοηθήματα 
ναυσιπλοΐας.

4.3 Εφαρμογή των προτύπων απόδοσης

Τα πρότυπα απόδοσης της Απόφασης MSC. 192(79) 
εφαρμόζονται σε όλες τις εγκαταστάσεις radar στα 
πλοία που έχουν την υποχρέωση της Σύμβασης SOLAS 
του 1974, όπως ισχύει, για οποιαδήποτε διάταξη radar 
και να χρησιμοποιείται και ανεξάρτητα από: τον τύπο 
του πλοίου, τη ζώνη συχνοτήτων που χρησιμοποιείται 
και τον τύπο της οθόνης, εφόσον δεν καθορίζονται ει-
δικές απαιτήσεις στον πίνακα 4.1 και ικανοποιούνται 
όποιες πρόσθετες απαιτήσεις για συγκεκριμένες κατη-
γορίες πλοίων (σύμφωνα με τα κεφάλαια V και X της 
SOLAS).

Η εγκατάσταση radar, εκτός από την εκπλήρωση 
των γενικών απαιτήσεων όπως ορίζονται στην Από-

φαση A.694(17), πρέπει να συμμορφώνεται με τα 
πρότυπα απόδοσης της Απόφασης MSC.192(79). Η 
στενή αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφορετικών τύ-
πων εξοπλισμού και των συστημάτων ναυσιπλοΐας, 
καθιστά απαραίτητη τη θεώρηση των προτύπων της 
Απόφασης MSC.192(79) σε συνδυασμό με άλλα σχε-
τικά πρότυπα του ΙΜΟ.

4.4 Λειτουργικές απαιτήσεις για το σύστημα radar

Ο σχεδιασμός και η απόδοση του συστήματος 
radar πρέπει να βασίζεται στις απαιτήσεις του χρήστη 
και στη σύγχρονη τεχνολογία πλοήγησης. Επιπλέον 
πρέπει να παρέχει αποτελεσματική ανίχνευση στόχων 
εντός του ασφαλούς περιβάλλοντος του πλοίου που 
φέρει το radar και να επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη 
αξιολόγηση της κατάστασης. 

Οι λειτουργικές απαιτήσεις για κάθε σύστημα radar 
είναι οι ακόλουθες:

4.4.1 Συχνότητα εκπομπής

Το radar πρέπει να εκπέμπει εντός των ορίων των 
ζωνών που έχει ορίσει η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινω-

3  Αδρανής στόχος AIS ονομάζεται ο στόχος που δείχνει την παρουσία και τον προσανατολισμό ενός πλοίου το οποίο διαθέτει εξοπλισμό με 
AIS σε συγκεκριμένη τοποθεσία. Ο στόχος εμφανίζεται με ένα σύμβολο «αδρανούς στόχου». Καμία περαιτέρω πληροφορία δεν παρου-
σιάζεται μέχρι να ενεργοποιηθεί.

Πίνακας 4.1 
Διαφορές στις απαιτήσεις απόδοσης για διάφορα 

μεγέθη/κατηγορίες πλοίων/σκαφών για τα οποία εφαρμόζεται η SOLAS

Μέγεθος πλοίου/σκάφους < 500 gt Από 500 gt έως 10.000 gt 
και HSC < 10.000 gt

Όλα τα πλοία/
σκάφη ≥10.000 gt

Ελάχιστη διάμετρος περιοχής 
λειτουργίας οθόνης

180mm 250mm 320mm

Ελάχιστη περιοχή οθόνης 195 x 195mm 270 x 270mm 340 x 340mm

Αυτόματη απόκτηση στόχων - - Ναι

Eλάχιστη χωρητικότητα απο-
κτηθέντων στόχων radar

20 30 40

Eλάχιστη χωρητικότητα ενεργο-
ποιημένων στόχων AIS

20 30 40

Eλάχιστη χωρητικότητα αδρα-
νών στόχων AIS3 100 150 200

Δοκιμαστικός ελιγμός - - Ναι
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νιών (ITU – International Telecommunications Union) 
για τα radar ναυσιπλοΐας και να πληροί τις απαιτήσεις 
των κανονισμών και των συστάσεων εκπομπής ηλε-
κτρομαγνητικής ακτινοβολίας που έχει ορίσει η ITU-R 
(ITU-Radiocommunication Sector).

Η Απόφαση MSC.192(79) εφαρμόζεται στα συστή-
ματα radar και της X-ζώνης και της S-ζώνης. Η ζώνη 
συχνοτήτων που χρησιμοποιεί το radar πρέπει να 
αναφέρεται. Για τις δύο αυτές ζώνες ισχύουν τα εξής:

1) Η X-ζώνη (9,2-9,5 GHz) χρησιμοποιείται για 
υψηλή διάκριση, καλή ευαισθησία και απόδοση υπο-
τύπωσης.

2) Η S-ζώνη (2,9-3,1 GHz) χρησιμοποιείται για να 
διασφαλιστεί ότι οι δυνατότητες ανίχνευσης και υπο-
τύπωσης των στόχων διατηρούνται σε ποικίλες και 
δυσμενείς συνθήκες ομίχλης, βροχής και θαλάσσιων 
κυμάτων.

Επίσης, το radar πρέπει να έχει την ικανότητα να 
λειτουργεί ικανοποιητικά σε τυπικές συνθήκες πα-
ρεμβολών.

4.4.2 Ακρίβεια αποστάσεων radar και διοπτεύσεων

Η ακρίβεια αποστάσεων και διοπτεύσεων του συ-
στήματος radar πρέπει να είναι:

1) Αποστάσεις: εντός 30m ή 1% της κλίμακας ανί-
χνευσης αποστάσεων που χρησιμοποιείται, όποια 
από τις δύο ποσότητες είναι μεγαλύτερη.

2) Διοπτεύσεις: εντός 1°.

4.4.3 Απόδοση ανίχνευσης και λειτουργίες περιορι-
σμού διαταραχών

Πρέπει να χρησιμοποιούνται όλα τα διαθέσιμα 
μέσα για την ανίχνευση των στόχων.

1) Ανίχνευση σε αίθριες συνθήκες

Για την ανίχνευση στόχου σε μεγάλη απόσταση και 
την ανίχνευση ακτογραμμής, σε αίθριες συνθήκες, η 
απαίτηση για το σύστημα radar βασίζεται σε κανονι-
κές συνθήκες διάδοσης, απουσία θαλάσσιων κυμά-
των, κατακρήμνισης και αγωγών εξάτμισης, με ύψος 
κεραίας 15 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Με βάση ένδειξη του στόχου σε τουλάχιστον 8 
από τις 10 σαρώσεις ή ισοδύναμα και πιθανότητα 
ψευδούς προειδοποίησης ανίχνευσης radar ίση με 10-4,  
πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που περιλαμ-
βάνονται στον Πίνακα 4.2 για τα radar της X-ζώνης και 
της S-ζώνης.

Η απόδοση ανίχνευσης πρέπει να επιτευχθεί χρη-
σιμοποιώντας τη μικρότερη κεραία που παρέχεται με 

το σύστημα radar. Αναγνωρίζοντας τις υψηλές σχετι-
κές πιθανές ταχύτητες μεταξύ του πλοίου που φέρει 
το radar και του στόχου, ο εξοπλισμός radar πρέπει να 
καθορίζεται και να εγκρίνεται ως κατάλληλος για κατη-
γορίες πλοίων που έχουν κανονικές (<30 kn) ή υψηλές 
(> 30 kn) ταχύτητες πλοίου (100 kn και 140 kn σχετικές 
ταχύτητες, αντίστοιχα).

2) Ανίχνευση σε κοντινές αποστάσεις

Η ανίχνευση των στόχων σε μικρές αποστάσεις 
υπό τις συνθήκες που ορίζονται στον πίνακα 4.2 πρέ-
πει να είναι συμβατή με την απαίτηση για την ελάχι-
στη απόσταση (βλ. §§ 4.4.4)).

3) Ανίχνευση σε συνθήκες διαταραχών

Οι περιορισμοί απόδοσης που προκαλούνται από 
τυπικές κατακρημνίσεις και συνθήκες θαλάσσιων δι-
αταραχών οδηγούν σε μείωση των δυνατοτήτων ανί-
χνευσης στόχων σε σχέση με εκείνες που ορίζονται 
στο σημείο 1 ανωτέρω και στον πίνακα 4.2. Ο εξοπλι-
σμός radar πρέπει να έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει 
τη βέλτιστη και πιο συνεπή απόδοση ανίχνευσης, πε-
ριοριζόμενη μόνο από τα φυσικά όρια της διάδοσης. 
Το σύστημα radar πρέπει να παρέχει τα μέσα για την 
ενίσχυση της ορατότητας των στόχων σε αντίξοες 
συνθήκες διαταραχών σε κοντινή απόσταση.

Η υποβάθμιση της απόδοσης ανίχνευσης (ως προς 
τα μεγέθη του πίνακα 4.2) σε διάφορες αποστάσεις 
και ταχύτητες στόχου υπό τις ακόλουθες συνθήκες, 
πρέπει να αναφέρεται σαφώς στο εγχειρίδιο χρήστη 
του radar:

α) Ελαφρά βροχή (4 mm ανά ώρα) και δυνατή 
βροχή (16 mm ανά ώρα).

β) Κατάσταση θάλασσας 2 και 5.
γ) Συνδυασμός αυτών.
Ο προσδιορισμός της απόδοσης σε κατάστα-

ση διαταραχών και συγκεκριμένα η απόσταση της 
πρώτης ανίχνευσης, όπως ορίζεται στο ανωτέρω 
περιβάλλον διαταραχών, πρέπει να δοκιμάζεται και 
να αξιολογείται σε σχέση με έναν στόχο αναφοράς, 
όπως ορίζεται στο πρότυπο δοκιμής. 

Επίσης, η υποβάθμιση της απόδοσης λόγω μεγά-
λης γραμμής μεταφοράς, ύψους κεραίας ή οποιουδή-
ποτε άλλου παράγοντα πρέπει να αναφέρεται σαφώς 
στο εγχειρίδιο χρήσης του radar.

4) Λειτουργίες ελέγχου ενίσχυσης και περιορισμού 
των διαταραχών

Πρέπει να παρέχονται, στο μέτρο του δυνατού, 
μέσα για την επαρκή μείωση της ανεπιθύμητης ηχούς, 
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συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων επιστροφών, 
των επιστροφών της βροχής και άλλων μορφών κατα-
κρήμνισης, των σύννεφων, των αμμοθυελλών και των 
παρεμβολών από άλλα radar. Πρέπει να παρέχεται μια 
λειτουργία ελέγχου της ρύθμισης της ενίσχυσης του 
συστήματος radar ή του επιπέδου κατωφλίου του σή-
ματος. Επίσης, πρέπει να παρέχονται αποτελεσματι-
κές λειτουργίες, είτε χειροκίνητες είτε αυτόματες, για 
τη μείωση της επίδρασης των διαταραχών. Μπορεί να 
υπάρχει και συνδυασμός αυτόματων και χειροκίνητων 
τέτοιων λειτουργιών. Πρέπει ακόμη να υπάρχει σαφής 
και μόνιμη ένδειξη της κατάστασης και του επιπέδου 

της ενίσχυσης και όλων των λειτουργιών ελέγχου της 
αντιμετώπισης των διαταραχών.

5) Επεξεργασία σημάτων

Πρέπει να είναι διαθέσιμα μέσα για τη βελτίωση 
της παρουσίασης του στόχου στην οθόνη. Η αποτε-
λεσματική περίοδος για την ενημέρωση της εικόνας 
πρέπει να είναι επαρκής, με ελάχιστη καθυστέρη-
ση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις ανίχνευσης του στόχου. Η εικόνα πρέπει 
να ενημερώνεται με ομαλό και συνεχή τρόπο.

Το εγχειρίδιο του εξοπλισμού πρέπει να εξηγεί 

4  Οι αποστάσεις ανίχνευσης που συναντώνται στην πράξη επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των ατμο-
σφαιρικών συνθηκών (π.χ. αγωγός εξάτμισης), της ταχύτητας του στόχου, της όψης του, του υλικού του και της υφής του. Αυτοί και άλλοι 
παράγοντες μπορούν είτε να βελτιώσουν είτε να υποβαθμίσουν τις αναφερόμενες αποστάσεις ανίχνευσης. Σε αποστάσεις μεταξύ της 
πρώτης ανίχνευσης και του πλοίου που φέρει το radar, η επιστροφή του radar μπορεί να μειωθεί ή να ενισχυθεί από σήμα πολλαπλών 
διαδρομών, το οποίο εξαρτάται από παράγοντες όπως το ύψος της κεραίας/του στόχου, η υφή του στόχου, η κατάσταση της θάλασσας 
και η ζώνη συχνοτήτων του radar.

5  Οι ανακλαστήρες λαμβάνονται ως σημειακοί στόχοι, τα σκάφη ως σύνθετοι στόχοι και οι ακτές ως κατανεμημένοι στόχοι (τυπικές τιμές 
για μια βραχώδη ακτή, αλλά εξαρτώνται από το προφίλ).

6   Αναθεωρημένα πρότυπα απόδοσης του IMO για ανακλαστήρες radar [Απόφαση MSC 164(78)] – διατομή radar 7,5 m2 για τη X-ζώνη και 
0,5 m2 για την S-ζώνη.

7  Ο γωνιακός ανακλαστήρας (που χρησιμοποιείται για μέτρηση) λαμβάνεται στα 10 m2 για τη X-ζώνη και 1 m2 για την S-ζώνη.
8  Ο τυπικός σημαντήρας ναυσιπλοΐας λαμβάνεται στα 5.0m2  για τη X-ζώνη και 0.5 m2 για την S-ζώνη. Για τυπικούς σημειωτές καναλιού με 

διατομή radar 1,0 m2 για τη X-ζώνη και 0.1 m2  για την S-ζώνη και ύψος 1m, οι αποστάσεις ανίχνευσης είναι 2.0 ν.μ. και 1.0 ν.μ. αντίστοιχα.
9  Η διατομή radar για μικρό σκάφος 10 m λαμβάνεται στα 2.5 m2 για τη X-ζώνη και στα 1.4 m2 για την S-ζώνη (λαμβάνεται ως σύνθετος 

στόχος).

Πίνακας 4.2 
Ελάχιστες αποστάσεις ανίχνευσης σε αίθριες συνθήκες

Περιγραφή στόχου5

Χαρακτηριστικά 
στόχου

Απόσταση ανίχνευσης 
(σε ναυτικά μίλια)4

Ύψος πάνω από το 
επίπεδο της θάλασσας Χ- ζώνη S-ζώνη

Ακτογραμμές που φτάνουν τα 60m 20 ν.μ. 20 ν.μ.

Ακτογραμμές που φτάνουν τα 6m 8 ν.μ. 8 ν.μ.

Ακτογραμμές που φτάνουν τα 3m 6 ν.μ. 6 ν.μ.

Πλοία SOLAS (με > 5.000 gt) 10 m 11 ν.μ. 11 ν.μ.

Πλοία SOLAS (με > 500 gt) 5.0 m 8 ν.μ. 8 ν.μ.

Μικρό σκάφος με ανακλαστήρα radar που ικα-
νοποιεί τα Πρότυπα Απόδοσης του IMO6 4.0 m 5.0 ν.μ. 3.7 ν.μ.

Σημαντήρας ναυσιπλοΐας με γωνιακό 
ανακλαστήρα7 3.5 m 4.9 ν.μ. 3.6 ν.μ.

Τυπικός σημαντήρας ναυσιπλοΐας8 3.5 m 4.6 ν.μ. 3.0 ν.μ.

Μικρό πλοίο μήκους 10m χωρίς 
ανακλαστήρα radar9 2.0 m 3.4 ν.μ. 3.0 ν.μ.
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τη βασική ιδέα, τα χαρακτηριστικά και τους περιορι-
σμούς οποιασδήποτε επεξεργασίας σήματος.

6) Λειτουργία με SARTs και ραδιοφάρους

Το σύστημα radar της X-ζώνης πρέπει να είναι 
ικανό να ανιχνεύει ραδιοφάρους στη σχετική ζώνη 
συχνοτήτων. Επίσης, πρέπει να είναι ικανό να ανι-
χνεύει αναμεταδότες έρευνας και δάσωσης (Search 
and Rescue Transpoder – SART) και ενισχυτές στόχων 
radar. Πρέπει να είναι δυνατή η απενεργοποίηση αυ-
τών των λειτουργιών επεξεργασίας σήματος, συμπε-
ριλαμβανομένων των τρόπων πόλωσης, οι οποίες 
θα μπορούσαν να αποτρέψουν τον εντοπισμό και 
την εμφάνιση ενός σήματος ραδιοφάρου radar της 
X-ζώνης ή των SART. Η κατάστασή τους πρέπει να εί-
ναι εμφανής.

4.4.4 Ελάχιστη απόσταση ανίχνευσης

Με το πλοίο που φέρει το radar να έχει μηδενική 
ταχύτητα, με ύψος κεραίας 15 m πάνω από την επι-
φάνεια της θάλασσας και σε ήρεμες συνθήκες, ο ση-
μαντήρας ναυσιπλοΐας του πίνακα 4.2 πρέπει να ανι-
χνεύεται σε ελάχιστη οριζόντια απόσταση 40 m από 
τη θέση της κεραίας και έως απόσταση 1 ν.μ., χωρίς 
αλλαγή της ρύθμισης των λειτουργιών ελέγχου εκτός 
του διακόπτη επιλογής κλίμακας ανίχνευσης. Η αντι-
στάθμιση για οποιοδήποτε σφάλμα απόστασης πρέ-
πει να εφαρμόζεται αυτόματα για κάθε επιλεγόμενη 
κεραία, στις περιπτώσεις που είναι εγκατεστημένες 
πολλές κεραίες.

4.4.5 Διάκριση κατά απόσταση και κατά διόπτευση

Η διάκριση κατά απόσταση και κατά διόπτευση 
πρέπει να μετρούνται σε ήρεμες συνθήκες, σε κλίμα-
κα ανίχνευσης 1,5 ν.μ. ή μικρότερης και μεταξύ 50% 
και 100% της επιλεγμένης κλίμακας ανίχνευσης.

1) Διάκριση κατά απόσταση 

Το σύστημα radar πρέπει να είναι ικανό να εμφα-
νίζει δύο σημειακούς στόχους στην ίδια διόπτευση, 
που απέχουν απόσταση 40 m, ως δύο διαφορετικά 
αντικείμενα.

2) Διάκριση κατά διόπτευση

Το σύστημα radar πρέπει να είναι ικανό να εμφα-

νίζει δύο σημειακούς στόχους στην ίδια απόσταση, 
που απέχουν κατά διόπτευση 2,5°, ως δύο διαφορε-
τικά αντικείμενα.

4.4.6 Προνευτασμοί και διατοιχισμοί

Η απόδοση ανίχνευσης στόχου του εξοπλισμού 
radar δεν πρέπει να επηρεάζεται σημαντικά όταν το 
πλοίο που φέρει το radar παίρνει κλίση κατά τους 
προνευτασμούς και τους διατοιχισμούς έως +/- 10 °.

4.4.7 Βελτιστοποίηση απόδοσης radar και συντονι-
σμός

Πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα μέσα για να δι-
ασφαλίζεται ότι το σύστημα radar λειτουργεί με την 
καλύτερη απόδοση. Όπου εφαρμόζεται στην τεχνο-
λογία radar, πρέπει να παρέχεται χειροκίνητος συντο-
νισμός και επιπλέον μπορεί να παρέχεται και αυτό-
ματος συντονισμός. Πρέπει να παρέχεται κατάλληλη 
ένδειξη ώστε, ελλείψει στόχων, να διασφαλίζεται ότι 
το σύστημα λειτουργεί με τη βέλτιστη απόδοση.

Πρέπει να είναι διαθέσιμα μέσα (αυτόματα ή χει-
ροκίνητα) και όσο ο εξοπλισμός είναι σε λειτουργία, 
ώστε να προσδιορίζεται τυχόν σημαντική μείωση 
της απόδοσης του συστήματος σε σχέση με ένα βαθ-
μονομημένο πρότυπο που έχει καθοριστεί κατά τον 
χρόνο της εγκατάστασης.

4.4.8 Διαθεσιμότητα radar 

Ο εξοπλισμός radar πρέπει να λειτουργεί πλήρως 
(κατάσταση RUN) εντός 4 λεπτών μετά την ενεργο-
ποίησή του. Πρέπει να παρέχεται κατάσταση αναμο-
νής (STANDBY), στην οποία δεν πραγματοποιείται 
εκπομπή του radar. Το radar πρέπει να λειτουργεί 
πλήρως εντός 5 δευτερολέπτων από την κατάσταση 
αναμονής.

4.4.9 Μετρήσεις radar - Σταθερό κοινό σημείο ανα-
φοράς (Consistent Common Reference Point –  CCRP)

Οι μετρήσεις από το πλοίο που φέρει το radar (π.χ. 
διακριβωτικοί κύκλοι, απόσταση στόχου και διόπτευ-
ση, δρομέας, δεδομένα υποτύπωσης) πρέπει να γίνο-
νται σε σχέση με το σταθερό κοινό σημείο αναφοράς10 
(π.χ. κωνική θέση). Πρέπει να παρέχονται μέσα για 
την αντιστάθμιση της διαφοράς μεταξύ της θέσης της 

10  Το σταθερό κοινό σημείο αναφοράς είναι μια θέση πάνω στο πλοίο ως προς το οποίο γίνεται η αναφορά όλων των οριζόντιων μετρήσεων, 
όπως η απόσταση του στόχου, η διόπτευση, η σχετική πορεία, η σχετική ταχύτητα, το πλησιέστερο σημείο προσέγγισης (CPA) και ο χρό-
νος στο πλησιέστερο σημείο προσέγγισης (TCPA). Τυπικά είναι η κωνική θέση της γέφυρας.
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κεραίας και του σταθερού κοινού σημείου αναφοράς 
κατά την εγκατάσταση. Όταν εγκαθίστανται πολλές 
κεραίες, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την εφαρ-
μογή διαφορετικών αντισταθμίσεων θέσης για κάθε 
κεραία του συστήματος radar. Οι αντισταθμίσεις θέσε-
ων πρέπει να εφαρμόζονται αυτόματα όταν επιλέγεται 
οποιοσδήποτε αισθητήρας radar. Το περίγραμμα του 
πλοίου που φέρει το radar πρέπει να είναι διαθέσιμο 
σε κατάλληλες κλίμακες ανίχνευσης. Το σταθερό κοινό 
σημείο αναφοράς και η θέση της επιλεγμένης κεραίας 
του radar πρέπει να αναφέρονται σε αυτό το γραφικό. 
Όταν η εικόνα του radar είναι κεντραρισμένη, η θέση 
του σταθερού κοινού σημείου αναφοράς πρέπει να 
βρίσκεται στο κέντρο της κλίμακας διοπτεύσεων. Τα 
όρια εκτός κέντρου πρέπει να εφαρμόζονται για τη 
θέση της επιλεγμένης κεραίας.

Οι αποστάσεις πρέπει να μετρούνται σε ναυτικά 
μίλια (ν.μ.). Επιπλέον, μπορούν να παρέχονται μέσα 
για μετρήσεις στις κλίμακες μικρότερων αποστάσεων. 
Όλες οι αναφερόμενες τιμές μετρούμενων αποστά-
σεων πρέπει να είναι σαφείς και ξεκάθαρες. Οι στόχοι 
του radar πρέπει να εμφανίζονται σε γραμμική κλίμα-
κα αποστάσεων και χωρίς καθυστέρηση της ένδειξης 
ανίχνευσης.

4.4.10 Εμφάνιση κλιμάκων ανίχνευσης

Πρέπει να παρέχονται οι κλίμακες ανίχνευσης 
0,25, 0,5, 0,75, 1,5, 3, 6, 12 και 24 ν.μ.. Επιπρόσθετες 
κλίμακες ανίχνευσης εκτός του υποχρεωτικού αυτού 
συνόλου κλιμάκων επιτρέπονται. Επίσης, μπορεί να 
παρέχονται κλίμακες μικρότερες από αυτές του υπο-
χρεωτικού συνόλου. Η επιλεγμένη κλίμακα ανίχνευ-
σης πρέπει να αναφέρεται συνεχώς.

4.4.11 Σταθεροί διακριβωτικοί κύκλοι

Πρέπει να παρέχεται κατάλληλος αριθμός διακρι-
βωτικών κύκλων με ίσες μεταξύ τους αποστάσεις για 
την επιλεγμένη κλίμακα ανίχνευσης. Όταν εμφανίζο-
νται, πρέπει να αναφέρεται η κλίμακα των διακριβω-
τικών κύκλων.

Η ακρίβεια του συστήματος των σταθερών διακρι-
βωτικών κύκλων πρέπει να είναι το πολύ το 1% της 
μέγιστης απόστασης της κλίμακας ανίχνευσης που 
χρησιμοποιείται ή 30 m, όποια από τις δύο είναι η με-
γαλύτερη απόσταση.

4.4.12 Μεταβλητοί Σημειωτές Απόστασης 

Πρέπει να παρέχονται τουλάχιστον δύο μεταβλη-
τοί σημειωτές απόστασης (Variable Range Markers – 
VRM). Κάθε ενεργό VRM πρέπει να έχει μία αριθμητική 
ένδειξη και ανάλυση συμβατή με την κλίμακα ανίχνευ-
σης που χρησιμοποιείται. Τα VRMs πρέπει να επιτρέ-
πουν στον χρήστη να μετρά την απόσταση ενός αντι-
κειμένου εντός της λειτουργικής περιοχής της οθόνης, 
με μέγιστο σφάλμα συστήματος 1% της κλίμακας ανί-
χνευσης που χρησιμοποιείται ή 30 m, όποια από τις 
δύο είναι η μεγαλύτερη απόσταση.

4.4.13 Κλίμακα διοπτεύσεων

Πρέπει να παρέχεται κλίμακα διοπτεύσεων γύρω 
από την περιφέρεια της λειτουργικής περιοχής της 
οθόνης. Η κλίμακα διοπτεύσεων πρέπει να δείχνει τη 
διόπτευση όπως φαίνεται από το σταθερό κοινό ση-
μείο αναφοράς (CCRP).

Η κλίμακα διοπτεύσεων πρέπει να βρίσκεται εκτός 
της λειτουργικής περιοχής της οθόνης. Πρέπει να αριθ-
μείται τουλάχιστον κάθε 30° και να διαθέτει σημάδια 
διαίρεσης τουλάχιστον ανά 5°. Τα σημάδια διαίρεσης 
των 5° και 10° πρέπει να διακρίνονται σαφώς μεταξύ 
τους. Τα σημάδια διαίρεσης της 1° μπορούν να παρου-
σιάζονται όταν είναι σαφώς διακριτά μεταξύ τους.

4.4.14 Γραμμή πλώρης (HL)

Μια γραμμή από το σταθερό κοινό σημείο ανα-
φοράς έως την κλίμακα διόπτευσης πρέπει να δείχνει 
την κατεύθυνση του πλοίου (γραμμή πλώρης11). Επί-
σης πρέπει να παρέχονται ηλεκτρονικά μέσα για την 
ευθυγράμμιση της γραμμής πλώρης εντός 0,1°. Εάν 
υπάρχουν περισσότερες από μία κεραίες στο radar, 
πρέπει να διατηρείται η απόκλιση πορείας (μετατό-
πιση διόπτευσης) και να εφαρμόζεται αυτόματα όταν 
επιλέγεται κάθε κεραία του radar. Πρέπει ακόμη να 
προβλέπεται η προσωρινή αναστολή εμφάνισης της 
γραμμής πλώρης. Αυτή η λειτουργία μπορεί να συν-
δυαστεί με την αναστολή εμφάνισης και άλλων γρα-
φικών στοιχείων.

4.4.15 Ηλεκτρονικές γραμμές διόπτευσης

Πρέπει να παρέχονται τουλάχιστον δύο ηλεκτρο-
νικές γραμμές διόπτευσης (Electronic Bearing Lines 

11  Η γραμμή πλώρης είναι η γραμμή που μας δείχνει στην οθόνη του ενδείκτη του radar την κατεύθυνση της πλώρης του πλοίου, ανεξάρτη-
τα από τη μέθοδο παρουσίασης της εικόνας και την κατεύθυνση κίνησης του πλοίου ως προς τον βυθό.
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– EBL) για τη μέτρηση της διόπτευσης οποιουδήποτε 
σημειακού αντικειμένου εντός της λειτουργικής περι-
οχής της οθόνης, με μέγιστο σφάλμα συστήματος 1° 
στην περιφέρεια της οθόνης. Οι EBLs πρέπει να έχουν 
την ικανότητα μέτρησης σε σχέση με την κατεύθυν-
ση του πλοίου και σε σχέση με τον αληθινό βορρά. 
Πρέπει να υπάρχει σαφής ένδειξη της αναφοράς της 
διόπτευσης (δηλαδή σχετική ή αληθής). 

Επιπλέον, πρέπει να είναι δυνατή η μετακίνηση της 
αρχής της EBL από το σταθερό κοινό σημείο αναφο-
ράς σε οποιοδήποτε σημείο εντός της λειτουργικής 
περιοχής της οθόνης και η επαναφορά της EBL στο 
σταθερό κοινό σημείο αναφοράς με μια γρήγορη και 
απλή ενέργεια. Επίσης να είναι δυνατή η διόρθωση 
της αρχής της EBL ή η μετακίνηση της αρχής της EBL 
με την ταχύτητα του πλοίου που φέρει το radar.

Πρέπει να παρέχονται μέσα για να διασφαλίζεται 
ότι ο χρήστης μπορεί να τοποθετήσει την EBL ομαλά 
προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, με μια σταδιακή ρύθ-
μιση, η οποία επαρκεί για τη διατήρηση των απαιτή-
σεων ακρίβειας των μετρήσεων που έχει το σύστημα. 
Κάθε ενεργή EBL πρέπει να διαθέτει αριθμητική ένδει-
ξη με ανάλυση επαρκή για τη διατήρηση των απαιτή-
σεων ακρίβειας των μετρήσεων που έχει το σύστημα.

4.4.16 Παράλληλες γραμμές

Πρέπει να παρέχονται τουλάχιστον τέσσερεις ανε-
ξάρτητες παράλληλες γραμμές, με μέσα για την περι-
κοπή και την απενεργοποίηση μεμονωμένων γραμ-
μών. Επίσης πρέπει να παρέχονται απλά και γρήγορα 
μέσα ρύθμισης της διόπτευσης και της απόστασης των 
παράλληλων γραμμών. Η διόπτευση και η απόσταση 
οποιασδήποτε επιλεγμένης γραμμής πρέπει να είναι 
διαθέσιμες κατ’ απαίτηση του χειριστή.

4.4.17 Μέτρηση διόπτευσης και απόστασης μίας θέ-
σης σε σχέση με άλλη θέση

Πρέπει να υπάρχει ένα μέσο για τη μέτρηση της 
απόστασης και της διόπτευσης μίας θέσης στην οθό-
νη σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη θέση εντός της λει-
τουργικής περιοχής της οθόνης.

4.4.18 Δρομέας χρήστη

Πρέπει να παρέχεται ένας δρομέας (κέρσορας) 
χρήστη για να επιτρέπει ένα γρήγορο και συνοπτικό 
μέσο για τον προσδιορισμό οποιασδήποτε θέσης στη 
λειτουργική περιοχή της οθόνης. Η θέση του δρομέα 
πρέπει να διαθέτει μια συνεχή ένδειξη που παρέχει 
την απόσταση και τη διόπτευση, μετρούμενα από το 

σταθερό κοινό σημείο αναφοράς και/ή το γεωγραφι-
κό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος της θέσης του 
δρομέα, τα οποία παρουσιάζονται είτε εναλλακτικά 
είτε ταυτόχρονα.

Ο δρομέας πρέπει να παρέχει τα μέσα για την επι-
λογή και την αποεπιλογή στόχων, γραφικών ή αντι-
κειμένων εντός της λειτουργικής περιοχής της οθό-
νης. Ο δρομέας μπορεί να χρησιμοποιείται για την 
επιλογή τρόπων λειτουργίας, λειτουργιών, διαφόρων 
παραμέτρων και μενού ελέγχου εκτός της λειτουργι-
κής περιοχής της οθόνης.

Επιπλέον, πρέπει να παρέχονται μέσα για τον εύ-
κολο εντοπισμό της θέσης του δρομέα στην οθόνη. Η 
ακρίβεια των μετρήσεων της απόστασης και της διό-
πτευσης που παρέχονται από τον δρομέα πρέπει να 
πληροί τις σχετικές απαιτήσεις για τους VRM και τις EBL.

4.4.19 Σταθεροποίηση αζιμουθίου

Οι πληροφορίες κατεύθυνσης πρέπει να παρέχο-
νται από μια γυροπυξίδα ή από έναν ισοδύναμο αισθη-
τήρα με απόδοση που δεν είναι κατώτερη από τα σχετι-
κά πρότυπα που έχει υιοθετήσει ο IMO. Εξαιρουμένων 
των περιορισμών του αισθητήρα σταθεροποίησης και 
του τύπου του συστήματος εκπομπής, η ακρίβεια της 
ευθυγράμμισης του αζιμούθιου της παρουσίασης του 
radar πρέπει να είναι εντός 0,5° με ρυθμό στροφής 
ανάλογα με την κατηγορία του πλοίου.

Οι πληροφορίες κατεύθυνσης πρέπει να εμ-
φανίζονται με αριθμητική ανάλυση που επιτρέπει 
την ακριβή ευθυγράμμιση με το γυροσύστημα του 
πλοίου. Οι πληροφορίες της κατεύθυνσης πρέπει να 
έχουν ως αναφορά το σταθερό κοινό σημείο αναφο-
ράς (CCRP).

4.4.20 Τρόπος εμφάνισης της εικόνας του radar

Πρέπει να παρέχεται λειτουργία ενδείκτη αληθούς 
κίνησης (True Motion). Η αυτόματη επαναφορά του 
πλοίου που φέρει το radar μπορεί να ξεκινήσει από 
τη θέση του στην οθόνη, ή να συσχετιστεί με τον 
χρόνο, ή και τα δύο. Όταν η επαναφορά έχει επιλεγεί 
ώστε να πραγματοποιείται τουλάχιστον σε κάθε σά-
ρωση ή ισοδύναμα, αυτό πρέπει να είναι ισοδύναμο 
με την αληθή κίνηση με σταθερή αρχή (στην πράξη 
ισοδύναμο με την προηγούμενη λειτουργία σχετικής 
κίνησης). Επίσης, πρέπει να παρέχονται τρόποι προ-
σανατολισμού με τον Βορρά άνω (North Up) και την 
πορεία άνω (Course Up). Η παρουσίαση με την πλώρη 
άνω (Head Up) μπορεί να παρέχεται όταν η λειτουρ-
γία εμφάνισης είναι ισοδύναμη με λειτουργία αληθούς 



60

κίνησης με σταθερή αρχή (στην πράξη ισοδύναμη με 
την προηγούμενη λειτουργία σχετικής κίνησης με την 
πλώρη άνω).

Πρέπει να παρέχεται η ένδειξη του τρόπου λει-
τουργίας για την κίνηση και τον προσανατολισμό που 
ακολουθείται στην παρουσίαση.

4.4.21 Θέση εκτός κέντρου

Πρέπει να παρέχεται δυνατότητα χειροκίνητης 
θέσης εκτός κέντρου για τον προσδιορισμό της επι-
λεγμένης θέσης της κεραίας σε οποιοδήποτε σημείο 
εντός τουλάχιστον του 50% της ακτίνας από το κέ-
ντρο της λειτουργικής περιοχής της οθόνης.

Κατά την επιλογή της μη κεντραρισμένης απεικό-
νισης, η επιλεγμένη θέση της κεραίας πρέπει να μπο-
ρεί να βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης 
έως και τουλάχιστον 50%, και όχι περισσότερο από 
75% της ακτίνας από το κέντρο της λειτουργικής πε-
ριοχής της οθόνης. Μπορεί να παρέχεται δυνατότητα 
αυτόματης τοποθέτησης του πλοίου για τη μέγιστη 
προβολή μπροστά.

Στον ενδείκτη αληθούς κίνησης, η επιλεγμένη 
θέση κεραίας πρέπει αυτόματα να επανέρχεται έως 
και στο 50% της ακτίνας σε μια θέση που δίνει τη μέ-
γιστη προβολή κατά την πορεία του πλοίου. Πρέπει 
να παρέχεται η δυνατότητα έγκαιρης επαναφοράς 
της επιλεγμένης θέσης της κεραίας.

4.4.22 Τρόποι σταθεροποίησης ως προς τον βυθό 
και ως προς το νερό

Πρέπει επίσης να παρέχονται τρόποι σταθεροποίη-
σης ως προς τον βυθό και ως προς το νερό. Ο τρόπος 
σταθεροποίησης και η πηγή σταθεροποίησης πρέπει 
να αναφέρονται με σαφήνεια. Η πηγή της ταχύτητας 
του πλοίου πρέπει να αναφέρεται και να παρέχεται από 
έναν αισθητήρα εγκεκριμένο σύμφωνα με τις απαιτή-
σεις του IMO για τον σχετικό τρόπο σταθεροποίησης.

4.4.23 Διαδρομή στόχου και προηγούμενες θέσεις

Πρέπει να παρέχονται διαδρομές στόχων μετα-
βλητού μήκους (χρόνου), με ένδειξη χρόνου και τρό-
που. Πρέπει να είναι δυνατή η επιλογή πραγματικών 
ή σχετικών διαδρομών από μια κατάσταση επαναφο-

ράς, για όλους τους τρόπους λειτουργίας αληθούς κί-
νησης. Οι διαδρομές πρέπει να διακρίνονται από τους 
στόχους.

Είτε διαδρομές σε κλίμακα είτε προηγούμενες 
θέσεις ή και τα δύο, πρέπει να διατηρούνται και να 
είναι διαθέσιμες για παρουσίαση εντός 2 σαρώσεων 
ή ισοδύναμα, ακολουθώντας:

1) τη μείωση ή αύξηση της κλίμακας ανίχνευσης,
2) τη μετατόπιση και την επαναφορά της θέσης 

της εικόνας του radar και
3) την εναλλαγή μεταξύ πραγματικών και σχετι-

κών διαδρομών.

4.4.24 Παρουσίαση πληροφοριών στόχου

Οι στόχοι πρέπει να παρουσιάζονται ακολουθώ-
ντας τα πρότυπα επιδόσεων για την παρουσίαση 
πληροφοριών σχετικών με τη ναυσιπλοΐα στις οθόνες 
πλοήγησης πλοίων που έχουν εγκριθεί από τον IMO 
και με τα σχετικά σύμβολα, σύμφωνα με τη SN/Circ. 
24312. Οι πληροφορίες στόχου μπορούν να παρέχονται 
από τη λειτουργία υποτύπωσης (tracking) του στό-
χου του radar και από τις αναφερόμενες πληροφορίες 
στόχου από το Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης (AIS-
Automatic Identification System). Η λειτουργία της 
υποτύπωσης στόχου του radar και η επεξεργασία των 
αναφερόμενων πληροφοριών AIS ορίζονται σε αυτά 
τα πρότυπα.

Ο αριθμός των στόχων που παρουσιάζονται, 
ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης, ορίζεται στον πί-
νακα 4.1. Πρέπει να δίνεται μια ένδειξη όταν πρόκειται 
να γίνει υπέρβαση της χωρητικότητας υποτύπωσης 
στόχων του radar ή της χωρητικότητας επεξεργασίας/ 
εμφάνισης των αναφερόμενων από το AIS στόχων. 
Όσο είναι πρακτικό, η διεπαφή χρήστη και η μορφή 
των δεδομένων για τη λειτουργία, την παρουσίαση και 
την εμφάνιση των πληροφοριών AIS και υποτύπωσης 
του radar πρέπει να είναι σύμφωνες.

4.4.25 Υποτύπωση στόχων και απόκτηση (acquisi-
tion)

Οι στόχοι radar παρέχονται από τον αισθητήρα 
radar (πομποδέκτης). Τα σήματα μπορούν να φιλτρα-
ριστούν (μειωθούν) με τη βοήθεια των σχετικών ελέγ-
χων διαταραχών. Οι στόχοι radar μπορούν να αποκτη-

 12  Πρόκειται για τα έγγραφα «Guidelines for the presentation of navigation-related symbols, terms and abbreviations» Rev.1 και Rev. 2 της 
Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του ΙΜΟ. Σκοπός τους είναι η παροχή κατευθυντήρων γραμμών για την κατάλληλη χρήση των συμβόλων 
ναυσιπλοΐας για την επίτευξη εναρμονισμένης παρουσίασης. H Rev.1 έκδοση εφαρμόζεται στον εξοπλισμό radar που εγκαθίσταται πριν 
την 1/1/2024 και η Rev.2 εφαρμόζεται για εγκαταστάσεις μετά την 1/1/2024.
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θούν χειροκίνητα ή αυτόματα και να ιχνηλατούνται 
χρησιμοποιώντας μια ευκολία αυτόματης υποτύπω-
σης στόχου (Target Tracking – TT). Οι υπολογισμοί 
αυτόματης υποτύπωσης στόχου πρέπει να βασίζο-
νται στη μέτρηση της σχετικής θέσης του στόχου του 
radar και της κίνησης του πλοίου που φέρει το radar. 
Οποιαδήποτε άλλη πηγή πληροφοριών, όταν είναι δι-
αθέσιμη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστή-
ριξη της βέλτιστης απόδοσης υποτύπωσης.

Οι ευκολίες υποτύπωσης στόχου πρέπει να είναι 
διαθέσιμες τουλάχιστον στις κλίμακες ανίχνευσης 
3, 6 και 12 ν.μ. Η απόσταση υποτύπωσης πρέπει να 
επεκτείνεται τουλάχιστον σε 12 ν.μ. Το σύστημα του 
radar πρέπει να είναι ικανό να ιχνηλατεί στόχους που 
έχουν τη μέγιστη σχετική ταχύτητα ανάλογα με την 
κατηγορία του πλοίου για κανονικές ή υψηλές ταχύ-
τητες πλοίου.

1) Χωρητικότητα υποτύπωσης στόχων

Πέρα από τις απαιτήσεις για την επεξεργασία των 
στόχων που αναφέρονται από το AIS, πρέπει να είναι 
δυνατή η υποτύπωση και η παροχή λειτουργικότητας 
πλήρους παρουσίασης για έναν ελάχιστο αριθμό στό-
χων radar που υποτυπώνονται (χωρητικότητα υποτύ-
πωσης στόχων), σύμφωνα με τον πίνακα 4.1. Πρέπει 
να υπάρχει ένδειξη όταν πλησιάζουμε στο να γίνει 
υπέρβαση της χωρητικότητας υποτύπωσης στόχων. 
Η υπέρβαση στόχων δεν πρέπει να υποβαθμίζει την 
απόδοση του συστήματος radar.

2) Απόκτηση

Η χειροκίνητη απόκτηση στόχων radar πρέπει να 
παρέχεται με δυνατότητα απόκτησης τουλάχιστον 
του αριθμού των στόχων που καθορίζονται στον πί-
νακα 4.1. Η αυτόματη απόκτηση πρέπει να παρέχεται 
στις περιπτώσεις που ορίζεται στον πίνακα 4.1. Σε 
αυτήν την περίπτωση, πρέπει να υπάρχουν διαθέσι-
μα μέσα για τον χρήστη προκειμένου να καθορίζει τα 
όρια της περιοχής αυτόματης απόκτησης.

3) Υποτύπωση

Όταν αποκτάται ένας στόχος, το σύστημα πρέπει 
να παρουσιάζει την τάση της κίνησης του στόχου 
εντός ενός λεπτού και την πρόβλεψη της κίνησης των 
στόχων εντός 3 λεπτών. Η λειτουργία της υποτύπω-
σης πρέπει να έχει τη δυνατότητα υποτύπωσης και 
επικαιροποίησης των πληροφοριών όλων των από-
κτημένων στόχων αυτόματα. Το σύστημα πρέπει να 
συνεχίζει να υποτυπώνει στόχους του radar που είναι 

σαφώς διακριτοί στην οθόνη για 5 στις 10 διαδοχικές 
σαρώσεις ή ισοδύναμα. 

Ο σχεδιασμός της λειτουργίας υποτύπωσης στό-
χων πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να είναι αποτελεσμα-
τική η εξομάλυνση του διανύσματος του στόχου και 
των δεδομένων, ενώ οι ελιγμοί των στόχων πρέπει να 
ανιχνεύονται όσο το δυνατόν νωρίτερα. Η πιθανότητα 
σφαλμάτων υποτύπωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
εναλλαγής στόχων, πρέπει να ελαχιστοποιείται από 
τον σχεδιασμό. Πρέπει να παρέχονται ξεχωριστές ευ-
κολίες για την ακύρωση της υποτύπωσης οποιουδή-
ποτε στόχου και όλων των στόχων μαζί.

Η ακρίβεια της αυτόματης υποτύπωσης πρέπει 
να επιτυγχάνεται όταν ο στόχος που υποτυπώνεται 
έχει επιτύχει σταθερή κατάσταση, υποθέτοντας ότι 
τα σφάλματα αισθητήρα επιτρέπονται από τα σχετικά 
πρότυπα απόδοσης του IMO. 

Για τα πλοία που η πραγματική ταχύτητά τους μπο-
ρεί να φτάσει έως και 30 kn, η ευκολία υποτύπωσης 
πρέπει να παρουσιάζει, εντός 1 λεπτού υποτύπωσης 
σταθερής κατάστασης, την τάση σχετικής κίνησης και 
μετά από 3 λεπτά, την πρόβλεψη κίνησης ενός στό-
χου, εντός των τιμών ακρίβειας που παρουσιάζονται 
στον πίνακα 4.3 (95% πιθανότητα).

Η ακρίβεια μπορεί να μειωθεί σημαντικά κατά τη 
διάρκεια ή λίγο μετά την απόκτηση, τον ελιγμό του 
πλοίου, τον ελιγμό του στόχου ή οποιαδήποτε διατα-
ραχή υποτύπωσης. Εξαρτάται επίσης από την κίνηση 
του ίδιου του πλοίου και την ακρίβεια του αισθητήρα. 
Η μετρούμενη απόσταση και διόπτευση του στόχου 
πρέπει να βρίσκεται εντός 50 m (ή +/- 1% της απόστα-
σης του στόχου) και 2° αντίστοιχα.

Το πρότυπο δοκιμών πρέπει να περιλαμβάνει λε-
πτομερείς δοκιμές προσομοίωσης στόχων ως μέσο 
επιβεβαίωσης της ακρίβειας των στόχων με σχετι-
κές ταχύτητες έως και 100 kn. Οι μεμονωμένες τιμές 
ακρίβειας που φαίνονται στον πίνακα 4.3 μπορούν να 
προσαρμοστούν για να λάβουν υπόψη τις σχετικές 
πτυχές της κίνησης του στόχου ως προς το πλοίο που 
φέρει το radar στα σενάρια δοκιμών που χρησιμοποι-
ούνται.

Για τα πλοία που η πραγματική ταχύτητά τους 
υπερβαίνει την τιμή των 30 kn (συνήθως High-Speed   
Craft – HSC) και με ταχύτητες έως 70 kn, πρέπει να 
γίνονται επιπρόσθετες μετρήσεις σταθερής κατάστα-
σης για να διασφαλιστεί ότι η ακρίβεια της κίνησης, 
μετά από 3 λεπτά υποτύπωση σταθερής κατάστασης, 
διατηρείται με σχετικές ταχύτητες στόχου έως 140 kn.
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13  Ο όρος CPA (Closest Point of Approach) αναφέρεται στο πλησιέστερο σημείο προσέγγισης. Τα όρια καθορίζονται από τον χειριστή σχε-
τικά με το πλοίο που φέρει το radar.

14  O όρος TCPA (Time to the Closest Point of Approach) αναφέρεται στον χρόνο του πλησιέστερου σημείου προσέγγισης. Τα όρια καθορί-
ζονται από τον χειριστή σχετικά με το πλοίο που φέρει το radar. 

Πίνακας 4.3 
Ακρίβεια υποτύπωσης στόχου

Χρόνος 
σταθερής 

κατάστασης 
(σε λεπτά)

Σχετική 
πορεία 

(μοίρες)

Σχετική 
ταχύτητα (kn)

CPA13 
(Πλησιέστερο 

σημείο 
προσέγγισης)

TCPA14  
(Χρόνος CPA)

Αληθής 
πορεία 

(μοίρες)

Αληθής 
ταχύτητα 

(kn)

1 λεπτό: Τάση 11
1,5 ή 10% 

(όποια είναι 
μεγαλύτερη)

10 – – –

3 λεπτά:
Κίνηση

3
0,8 ή 1% 

(όποια είναι 
μεγαλύτερη)

0.3 0.5 5
0,5 ή 1% 

(όποια είναι 
μεγαλύτερη)

Περαιτέρω, πρέπει να παρέχεται μια λειτουργία 
αναφοράς ως προς τον βυθό, βασισμένη σε σταθερή 
υποτύπωση στόχου. Οι στόχοι που χρησιμοποιούνται 
για αυτή τη λειτουργία πρέπει να επισημαίνονται με το 
σχετικό σύμβολο που ορίζεται στο SN / Circ.243.

4.4.26 Στόχοι αναφερόμενοι από το Αυτόματο Σύ-
στημα Αναγνώρισης (AIS)

Οι στόχοι που παρέχονται από το AIS μπορούν να 
φιλτράρονται σύμφωνα με παραμέτρους που καθο-
ρίζονται από τον χρήστη. Οι στόχοι μπορεί να είναι 
αδρανείς ή να ενεργοποιούνται. Οι ενεργοποιημένοι 
στόχοι αντιμετωπίζονται με παρόμοιο τρόπο με τους 
στόχους που υποτυπώνονται από το radar.

1) Χωρητικότητα στόχων AIS

Εκτός από τις απαιτήσεις για την υποτύπωση, πρέ-
πει να είναι δυνατή η απεικόνιση και η παροχή λει-
τουργικότητας πλήρους παρουσίασης ενός ελάχιστου 
αριθμού αδρανών και ενεργοποιημένων στόχων AIS, 
σύμφωνα με τον πίνακα 4.1. Επίσης, πρέπει να υπάρχει 
ένδειξη όταν πλησιάζει η υπέρβαση της χωρητικότη-
τας επεξεργασίας/απεικόνισης στόχων AIS.

2) Φιλτράρισμα των αδρανών στόχων AIS

Για να μειωθεί η απεικόνιση διαταραχών, πρέπει να 
παρέχεται ένα μέσο για το φιλτράρισμα της παρουσία-
σης των αδρανών στόχων AIS, μαζί με μια ένδειξη της 
κατάστασης του φιλτραρίσματος (π.χ. ανά απόσταση 

στόχων, CPA/TCPA ή τάξη AIS στόχων A/B κ.λπ.). Δεν 
πρέπει να είναι δυνατή η απομάκρυνση μεμονωμένων 
στόχων AIS από την οθόνη.

3) Ενεργοποίηση στόχων AIS

Πρέπει να παρέχεται ένα μέσο για την ενεργοποί-
ηση ενός αδρανούς στόχου AIS και για την απενερ-
γοποίηση ενός ενεργοποιημένου στόχου AIS. Εάν πα-
ρέχονται ζώνες για την αυτόματη ενεργοποίηση των 
στόχων AIS, πρέπει να είναι ίδιες με αυτές για την αυ-
τόματη απόκτηση στόχων radar. Επιπλέον, οι αδρανείς 
στόχοι AIS πρέπει να μπορούν να ενεργοποιούνται αυ-
τόματα όταν πληρούν τις καθορισμένες από τον χρή-
στη παραμέτρους (π.χ. απόσταση στόχων, CPA/TCPA ή 
τάξη στόχων AIS A/B).

4) Κατάσταση παρουσίασης AIS

Η κατάσταση παρουσίασης AIS πρέπει να αναφέρε-
ται όπως περιγράφεται στον πίνακα 4.4. 

4.4.27 Γραφική παρουσίαση AIS

Οι στόχοι πρέπει να παρουσιάζονται με τα σχετικά 
σύμβολά τους, σύμφωνα με τα πρότυπα απόδοσης 
για την παρουσίαση των πληροφοριών που σχετί-
ζονται με την πλοήγηση στις οθόνες των πλοίων, τα 
οποία έχουν εγκριθεί από τον IMO και το SN/Circ.243. 
Οι στόχοι AIS που εμφανίζονται στην οθόνη πρέπει να 
παρουσιάζονται ως αδρανείς στόχοι εξορισμού.

Η πορεία και η ταχύτητα ενός στόχου radar που 
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Πίνακας 4.4 
Ενδείξεις της κατάστασης παρουσίασης του AIS

Λειτουργία Περιπτώσεις προς παρουσίαση Παρουσίαση

AIS ON/OFF

Επεξεργασία AIS 
ενεργοποιημένη (ON)/
γραφική παρουσίαση 
απενεργοποιημένη (OFF) 

Επεξεργασία AIS 
ενεργοποιημένη (ON)/γραφική 
παρουσίαση ενεργοποιημένη 
(OΝ) 

Αλφαριθμητική ή 
γραφική

Φιλτράρισμα αδρανών 
στόχων AIS

Κατάσταση φιλτραρίσματος Κατάσταση φιλτραρίσματος
Αλφαριθμητική ή 
γραφική

Ενεργοποίηση στόχων Κριτήρια ενεργοποίησης Γραφική

CPA/TCPA προειδοποίηση
Λειτουργία ON/OFF

Συμπεριλαμβάνονται οι 
αδρανείς στόχοι

Λειτουργία ON/OFF

Συμπεριλαμβάνονται οι 
αδρανείς στόχοι

Αλφαριθμητική και 
γραφική

Προειδοποίηση απώλειας 
στόχου

Λειτουργία ON/OFF

Κριτήρια φιλτραρίσματος 
χαμένου στόχου

Λειτουργία ON/OFF

Κριτήρια φιλτραρίσματος 
χαμένου στόχου

Αλφαριθμητική και 
γραφική

Συσχέτιση στόχου

Λειτουργία ON/OFF

Κριτήρια συσχέτισης

Εξ΄ ορισμού προτεραιότητα 
στόχου

Λειτουργία ON/OFF

Κριτήρια συσχέτισης

Εξορισμού προτεραιότητα 
στόχου

Αλφαριθμητική

15  Οι τρόποι διανυσματικής λειτουργίας είναι δύο: α) Το διάνυσμα αληθούς κίνησης. Είναι το διάνυσμα που αναπαριστά την προβλεπόμενη 
αληθή κίνηση ενός στόχου, δείχνοντας την πορεία και την ταχύτητα ως προς τον βυθό. β) Το διάνυσμα σχετικής κίνησης. Αναπαριστά την 
προβλεπόμενη κίνηση ενός στόχου ως προς το πλοίο που φέρει το radar.

υποτυπώνεται ή ενός αναφερόμενου στόχου AIS 
πρέπει να δεικνύεται από το προβλεπόμενο διάνυ-
σμα κίνησης. Ο διανυσματικός χρόνος πρέπει να εί-
ναι ρυθμιζόμενος και έγκυρος για την παρουσίαση 
οποιουδήποτε στόχου, ανεξάρτητα από την προέλευ-
σή του. Πρέπει να παρέχεται μόνιμη ένδειξη του τρό-
που διανυσματικής λειτουργίας15, του χρόνου και της 
σταθεροποίησης.

Το σταθερό κοινό σημείο αναφοράς πρέπει να 
χρησιμοποιείται για την ευθυγράμμιση των στόχων 
radar που υποτυπώνονται και των συμβόλων AIS με 
άλλες πληροφορίες στην ίδια οθόνη. Σε οθόνες μεγά-
λης κλίμακας/μικρών αποστάσεων, πρέπει να παρέ-
χεται ένα μέσο για την παρουσίαση του πραγματικού 
περιγράμματος ενός ενεργοποιημένου στόχου AIS. 
Πρέπει να είναι δυνατή η εμφάνιση της προηγούμε-
νης υποτύπωσης των ενεργοποιημένων στόχων. 

4.4.28 Δεδομένα στόχου AIS και radar

Πρέπει να είναι δυνατή η επιλογή οποιουδήποτε 
εντοπισμένου στόχου radar ή στόχου AIS, με σκοπό 
την αλφαριθμητική εμφάνιση των δεδομένων του. 
Ένας στόχος που επιλέγεται για την εμφάνιση των 
αλφαριθμητικών πληροφοριών του πρέπει να προσ-
διορίζεται από το σχετικό σύμβολο. Εάν επιλεγούν 
περισσότεροι από ένας στόχοι για την προβολή των 
δεδομένων τους, τα σχετικά σύμβολα και τα αντίστοι-
χα δεδομένα πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια. 
Πρέπει να υπάρχει σαφής ένδειξη για το εάν τα δεδο-
μένα προέρχονται από στόχο radar ή από στόχο AIS.

Για κάθε επιλεγμένο στόχο radar, πρέπει να πα-
ρουσιάζονται τα ακόλουθα δεδομένα σε αλφαριθ-
μητική μορφή: πηγή (ες) δεδομένων, πραγματική 
απόσταση στόχου, πραγματική διόπτευση στόχου, 
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προβλεπόμενη απόσταση στόχου στο πλησιέστερο 
σημείο προσέγγισης (CPA), προβλεπόμενος χρόνος 
για το πλησιέστερο σημείο προσέγγισης (TCPA), πραγ-
ματική πορεία στόχου, πραγματική ταχύτητα στόχου.

Για κάθε επιλεγμένο στόχο AIS, πρέπει να παρου-
σιάζονται τα ακόλουθα δεδομένα σε αλφαριθμητική 
μορφή: πηγή δεδομένων, ταυτοποίηση πλοίου, κατά-
σταση πλοήγησης, θέση όπου είναι διαθέσιμη και η 
ποιότητά της, απόσταση, διόπτευση, πορεία ως προς 
τον βυθό (COG16), ταχύτητα ως προς τον βυθό (SOG17), 
πλησιέστερο σημείο προσέγγισης (CPA) και προβλε-
πόμενος χρόνος για το πλησιέστερο σημείο προσέγγι-
σης (TCPA). Η πορεία του στόχου και ο αναφερόμενος 
ρυθμός στροφής πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμα. 
Πρόσθετες πληροφορίες για τον στόχο πρέπει να πα-
ρέχονται κατόπιν αιτήματος.

Εάν οι πληροφορίες AIS που έχουν ληφθεί είναι ελ-
λιπείς, οι πληροφορίες που λείπουν πρέπει να δηλώ-
νονται σαφώς ως «ελλείπουσες» (missing) στο πεδίο 
δεδομένων του στόχου. Τα δεδομένα πρέπει να εμφα-
νίζονται και να επικαιροποιούνται συνεχώς, έως ότου 
επιλεγεί άλλος στόχος για την προβολή των δεδομέ-
νων του ή έως ότου κλείσει το παράθυρο. Πρέπει να 
παρέχονται μέσα για την παρουσίαση δεδομένων AIS 
του πλοίου που φέρει το radar κατόπιν αιτήματος.

4.4.29 Προειδοποιήσεις (alarms) λειτουργίας

Πρέπει να παρέχεται σαφής ένδειξη της αιτίας 
όλων των κριτηρίων προειδοποίησης. Εάν οι υπολογι-
σμένες τιμές CPA και TCPA ενός εντοπισμένου στόχου 
ή ενός ενεργοποιημένου στόχου AIS είναι μικρότερες 
από τα καθορισμένα όρια, τότε πρέπει:

1) να δοθεί προειδοποίηση CPA/TCPA και
2) να δοθεί σαφής ένδειξη του στόχου.
Τα προκαθορισμένα όρια CPA/TCPA που εφαρμό-

ζονται σε στόχους από radar και AIS πρέπει να είναι 
ίδια. Ως εξορισμού κατάσταση, η λειτουργία προειδο-
ποίησης CPA/TCPA πρέπει να εφαρμόζεται σε όλους 
τους ενεργοποιημένους στόχους AIS. Κατόπιν αιτήμα-
τος χρήστη, η λειτουργία προειδοποίησης CPA/TCPA 
μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε αδρανείς στόχους.

Εάν παρέχεται ευκολία ορισμού από τον χρήστη 
ζώνης απόκτησης/ενεργοποίησης, ένας στόχος που 
προηγουμένως δεν αποκτήθηκε/ενεργοποιήθηκε ει-
σερχόμενος στη ζώνη ή ανιχνεύεται εντός της ζώνης, 

πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς με το σχετικό σύμ-
βολο και πρέπει να δίνεται προειδοποίηση. Πρέπει ο 
χρήστης να έχει τη δυνατότητα να ορίζει αποστάσεις 
και περιγράμματα για τη ζώνη.

Το σύστημα πρέπει να προειδοποιεί τον χρήστη 
εάν χαθεί ένας στόχος radar που υποτυπώνεται, αντί 
να αποκλειστεί από μια προκαθορισμένη απόσταση 
ή μια προκαθορισμένη παράμετρο. Η τελευταία θέση 
του στόχου πρέπει να παρουσιάζεται με σαφήνεια 
στην οθόνη. Πρέπει να είναι δυνατή η ενεργοποίηση 
ή απενεργοποίηση της λειτουργίας προειδοποίησης 
απώλειας στόχου για τους στόχους AIS. Πρέπει να πα-
ρέχεται σαφής ένδειξη εάν η προειδοποίηση απώλει-
ας στόχου είναι απενεργοποιημένη.

Εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις για 
έναν χαμένο στόχο AIS:

1) Η λειτουργία προειδοποίησης απώλειας στόχου 
AIS είναι ενεργοποιημένη.

2) Ο στόχος είναι ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα 
κριτήρια φιλτραρίσματος απώλειας στόχου.

3) Δεν λαμβάνεται μήνυμα για καθορισμένο χρό-
νο, ανάλογα με τον ονομαστικό ρυθμό αναφοράς του 
στόχου AIS.

Τότε:
1) Η τελευταία γνωστή θέση πρέπει να αναφέρεται 

σαφώς ως χαμένος στόχος και να δίνεται προειδοποί-
ηση.

2) Η ένδειξη του χαμένου στόχου πρέπει να εξαφα-
νιστεί εάν το σήμα ληφθεί ξανά ή μετά την αναγνώρι-
ση της προειδοποίησης.

3) Πρέπει να παρέχεται ένα μέσο ανάκτησης περι-
ορισμένων ιστορικών δεδομένων από προηγούμενες 
αναφορές.

4.4.30 Συσχέτιση στόχων AIS και radar

Μια αυτόματη λειτουργία συσχέτισης στόχων που 
βασίζεται σε εναρμονισμένα κριτήρια αποφεύγει την 
παρουσίαση δύο συμβόλων στόχου για τον ίδιο φυ-
σικό στόχο. Εάν τα δεδομένα στόχου από το AIS και 
την υποτύπωση radar είναι και τα δύο διαθέσιμα και 
εάν πληρούνται τα κριτήρια συσχέτισης (π.χ. θέση, κί-
νηση) έτσι ώστε οι πληροφορίες AIS και radar να θεω-
ρούνται ως ένας φυσικός στόχος, τότε, ως εξ ορισμού 
κατάσταση, το σύμβολο του ενεργοποιημένου στόχου 
AIS και τα αλφαριθμητικά δεδομένα του στόχου AIS 

16  Ο όρος COG (Course Over Ground) αναφέρεται στην κατεύθυνση της κίνησης του πλοίου ως προς τον βυθό, που μετριέται πάνω στο 
πλοίο και εκφράζεται ως μονάδες γωνίας από τον αληθινό βορρά.

17 Ο όρος SOG (Speed Over Ground) αναφέρεται στην ταχύτητα του πλοίου ως προς προς τον βυθό, που μετριέται πάνω στο πλοίο.
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πρέπει να επιλέγονται και να εμφανίζονται αυτόματα.
Ο χρήστης πρέπει να διαθέτει την επιλογή να αλ-

λάζει την εξ ορισμού συνθήκη στην εμφάνιση των 
στόχων radar που υποτυπώνονται και πρέπει να του 
επιτρέπεται να επιλέγει είτε την υποτύπωση radar είτε 
τα αλφαριθμητικά δεδομένα του AIS.

Για έναν συσχετισμένο στόχο, εάν οι πληροφορί-
ες AIS και radar γίνουν αρκετά διαφορετικές, τότε οι 
πληροφορίες AIS και radar πρέπει να θεωρηθούν ως 
δύο ξεχωριστοί στόχοι και πρέπει να εμφανιστεί ένας 
ενεργοποιημένος στόχος AIS και ένας στόχος radar. 
Δεν πρέπει να δίνεται προειδοποίηση.

4.4.31 Δοκιμαστικός ελιγμός

Το σύστημα πρέπει, όπου απαιτείται από τον πίνα-
κα 4.1, να διαθέτει την ικανότητα προσομοίωσης της 
προβλεπόμενης επίδρασης ελιγμού του πλοίου που 
φέρει το radar σε πιθανή κατάσταση απειλής και να 
περιλαμβάνει τα δυναμικά χαρακτηριστικά του πλοί-
ου. Πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς μια προσομοίω-
ση δοκιμαστικού ελιγμού. Οι απαιτήσεις είναι:

1) Η προσομοίωση της πορείας και της ταχύτητας 
του πλοίου πρέπει να είναι μεταβλητή.

2) Πρέπει να παρέχεται προσομοιωμένος χρόνος 
ελιγμών με αντίστροφη μέτρηση.

3) Κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης, η υποτύ-
πωση στόχων πρέπει να συνεχίζεται και τα πραγματι-
κά δεδομένα στόχου πρέπει να αναφέρονται.

4) Ο δοκιμαστικός ελιγμός πρέπει να εφαρμόζεται 
σε όλους τους στόχους που υποτυπώνονται και τουλά-
χιστον σε όλους τους ενεργοποιημένους στόχους AIS.

4.4.32 Η εμφάνιση χαρτών, γραμμών πλοήγησης και 
διαδρομών

Πρέπει να είναι δυνατό για τον χρήστη χειροκίνητα 
να δημιουργεί και να αλλάζει, να αποθηκεύει, να φορ-
τώνει και να εμφανίζει απλούς χάρτες/γραμμές πλο-
ήγησης/διαδρομές με αναφορά στο δικό του πλοίο 
ή σε μια γεωγραφική θέση. Πρέπει να είναι δυνατή η 
κατάργηση της εμφάνισης αυτών των δεδομένων με 
μια απλή ενέργεια χειριστή.

Οι χάρτες/γραμμές πλοήγησης/διαδρομές μπο-
ρεί να αποτελούνται από γραμμές, σύμβολα και ση-
μεία αναφοράς. Η εμφάνιση γραμμών, χρωμάτων και 
συμβόλων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο SN/

Circ.243. Οι χάρτες/γραμμές πλοήγησης/γραφικά δια-
δρομών δεν πρέπει να υποβαθμίζουν σημαντικά τις 
πληροφορίες radar. Οι χάρτες/γραμμές πλοήγησης/
διαδρομές πρέπει να διατηρούνται όταν ο εξοπλισμός 
είναι απενεργοποιημένος. Επίσης, πρέπει να είναι με-
ταβιβάσιμα όποτε αντικαθίσταται μια σχετική μονάδα 
εξοπλισμού.

4.4.33 Η απεικόνιση των χαρτών

Το σύστημα radar μπορεί να παρέχει τα μέσα για 
την εμφάνιση Ηλεκτρονικών Ναυτικών Χαρτών (Elec-
tronic Navigational Chart – ENC) και άλλων πληροφο-
ριών διανυσματικών χαρτών εντός της λειτουργικής 
περιοχής, προκειμένου να παρέχει συνεχή υποτύπωση 
και παρακολούθηση θέσης σε πραγματικό χρόνο. Πρέ-
πει να είναι δυνατή η κατάργηση της εμφάνισης των 
δεδομένων του χάρτη με μία ενέργεια του χειριστή.

Οι πληροφορίες ENC πρέπει να αποτελούν την κύ-
ρια πηγή πληροφοριών και πρέπει να συμμορφώνο-
νται με τα σχετικά πρότυπα του Διεθνή Υδρογραφικού 
Οργανισμού (International Hydrographic Organiza-
tion – IHO). Η κατάσταση άλλων πληροφοριών πρέπει 
να προσδιορίζεται με μόνιμη ένδειξη. Οι πληροφορίες 
προέλευσης και επικαιροποίησης πρέπει να είναι δια-
θέσιμες.

Κατ’ ελάχιστον, τα στοιχεία της τυπικής Απεικόνισης 
Ηλεκτρονικού Χάρτη και Πληροφοριών - ECDIS (Elec-
tronic Chart Display and Information System)18 πρέπει 
να είναι διαθέσιμα για μεμονωμένη επιλογή ανά κατη-
γορία ή επίπεδο, αλλά όχι ως μεμονωμένα αντικείμενα.

Οι πληροφορίες χάρτη πρέπει να χρησιμοποιούν τα 
ίδια κριτήρια αναφοράς και συντονισμού με το radar/
AIS, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων, της κλίμα-
κας, του προσανατολισμού, του CCRP και της λειτουρ-
γίας σταθεροποίησης. Η εμφάνιση πληροφοριών radar 
πρέπει να έχει προτεραιότητα. Οι πληροφορίες χάρτη 
πρέπει να παρουσιάζονται έτσι ώστε οι πληροφορίες 
radar να μην καλύπτονται ουσιαστικά, να μην αποκρύ-
πτονται ούτε να υποβαθμίζονται. Οι πληροφορίες χάρ-
τη πρέπει να είναι σαφώς αντιληπτές ως τέτοιες.

Δυσλειτουργία της πηγής δεδομένων χάρτη δεν 
πρέπει να επηρεάζει τη λειτουργία του συστήματος 
radar/AIS. Τα σύμβολα και τα χρώματα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τα πρότυπα απόδοσης για την 
παρουσίαση των πληροφοριών που σχετίζονται με 

18  Η τυπική απεικόνιση ECDIS αναφέρεται στο επίπεδο πληροφορίας που πρέπει να παρουσιάζεται όταν ένας χάρτης παρουσιάζεται για 
πρώτη φορά στο ECDIS. Το επίπεδο πληροφοριών που παρέχει για τον προσδιορισμό διαδρομής ή την παρακολούθηση διαδρομής 
μπορεί να τροποποιηθεί από τον ναυτικό σύμφωνα με τις ανάγκες του.
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την πλοήγηση στις οθόνες των πλοίων, τα οποία έχουν 
εγκριθεί από τον IMO (SN/Circ.243).

4.4.34 Προειδοποιήσεις και ενδείξεις

Οι προειδοποιήσεις και οι ενδείξεις πρέπει να συμ-
μορφώνονται με τα πρότυπα απόδοσης για την πα-
ρουσίαση των πληροφοριών που σχετίζονται με την 
πλοήγηση στις οθόνες των πλοίων, τα οποία έχουν 
εγκριθεί από τον IMO. Πρέπει να παρέχονται μέσα για 
την προειδοποίηση του χρήστη σχετικά με το «πάγω-
μα εικόνας»19.

Για τη βλάβη οποιουδήποτε σήματος ή αισθητήρα 
κατά τη χρήση, συμπεριλαμβανομένου του γυροσκο-
πίου, του αρχείου καταγραφής, του αζιμούθιου, του 
βίντεο, του συγχρονισμού και του διακόπτη γραμμής 
πλώρης, πρέπει να παρέχεται προειδοποίηση20. Η 
λειτουργικότητα του συστήματος πρέπει να περιορί-
ζεται σε μια εναλλακτική λειτουργία ή σε ορισμένες 
περιπτώσεις, η παρουσίαση της οθόνης πρέπει να 
αναστέλλεται (βλ. εναλλακτικές λειτουργίες στην πα-
ράγραφο 4.8).

4.4.35 Ενσωμάτωση πολλαπλών radar

Το σύστημα πρέπει να προστατεύει από τη συστη-
μική αστοχία ενός σημείου. Σε περίπτωση αποτυχίας 
ενσωμάτωσης πρέπει να εφαρμόζεται συνθήκη ασφα-
λούς αποτυχίας. Πρέπει να αναφέρεται η πηγή και 
οποιαδήποτε επεξεργασία ή συνδυασμός σημάτων 
radar. Η κατάσταση του συστήματος για κάθε θέση 
οθόνης πρέπει να είναι διαθέσιμη.

4.5 Εργονομικά κριτήρια

4.5.1 Λειτουργικοί έλεγχοι

Ο σχεδιασμός πρέπει να διασφαλίζει ότι το σύστη-
μα radar είναι απλό στη χρήση. Οι λειτουργικοί έλεγχοι 
πρέπει να έχουν εναρμονισμένη διεπαφή χρήστη και 
να είναι εύκολα αναγνωρίσιμοι και απλοί στη χρήση.

Το σύστημα radar πρέπει να μπορεί να ενεργο-
ποιείται ή να απενεργοποιείται από την κύρια οθόνη 
του συστήματος ή από θέση ελέγχου. Οι λειτουργίες 
ελέγχου μπορεί να υλοποιούνται με αφοσιωμένο για 
τον σκοπό αυτό υλικό (hardware), μπορεί να είναι προ-

σβάσιμες από την οθόνη ή να ισχύει συνδυασμός αυ-
τών. Ωστόσο, οι κύριες λειτουργίες ελέγχου πρέπει να 
είναι έλεγχοι μέσω αφοσιωμένου υλικού ή πλήκτρα με 
σχετική ένδειξη κατάστασης σε σταθερή και διαισθη-
τική θέση. 

Οι ακόλουθες ορίζονται ως κύριες λειτουργίες ελέγ-
χου radar και πρέπει να είναι εύκολα και άμεσα προ-
σπελάσιμες:

1) Radar Αναμονής/RUN,
2) Επιλογή κλίμακας ανίχνευσης,
3) Κέρδος (Gain),
4) Λειτουργία συντονισμού (εάν υπάρχει),
5) Περιορισμός επιστροφών βροχής,
6) Περιορισμός θαλάσσιων επιστροφών,
7) Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας AIS,
8) Αναγνώριση προειδοποίησης,
9) Δρομέας,
10) Ένα μέσο ρύθμισης EBL/VRM,
11) Φωτεινότητα οθόνης και
12) απόκτηση στόχων radar.

Οι κύριες λειτουργίες μπορούν επίσης να λειτουρ-
γούν από απομακρυσμένη θέση επιπλέον των κύριων 
ελέγχων.

4.5.2 Παρουσίαση οθόνης

Η παρουσίαση της οθόνης πρέπει να συμμορφώ-
νεται με τα πρότυπα απόδοσης για την παρουσίαση 
των πληροφοριών που σχετίζονται με την πλοήγηση 
στις οθόνες των πλοίων, τα οποία έχουν εγκριθεί από 
τον IMO. Τα χρώματα, τα σύμβολα και τα γραφικά που 
παρουσιάζονται πρέπει να συμμορφώνονται με το 
SN/Circ. 243. Τα μεγέθη οθόνης πρέπει να είναι σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στον πίνακα 4.1.

4.5.3 Οδηγίες και τεκμηρίωση

1) Γλώσσα τεκμηρίωσης

Οι οδηγίες λειτουργίας και η τεκμηρίωση του κατα-
σκευαστή πρέπει να είναι γραμμένα με σαφήνεια και 
κατανοητό τρόπο και πρέπει να είναι διαθέσιμα του-
λάχιστον στην αγγλική γλώσσα.

2) Οδηγίες λειτουργίας

Οι οδηγίες λειτουργίας πρέπει να περιέχουν εξειδι-

19  Είναι κρίσιμο για τον χειριστή του radar να γνωρίζει ότι η εικόνα που παρακολουθεί έχει «παγώσει», οπότε δεν ανταποκρίνεται στην 
παρούσα κατάσταση, αλλά σε προηγούμενη χρονικά κατάσταση. Για τον σκοπό αυτό παρέχεται η προειδοποίηση (συναγερμός) «picture 
frozen alarm».

20  Ομοίως είναι κρίσιμη για τον χειριστή του radar η ενημέρωση για βλάβη οποιουδήποτε αισθητήρα ή πηγής σήματος. Για τον σκοπό αυτό 
παρέχεται η προειδοποίηση (συναγερμός) «signal source or sensor failure alarm».
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κευμένες εξηγήσεις ή/και περιγραφή των πληροφο-
ριών που απαιτούνται από τον χρήστη για τη σωστή 
λειτουργία του συστήματος radar, συμπεριλαμβανο-
μένων των ακόλουθων:

α) κατάλληλων ρυθμίσεων για διαφορετικές καιρι-
κές συνθήκες,

β) παρακολούθησης της απόδοσης του συστήμα-
τος radar,

γ) λειτουργίας σε κατάσταση αστοχίας ή εναλλα-
κτικής λύσης,

δ) περιορισμών της διαδικασίας εμφάνισης και 
υποτύπωσης και ακρίβειας, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν καθυστερήσεων,

ε) χρήσης πληροφοριών γραμμής πλώρης και 
SOG/COG για αποφυγή σύγκρουσης,

στ) περιορισμών και συνθηκών συσχέτισης στό-
χου,

ζ) κριτηρίων επιλογής για αυτόματη ενεργοποίηση 
και ακύρωση στόχων,

η) μεθόδων που εφαρμόζονται για την εμφάνιση 
στόχων AIS και τυχόν περιορισμών,

θ) αρχών που διέπουν τη δοκιμαστική τεχνολογία 
ελιγμών, συμπεριλαμβανομένης της προσομοίωσης 
των χαρακτηριστικών ελιγμού του πλοίου που φέρει 
το radar, εάν παρέχεται,

ι) προειδοποιήσεων και ενδείξεων,
ια) απαιτήσεων εγκατάστασης όπως αναφέρονται 

στην παράγραφο 4.6,
ιβ) ακρίβειας αποστάσεων radar και διόπτευσης,
ιγ) οποιασδήποτε ειδικής λειτουργίας (π.χ. συντονι-

σμός) για την ανίχνευση των SART και
ιδ) του ρόλου του CCRP για τις μετρήσεις radar και 

της συγκεκριμένης τιμής του.

3) Τεκμηρίωση κατασκευαστή

Η τεκμηρίωση του κατασκευαστή πρέπει να πε-
ριλαμβάνει την περιγραφή του συστήματος radar 
και τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την 
απόδοση ανίχνευσης, συμπεριλαμβανομένης τυχόν 
καθυστέρησης στην επεξεργασία σήματος. Η τεκμη-
ρίωση πρέπει να περιγράφει τη βάση των κριτηρίων 
φιλτραρίσματος AIS και των κριτηρίων συσχέτισης 
στόχων AIS/radar.

Η τεκμηρίωση του εξοπλισμού πρέπει να περιλαμ-
βάνει πλήρεις λεπτομέρειες των πληροφοριών εγκα-
τάστασης, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 
συστάσεων για την τοποθέτηση της μονάδας και τους 
παράγοντες που ενδέχεται να υποβαθμίσουν την 
απόδοση ή την αξιοπιστία.

4.6 Σχεδιασμός και εγκατάσταση

4.6.1 Σχεδιασμός για συντήρηση

Όσο είναι πρακτικό, το σύστημα radar πρέπει να 
είναι σχεδιασμένο ώστε να διευκολύνει τη διάγνωση 
απλής βλάβης και τη μέγιστη διαθεσιμότητα. Το σύ-
στημα radar πρέπει να περιλαμβάνει ένα μέσο κατα-
γραφής των συνολικών ωρών λειτουργίας για όλα τα 
εξαρτήματα με περιορισμένη διάρκεια ζωής. Η τεκ-
μηρίωση πρέπει να περιγράφει οποιεσδήποτε απαι-
τήσεις συντήρησης ρουτίνας και να συμπεριλαμβάνει 
λεπτομέρειες για τυχόν εξαρτήματα περιορισμένης 
διάρκειας ζωής.

4.6.2 Οθόνη

Οι φυσικές απαιτήσεις της οθόνης πρέπει να πλη-
ρούν αυτές που καθορίζονται από τα πρότυπα από-
δοσης για την παρουσίαση των πληροφοριών που 
σχετίζονται με τη ναυσιπλοΐα στις οθόνες των πλοίων, 
τα οποία έχουν εγκριθεί από τον IMO (SN/Circ. 243) 
και αυτές που ορίζονται στον πίνακα 4.1.

4.6.3  Σίγαση πομπού

Ο εξοπλισμός πρέπει να παρέχει δυνατότητα σί-
γασης για να εμποδίζει την εκπομπή ενέργειας radar 
σε έναν προκαθορισμένο τομέα. Ο τομέας σίγασης 
πρέπει να ρυθμίζεται κατά την εγκατάσταση. Πρέπει 
να είναι διαθέσιμη μια ένδειξη της κατάστασης του 
τομέα σίγασης.

4.6.4 Κεραία

Η κεραία πρέπει να είναι σχεδιασμένη για να αρ-
χίζει να λειτουργεί και να συνεχίζει να λειτουργεί σε 
ταχύτητες ανέμου που ενδέχεται να αντιμετωπίζει η 
κατηγορία του πλοίου στο οποίο είναι εγκατεστημέ-
νη. Το συνδυασμένο σύστημα radar πρέπει να είναι 
ικανό να παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες επικαι-
ροποίησης για την κατηγορία του πλοίου στο οποίο 
είναι εγκατεστημένο. Οι πλευρικοί λοβοί της κεραίας 
πρέπει να συμβαδίζουν με την ικανοποίηση της από-
δοσης του συστήματος, όπως ορίζεται σε αυτό το 
πρότυπο. Πρέπει να υπάρχει ένα μέσο για την αποφυ-
γή περιστροφής και ακτινοβολίας της κεραίας κατά 
τη διαδικασία συντήρησής της ή ενώ το προσωπικό 
βρίσκεται στην περιοχή των μονάδων του άνω μέ-
ρους του ιστού.

4.6.5 Εγκατάσταση συστήματος radar

Οι απαιτήσεις και οι οδηγίες για την εγκατάσταση 
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του συστήματος radar πρέπει να περιλαμβάνονται 
στην τεκμηρίωση των κατασκευαστών. Πρέπει να κα-
λύπτονται τα ακόλουθα θέματα:

1) Η κεραία

Οι σκοτεινοί τομείς πρέπει να είναι ελάχιστοι και δεν 
πρέπει να τοποθετούνται σε τόξο του ορίζοντα από τη 
δεξιά προς τα εμπρός κατεύθυνση ως 22,5o πίσω από 
τη δέσμη και ειδικά πρέπει να αποφεύγεται η κατεύθυν-
ση ευθεία μπροστά (σχετική διόπτευση 000o). Η εγκα-
τάσταση της κεραίας πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο 
ώστε η απόδοση του συστήματος radar να μην υπο-
βαθμίζεται ουσιαστικά. Η κεραία πρέπει να είναι τοπο-
θετημένη μακριά από οποιαδήποτε κατασκευή μπορεί 
να προκαλέσει ανακλάσεις σήματος, συμπεριλαμβανο-
μένων άλλων κεραιών και κατασκευών καταστρώμα-
τος ή φορτίου. Επιπλέον, το ύψος της κεραίας πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη την απόδοση ανίχνευσης στόχου που 
σχετίζεται με την απόσταση της πρώτης ανίχνευσης και 
την ορατότητα στόχου στις θαλάσσιες διαταραχές.

2) Η οθόνη

Ο προσανατολισμός της μονάδας της οθόνης πρέ-
πει να είναι τέτοιος ώστε ο χρήστης να κοιτάζει μπρο-
στά, η θέα επιτήρησης να μην αποκρύπτεται και να 
υπάρχει ελάχιστο φως περιβάλλοντος στην οθόνη.

4.6.6 Λειτουργία και εκπαίδευση

Ο σχεδιασμός πρέπει να διασφαλίζει ότι το σύστη-
μα radar είναι απλό στη χρήση από εκπαιδευμένους 
χρήστες. Πρέπει να παρέχεται μια ευκολία προσομοίω-
σης στόχου για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

4.7 Διεπαφή

4.7.1 Δεδομένα εισαγωγής

Το σύστημα radar πρέπει να μπορεί να λαμβάνει τις 
απαιτούμενες πληροφορίες εισόδου από:

1) μια συσκευή γυροπυξίδας ή εκπομπής γραμμής 
πλώρης (Transmitting heading device – THD),

2) εξοπλισμό μέτρησης ταχύτητας και απόστασης 
(SDME-Speed and Distance Measuring Equipment),

3) ένα ηλεκτρονικό σύστημα καθορισμού θέσης 
(Electronic Position Fixing System – EPFS),

4) ένα σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (AIS) ή
5) άλλους αισθητήρες ή δίκτυα που παρέχουν ισο-

δύναμες πληροφορίες αποδεκτές από τον IMO.
Το radar πρέπει να διαθέτει διεπαφή με σχετικούς αι-

σθητήρες που απαιτούνται από αυτά τα πρότυπα από-
δοσης, σύμφωνα με αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα.

4.7.2 Ακεραιότητα και καθυστέρηση δεδομένων ει-
σαγωγής

Το σύστημα radar δεν πρέπει να χρησιμοποιεί δε-
δομένα που υποδεικνύονται ως μη έγκυρα. Εάν τα 
δεδομένα εισαγωγής είναι γνωστό ότι είναι κακής ποι-
ότητας, αυτό πρέπει να αναφέρεται σαφώς. Όσο είναι 
πρακτικό, η ακεραιότητα των δεδομένων πρέπει να 
ελέγχεται, πριν από τη χρήση τους, μέσω της σύγκρι-
σης με άλλους συνδεδεμένους αισθητήρες ή μέσω 
δοκιμής σε έγκυρα και εύλογα όρια δεδομένων. Η 
καθυστέρηση επεξεργασίας των δεδομένων εισόδου 
πρέπει να ελαχιστοποιείται.

4.7.3 Δεδομένα εξόδου

Οι πληροφορίες που παρέχονται από οποιαδήποτε 
διεπαφή εξόδου του radar σε άλλα συστήματα πρέπει 
να είναι σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα. Το σύστημα 
radar πρέπει να παρέχει έξοδο των δεδομένων απεικό-
νισης στον καταγραφέα δεδομένων ταξιδιού (Voyage 
Data Recorder – VDR). Επίσης, πρέπει να παρέχεται 
τουλάχιστον μία κανονικά κλειστή επαφή (απομονω-
μένη) για ένδειξη αστοχίας του radar.

Το radar πρέπει να διαθέτει μία αμφίδρομη διεπα-
φή, προκειμένου να διευκολύνει την επικοινωνία, έτσι 
ώστε προειδοποιήσεις από το radar να μπορούν να με-
ταφερθούν σε εξωτερικά συστήματα και προειδοποιή-
σεις από το radar να μπορούν να τεθούν σε σίγαση από 
εξωτερικά συστήματα. Η διεπαφή πρέπει να συμμορ-
φώνεται με τα σχετικά διεθνή πρότυπα.

4.8 Ρυθμίσεις εφεδρείας και εναλλακτικής λύσης

Σε περίπτωση μερικών αστοχιών και για να διατη-
ρηθεί η ελάχιστη βασική λειτουργία, πρέπει να παρέ-
χονται οι ρυθμίσεις εναλλακτικής λύσης που αναφέρο-
νται παρακάτω. Πρέπει να υπάρχει μόνιμη ένδειξη των 
πληροφοριών αποτυχημένης εισαγωγής.

4.8.1 Αποτυχία πληροφοριών γραμμής πλώρης (στα-
θεροποίηση αζιμουθίου)

Ο εξοπλισμός πρέπει να λειτουργεί ικανοποιητικά 
σε κατάσταση μη σταθεροποίησης με την πλώρη-άνω. 
Ο εξοπλισμός πρέπει να μεταβεί αυτόματα στη μη στα-
θεροποιημένη λειτουργία με την πλώρη άνω εντός 1 
λεπτού αφού η σταθεροποίηση του αζιμουθίου έχει 
καταστεί αδρανής. Εάν η αυτόματη επεξεργασία κατά 
των διαταραχών μπορούσε να αποτρέψει την ανίχνευ-
ση στόχων με απουσία κατάλληλης σταθεροποίησης, 
η επεξεργασία πρέπει να απενεργοποιηθεί αυτόματα 



69

εντός 1 λεπτού αφότου η σταθεροποίηση του αζιμου-
θίου έχει καταστεί αδρανής.

Πρέπει να δίνεται η ένδειξη ότι μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν μόνο μετρήσεις σχετικών διοπτεύσεων.

4.8.2 Αποτυχία πληροφοριών ταχύτητας διά μέσου 
του νερού

Πρέπει να παρέχεται ένα μέσο χειροκίνητης εισό-
δου ταχύτητας και να αναφέρεται σαφώς η χρήση του.

4.8.3 Αποτυχία πληροφοριών COG και SOG

Ο εξοπλισμός μπορεί να λειτουργεί με πληροφορί-
ες πορείας και ταχύτητας διά μέσου του νερού .

4.8.4 Αποτυχία πληροφοριών εισαγωγής θέσης

Η επικάλυψη των δεδομένων χαρτών και των χαρ-

τών με γεωγραφική αναφορά πρέπει να απενεργοποι-
ηθεί εάν ορίζεται και χρησιμοποιείται μόνο ένας Στό-
χος Αναφοράς21 ή εάν η θέση εισάγεται χειροκίνητα.

4.8.5 Αποτυχία εισόδου πληροφοριών από το radar 
ή πληροφοριών AIS

Ελλείψει σημάτων radar, ο εξοπλισμός πρέπει να 
εμφανίζει πληροφορίες στόχων βάσει δεδομένων AIS. 
Δεν πρέπει να εμφανίζεται παγωμένη εικόνα radar. Ελ-
λείψει σημάτων AIS, ο εξοπλισμός πρέπει να εμφανίζει 
το βίντεο radar και τη βάση δεδομένων στόχων.

4.8.6 Αποτυχία ολοκληρωμένου ή δικτυωμένου συ-
στήματος

Ο εξοπλισμός πρέπει να μπορεί να λειτουργεί ισο-
δύναμα με αυτόνομο σύστημα. 

21  Είναι σύμβολο που δείχνει ότι ο σχετικός υποτυπούμενος σταθερός στόχος χρησιμοποιείται ως αναφορά ταχύτητας για την σταθεροποί-
ηση ως προς τον βυθό.

Ερωτήσεις

1.  Ποια είναι η Απόφαση της Επιτροπής Ναυτικής 
Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανι-
σμού για τα ισχύοντα πρότυπα απόδοσης που 
αφορούν στον εξοπλισμό των radar;

2.  Ποια είναι η απαιτούμενη απόσταση (μέγιστη 
και ελάχιστη) ανίχνευσης που ορίζουν τα πα-
ραπάνω πρότυπα απόδοσης για τον εξοπλισμό 
των radar;

3.  Ποια είναι η απαιτούμενη ακρίβεια στη μέτρη-
ση αποστάσεων και διοπτεύσεων που ορίζουν 
τα παραπάνω πρότυπα απόδοσης για τον 
εξοπλισμό των radar;

4.  Ποια είναι η απαιτούμενη διάκριση κατά από-
σταση και διόπτευση που ορίζουν τα παραπάνω 
πρότυπα απόδοσης για τον εξοπλισμό των radar;

5.  Τι προβλέπουν τα παραπάνω πρότυπα απόδο-
σης για την  εμφάνιση χαρτών, γραμμών πλοή-
γησης και διαδρομών, καθώς και για τη χρήση 
ηλεκτρονικών ναυτικών χαρτών με επικάλυψη 
των εικόνων radar;

6.  Σε ποιες περιπτώσεις παρέχονται στον χειρι-
στή του radar οι συναγερμοί «picture frozen 
alarm» και «signal source or sensor failures 
alarm»; 

7.  Ποιες είναι οι κύριες λειτουργίες ελέγχου του 
radar, οι οποίες, σύμφωνα με τα παραπάνω  
πρότυπα απόδοσης, πρέπει να είναι εύκολα 
και άμεσα προσπελάσιμες;

8.  Από ποιες συσκευές/εξοπλισμό πρέπει το 
σύστημα radar να λαμβάνει πληροφορίες σύμ-
φωνα με τα παραπάνω πρότυπα απόδοσης;

9.  Σε ποια πλοία είναι υποχρεωτική η εφαρμογή 
της Απόφασης MSC.192(79) για τα πρότυπα 
απόδοσης του εξοπλισμού radar;

10.  Αναφέρατε τις βασικότερες λειτουργικές απαι-
τήσεις που πρέπει να επιτυγχάνουν τα radar, 
σε συνδυασμό και με άλλους αισθητήρες ή 
άλλες αναφερόμενες πληροφορίες, σύμφωνα 
με την Απόφαση MSC.192(79).
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11.  Σε ποιες ζώνες συχνοτήτων λειτουργούν τα 
radar στα οποία εφαρμόζεται η Απόφαση 
MSC.192(79) και τι επιτυγχάνουν τα radar κάθε 
ζώνης;

12.  Τι προβλέπει η Απόφαση MSC.192(79) για τη 
λειτουργία των radar ως προς την ανίχνευση 
ραδιοφάρων και αναμεταδοτών έρευνας και 
δάσωσης (SART);

13.  Αναφέρατε ποια είναι η ακρίβεια του συστή-
ματος των σταθερών διακριβωτικών κύκλων 
και των μεταβλητών σημειωτών απόστασης 
που πρέπει να διαθέτουν τα radar σύμφωνα 
με την Απόφαση MSC.192(79).

14.  Ποιες είναι οι χρονικές απαιτήσεις που ορίζει η 
Απόφαση MSC.192(79) για την πλήρη λειτουρ-
γία (κατάσταση RUN) του εξοπλισμού radar: 

α) μετά την ενεργοποίησή του;
β) από την κατάσταση αναμονής (STANDBY); 

15.  Ποιες είναι οι απαιτήσεις για τους τρόπους 
εμφάνισης της εικόνας του radar σύμφωνα με 
την Απόφαση MSC.192(79);

16.  Δύο radar έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστι-
κά ακρίβειας αποστάσεων και διοπτεύσεων:

Ακρίβεια Radar A Radar B

αποστάσεων
200m στην κλί-
μακα ανίχνευ-
σης των 6 ν.μ.

80m στην κλί-
μακα ανίχνευ-
σης των 6 ν.μ.

διοπτεύσεων 1° 3°

α) Ικανοποιούν και τα δύο radar τα πρότυπα 

απόδοσης της Απόφασης MSC.192(79);
β) Εάν όχι, αναλύστε τους λόγους για τους 
οποίους δεν την ικανοποιούν. 

17.  Δύο radar έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστι-
κά διάκρισης σε κλίμακα απόστασης 1,5 ν.μ. 
και μεταξύ 50% και 100% της κλίμακας:

Διάκριση 
κατά Radar A Radar B

απόσταση δύο 
σημειακών 
στόχων στην 
ίδια διόπτευση

30 m 50 m

διόπτευση δύο 
σημειακών 
στόχων στην 
ίδια απόσταση

4° 2°

α) Ικανοποιούν και τα δύο radar τα πρότυπα 
απόδοσης της Απόφασης MSC.192(79);
β) Εάν όχι, αναλύστε τους λόγους για τους 
οποίους δεν την ικανοποιούν. 

18.  Radar παρέχει τις ακόλουθες κλίμακες ανί-
χνευσης:

0,25 ν.μ. – 0,5 ν.μ. – 0,75 ν.μ.  -  
1 ν.μ. – 4 ν.μ. – 6 ν.μ. – 12 ν.μ. και 25 ν.μ..

Η επιλεγμένη κλίμακα ανίχνευσης του radar 
αναφέρεται συνεχώς στην οθόνη του.
α) Ικανοποιεί το radar τα πρότυπα απόδοσης 
της Απόφασης MSC.192(79);
β) Εάν όχι, αναλύστε τους λόγους για τους 
οποίους δεν την ικανοποιεί.



5.1 Εισαγωγή

Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε τους διακό-
πτες και τους ρυθμιστές των συσκευών radar και εξη-
γούμε τη λειτουργία τους.

5.2  Διακόπτες και ρυθμιστές της συσκευής radar

Οι συσκευές radar διαθέτουν μία σειρά από δια-
κόπτες και ρυθμιστές, που είναι τοποθετημένοι στην 
πρόσοψη του ενδείκτη PPI (σχ. 5.1).

Οι διακόπτες μίας συσκευής radar χρησιμοποιού-
νται προκειμένου να θέσουμε εντός ή εκτός λειτουρ-
γίας συγκεκριμένα κυκλώματα της συσκευής. Ο πίνα-
κας 5.1 περιλαμβάνει τους πλέον συνήθεις διακόπτες 
των συσκευών radar, την ονομασία τους που περι-
γράφει τις δυνατές θέσεις τους και τη λειτουργία τους.

Οι ρυθμιστές μίας συσκευής radar χρησιμοποιού-

νται αφενός για την επίτευξη καλύτερης απόδοσης 
της συσκευής και αφετέρου για την αξιοποίηση της 
εικόνας που η συσκευή παρέχει.

Ο έλεγχος των ρυθμιστών πραγματοποιείται με τη 
βοήθεια ποτενσιομέτρων1 ρύθμισης ή διακοπτών. Ο 
πίνακας 5.2 περιλαμβάνει τους πλέον συνήθεις ρυθμι-
στές μιας συσκευής radar, την ονομασία τους και το 
είδος της ρύθμισης που πραγματοποιούν. Από τον πί-
νακα προκύπτει ότι μερικοί απ’ τους ρυθμιστές ονομά-
ζονται διακόπτες, παρά το γεγονός ότι ανήκουν στους 
ρυθμιστές. Ο λόγος είναι ότι η ρύθμιση, την οποία οι 
συγκεκριμένοι ρυθμιστές πραγματοποιούν υλοποιεί-
ται όχι με συνεχή τρόπο, όπως συμβαίνει με τους υπό-
λοιπους ρυθμιστές, αλλά με διακριτό τρόπο χρησιμο-
ποιώντας διακόπτη δύο ή περισσότερων θέσεων.

Στις υποπαραγράφους 5.2.1 και 5.2.2 περιγράφου-
με αναλυτικά καθέναν απ’ τους ανωτέρω διακόπτες και 
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Σχ. 5.1
Μερικοί από τους διακόπτες και ρυθμιστές της συσκευής radar

1  Το ποτενσιόμετρο είναι εξάρτημα που χρησιμοποιείται ως μεταβλητή αντίσταση με σκοπό τον έλεγχο ή τη ρύθμιση μεγεθών, όπως η 
ένταση του ρεύματος.

 Διακόπτες και ρυθμιστές 
της συσκευής radar 5
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Πίνακας 5.2 
Ρυθμιστές συσκευών radar

α/α Ρυθμιστής Ονομασία Ρύθμιση

1. Ρυθμιστής λαμπρότητας
Intensity ή brilliance ή 
contrast ή brightness

Φωτεινότητας της εικόνας στον ενδείκτη 
PPI

2. Ρυθμιστής εστίασης3 Focus control
Εστίασης της φωτεινής κηλίδας στην 
οθόνη του ενδείκτη ΡΡΙ

3. Ρυθμιστής ευαισθησίας
Gain ή Sensitivity 
Control ή IF Gain

Ευαισθησίας του δέκτη

4. Ρυθμιστής συντονισμού L.O. tune ή Tuning Συχνότητας λήψης του δέκτη

ρυθμιστές και αναλύουμε τον ρόλο που επιτελούν. Η 
πλήρης περιγραφή τους και ο ρόλος τους σε κάθε radar 
περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή. 
Σημειώνουμε ότι στα σύγχρονα radar μερικοί από τους 
διακόπτες που περιγράφουμε 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 αναφέρουμε ότι σε 
κάποιες λειτουργίες, όπως στον δρομέα διοπτεύσεων, 
υπάρχει ηλεκτρονική ένδειξη. Ωστόσο παρουσιάζουμε 
τους διακόπτες και τους ρυθμιστές ξεχωριστά για λό-
γους καλύτερης κατανόησης της λειτουργίας τους.

Πίνακας 5.1 
Διακόπτες συσκευών radar

α/α Διακόπτης Ονομασία Λειτουργία

1.
Διακόπτης  
τροφοδοσίας

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

OFF

α)  Διακοπή ή αποκατάσταση της τροφοδότησης 
του πομποδέκτη και του ενδείκτη

β)  Αποκατάσταση ή διακοπή της τροφοδοσίας 
θερμικών αντιστάσεων για την απομάκρυνση 
της υγρασίας

2.
Διακόπτης αποκατάστα-
σης και διακοπής της 
εκπομπής2

Stand by-Transmit ή 
Stand by-Radiate ή 
Stand by-Operate ή 

Stand by-Run ή Stand 
by-ON

Διακοπή ή αποκατάσταση της εκπομπής

3.
Διακόπτης μήκους παλ-
μού εκπομπής

Pulse Length
Καθορισμός της διάρκειας του παλμού 
εκπομπής

4.
Διακόπτης  
κεραίας2

Scanner ON-OFF ή 
Aerial ON-OFF ή An-

tenna ON-OFF

Διακοπή ή αποκατάσταση της περιστροφής 
της κεραίας

2 Σημειώνεται ότι στα σύγχρονα radar οι δύο αυτοί διακόπτες αποτελούν έναν διακόπτη.
3 Σημειώνεται ότι στα σύγχρονα radar ο ρυθμιστής αυτός είναι πιθανόν να μην υπάρχει ως ξεχωριστός επιλογέας.
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α/α Ρυθμιστής Ονομασία Ρύθμιση

5.
Ρυθμιστής περιορισμού των 
θαλασσίων επιστροφών

Anticlutter sea ή Clut-
ter ή STC ή STC Gain ή 

Swept Gain

Εκθετικής ελάττωσης της ευαισθησίας 
του δέκτη

6.
Ρυθμιστής περιορισμού των 
επιστροφών βροχής

Anticlutter Rain ή 
DIFF ή FTC (Fast Time 

Constant)

Περιορισμού επιστροφών  
βροχής

7.
Διακόπτης επιλογής κλίμακας 
ανίχνευσης

Range Selector ή 
Range

Κλίμακας ανίχνευσης του radar

8.
Μεταβλητός σημειωτής από-
στασης

VRM ή  
Range Marker-RM

Θέσης του σημειωτή

9.

Ρυθμιστής λαμπρότητας των δι-
ακριβωτικών κύκλων (ή εναλλα-
κτικά διακόπτης αποκατάστασης 
και διακοπής της λειτουργίας 
του διακριβωτή)

Rings ή Range ή CAL Λαμπρότητας των διακριβωτικών κύκλων

10.
Ρυθμιστής λαμπρότητας μετα-
βλητού σημειωτή απόστασης

VRM ή Range Marker-
RM Ιntensity

Λαμπρότητας του σημειωτή

11.
Ρυθμιστές της γραμμής πλώρης4:
α)  Ρυθμιστής μεγάλων γωνιών
β)  Ρυθμιστής μικρών γωνιών

α) Ηead coarce

β) Ηead fine

α)  Κατά προσέγγιση συγχρονισμού της 
βάσης χρόνου με την κεραία

β)  Ακριβούς συγχρονισμού της βάσης 
χρόνου με την κεραία

12.
Διακόπτης εξαφάνισης γραμμής 
πλώρης

HF (Heading Flash) ή 
HL (Heading Line) ή 

ΗΜ (Heading Marker) 
Χρόνου εξαφάνισης γραμμής πλώρης

13.
Ρυθμιστές κέντρωσης της 
εικόνας*

Shifts ή entering  
controls

Κέντρωσης της εικόνας

14. Δρομέας διοπτεύσεων
Bearing cursor ή  
Bearing marker

Στροφής για τη μέτρηση της διόπτευσης 
στόχου

15.
Διακόπτης μεγέθυνσης του 
κέντρου της εικόνας

Centre expansion Μεγέθους του κέντρου της εικόνας

16. Ρυθμιστής φωτισμού
DIM ή panel illumina-

tion ή scale lights
Έντασης φωτισμού του ανεμολογίου και 
της ένδειξης της κλίμακας ανίχνευσης

4 Σημειώνεται ότι στα σύγχρονα radar οι ρυθμιστές αυτοί είναι πιθανό να μην υπάρχουν ως ξεχωριστοί επιλογείς
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5.2.1 Διακόπτες

Όπως έχουμε αναφέρει, οι διακόπτες του radar 
χρησιμοποιούνται για να θέτουν εντός ή εκτός λει-
τουργίας συγκεκριμένα κυκλώματά του. Οι βασικοί 
διακόπτες του radar είναι οι εξής:

1) Ο διακόπτης τροφοδοσίας έχει δύο δυνατές θέ-
σεις5 – ON ή OFF – και επιτελεί τις ακόλουθες λειτουρ-
γίες:

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 δι-
ακόπτει 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 διακό-
πτης αποκαθιστά την τροφοδοσία του τροφοδοτικού 
του radar, ταυτόχρονα διακόπτει την τροφοδοσία (με 
ρεύμα πλοίου) των θερμικών αντιστάσεων αυτών.

2) Ο διακόπτης αποκατάστασης και διακοπής της 
εκπομπής έχει δύο δυνατές θέσεις6 (ON – Stand by). 
Στη θέση ΟΝ ο πομπός του radar εκπέμπει, αντίθετα, 
στην θέση Stand by σταματά να εκπέμπει. Σε ορισμέ-
να radar προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος βλάβης, 
υπάρχουν δύο ειδικές διατάξεις που ονομάζονται αυ-
τόματοι χρονοδιακόπτες. Μόλις παρέλθει η χρονική 
καθυστέρηση που εισάγουν οι αυτόματοι χρονοδια-
κόπτες, ανάβει ενδεικτική λυχνία που δηλώνει ότι το 
radar είναι έτοιμο να εκπέμψει. Η εκπομπή ξεκινά όταν 
ο διακόπτης αποκατάστασης και διακοπής της εκπο-
μπής τεθεί στη θέση αποκατάστασης της εκπομπής 
(στη θέση ΟΝ). Εάν δεν έχει παρέλθει η χρονική καθυ-
στέρηση που εισάγουν οι αυτόματοι χρονοδιακόπτες, 
ακόμα και να τεθεί ο διακόπτης αποκατάστασης και 
διακοπής της εκπομπής στη θέση αποκατάστασης της 
εκπομπής, το radar δεν εκπέμπει.

Επισημαίνουμε ότι υπάρχουν radar, τα οποία δεν 

διαθέτουν διακόπτη αποκατάστασης και διακοπής 
της εκπομπής. Ωστόσο, διαθέτουν πάντα αυτόματους 
χρονοδιακόπτες. Έτσι στα radar αυτά η εκπομπή ξεκι-
νά αυτόματα μόλις παρέλθει η χρονική καθυστέρηση 
που εισάγουν οι αυτόματοι χρονοδιακόπτες.

Επίσης, κάποια radar δεν διαθέτουν ξεχωριστό 
διακόπτη τροφοδοσίας και ξεχωριστό διακόπτη απο-
κατάστασης και διακοπής της εκπομπής, αλλά έναν 
διακόπτη, ο οποίος πραγματοποιεί αθροιστικά τις λει-
τουργίες 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 αποκατάστασης και διακοπής της εκπομπής. 
Άρα στη θέση αυτή το radar τροφοδοτείται με ρεύμα 
πλοίου, αλλά δεν εκπέμπει. Τέλος, η θέση ΟΝ είναι ισο-
δύναμη αθροιστικά με τη θέση ΟΝ του διακόπτη τρο-
φοδοσίας και τη θέση ΟΝ του διακόπτη αποκατάστα-
σης και διακοπής της εκπομπής. Άρα, στη θέση αυτή 
το radar τροφοδοτείται με ρεύμα πλοίου και εκπέμπει, 
με την προϋπόθεση ότι έχει παρέλθει η χρονική καθυ-
στέρηση που εισάγουν οι αυτόματοι χρονοδιακόπτες.

3) Ο διακόπτης μήκους παλμού εκπομπής κα-
θορίζει τη διάρκεια του παλμού εκπομπής του radar. 
Έχει συνήθως δύο θέσεις, τις Short και Long. Ωστόσο 
απαντάται και με τρεις θέσεις, τις Short, Medium και 
Long. Ο πίνακας 5.3 παρουσιάζει το μήκος παλμού εκ-
πομπής, που αντιστοιχεί σε κάθε θέση του διακόπτη 
και την κλίμακα ανίχνευσης, για την οποία ενδείκνυται 
κάθε θέση.

Πίνακας 5.3 
Μήκος παλμού εκπομπής

Θέση Μήκος παλμού 
εκπομπής

Κλίμακα  
ανίχνευσης

Short Μικρό Μικρή

Medium Μεσαίο Μεσαία

Long Μεγάλο Μεγάλη

Επισημαίνουμε ότι υπάρχουν radar, που δεν διαθέ-
τουν διακόπτη μήκους παλμού εκπομπής. Στα radar 
αυτά το μήκος του παλμού εκπομπής καθορίζεται με 

5, 6 Εναλλακτικές ονομασίες των θέσεων περιλαμβάνονται στον πίνακα 5.1
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τον ρυθμιστή που ονομάζεται διακόπτης επιλογής 
κλίμακας ανίχνευσης (βλ. §§ 5.2.2).

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 δια-
κόπτει ή αποκαθιστά την περιστροφή της κεραίας.

5.2.2 Ρυθμιστές

Όπως έχουμε αναφέρει, οι ρυθμιστές του radar 
χρησιμοποιούνται για να επιτυγχάνει ο χρήστης καλύ-
τερη 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 φωτει-
νότητα της εικόνας στον ενδείκτη PPI. Ειδικότερα, ο 
ρυθμιστής λαμπρότητας ρυθμίζει τη λαμπρότητα της 
περιστρεφόμενης βάσης χρόνου και άρα τη φωτεινό-
τητα της εικόνας των στόχων.

2) Ο ρυθμιστής εστίασης ρυθμίζει την εστίαση 
της φωτεινής κηλίδας στην οθόνη του ενδείκτη ΡΡΙ. 
Η ρύθμιση του ρυθμιστή εστίασης πραγματοποιεί-
ται όταν διαπιστώσουμε ότι η εστίαση της φωτεινής 
κηλίδας στην οθόνη του ενδείκτη είναι αλλοιωμένη. 
Στρέφουμε τον ρυθμιστή μέχρις ότου εντοπίσουμε 
το σημείο, στο οποίο πραγματοποιείται η εστίαση της 
φωτεινής κηλίδας. Η ρύθμιση της εστίασης πραγματο-
ποιείται ευκολότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια εάν 
χρησιμοποιήσουμε τους διακριβωτικούς κύκλους. 
Στρέφουμε τον ρυθμιστή μέχρις ότου εντοπίσουμε το 
σημείο, στο οποίο οι διακριβωτικοί κύκλοι φαίνονται 
πιο λεπτοί.

3) Ο ρυθμιστής ευαισθησίας ρυθμίζει την ευαι-
σθησία του δέκτη.

Η ρύθμιση της ευαισθησίας του δέκτη χρειάζεται 
ιδιαίτερη προσοχή και εξαρτάται απ’ τη χρησιμοποι-

ούμενη κλίμακα ανίχνευσης (σχ. 5.2). Εάν η ευαισθη-
σία του δέκτη ρυθμιστεί σε μεγάλη τιμή [σχ. 5.2(γ)], 
τότε έχουμε ενίσχυση και των θορύβων, οι οποίοι πα-
ρουσιάζονται στην οθόνη του ενδείκτη PPI ως σύνο-
λο λεπτών φωτεινών στιγμάτων, το οποίο ονομάζεται 
χλόη. Η παρουσία της χλόης δεν επιτρέπει τη διάκρι-
ση των ανιχνευόμενων στόχων. Για τον σκοπό αυτό ο 
ρυθμιστής ευαισθησίας ρυθμίζεται έτσι, ώστε στην 
οθόνη του ενδείκτη PPI να παρουσιάζονται μόνο λί-
γοι θόρυβοι [σχ. 5.2(β)]. Τότε λέμε ότι η ρύθμιση του 
ρυθμιστή ευαισθησίας είναι κανονική. Στην κανονική 
ρύθμιση η ηχώ των ανιχνευόμενων στόχων διακρίνε-
ται στην οθόνη του ενδείκτη PPI. 

Όταν αλλάξουμε την κλίμακα ανίχνευσης σε μεγα-
λύτερη, τότε αυξάνει η ένταση της χλόης και για τον 
λόγο αυτό χρειάζεται νέα ρύθμιση της ευαισθησίας 
του δέκτη. Αντίστοιχα, όταν αλλάξουμε την κλίμακα 
ανίχνευσης σε μικρότερη, χρειάζεται νέα ρύθμιση 
της ευαισθησίας του δέκτη, ώστε το radar να γίνει πιο 
αποδοτικό και να αποφεύγονται καταστάσεις όπως 
αυτή του σχήματος 5.2(α).

4) Ο ρυθμιστής συντονισμού ρυθμίζει τη συχνό-
τητα του δέκτη. Η συχνότητα αυτή είναι κρίσιμη για 
την εμφάνιση της ηχούς των στόχων. Πρέπει να δια-
φέρει απ’ τη συχνότητα του σήματος της ηχούς κατά 
συγκεκριμένη τιμή και τότε λέμε ότι έχουμε συντονι-
σμό. Κατά τον συντονισμό η ηχώ ενισχύεται στο μέγι-
στο βαθμό και παρουσιάζεται στον ενδείκτη.

Όταν η διαφορά αυτή δεν είναι ίση –έστω και για 
λίγο– με τη συγκεκριμένη τιμή τότε η ηχώ των στό-
χων είναι εξασθενημένη με αποτέλεσμα την πιθανή 
αδυναμία ανίχνευσής τους. Μάλιστα, εάν η διαφορά 
συχνότητας του δέκτη από τη συχνότητα του σήμα-
τος της ηχούς είναι πολύ διαφορετική απ’ τη συγκε-
κριμένη τιμή, τότε οι στόχοι είναι τόσο εξασθενημέ-
νοι, ώστε εξαφανίζονται. 

5) Ο ρυθμιστής περιορισμού των θαλάσσιων επι-

Ξηρά

(α) (γ)

Ξηρά

Χλόη

Το πλοίο μας

(β)

Ξηρά

Το πλοίο μας Το πλοίο μας

Σχ. 5.2
Ρύθμιση της ευαισθησίας: (α) Σε πολύ μικρή τιμή, (β) σε κανονική και (γ) σε μεγάλη τιμή
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Πίνακας 5.4  
Σύγκριση του ρυθμιστή ευαισθησίας με τον ρυθμιστή 

περιορισμού θαλάσσιων επιστροφών

Σημεία σύγκρισης 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 ανίχνευσης
Μικρές αποστάσεις  

(0–5 ν.μ.)

Αλληλεπίδραση  
μεταξύ των ρυθμιστών

Δρουν προσθετικά

στροφών επενεργεί στο κύκλωμα περιορισμού των 
θαλασσίων επιστροφών (βλ. § 3.2) και ρυθμίζει τα 
εξής χαρακτηριστικά της εκθετικής μείωσης της ευαι-
σθησίας 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 μετα-
βολή της ευαισθησίας του δέκτη είναι μηδενική.

Ο ρυθμιστής περιορισμού των θαλάσσιων επι-
στροφών επηρεάζει την ευαισθησία του δέκτη, κάτι 
που κάνει και ο ρυθμιστής ευαισθησίας. Μάλιστα ο 
ρυθμιστής περιορισμού των θαλάσσιων επιστροφών 
δρα προσθετικά στη ρύθμιση του ρυθμιστή ευαισθη-
σίας. Έτσι, απ’ τη δράση των δύο ρυθμιστών προκύ-
πτει 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 5.4 αποσαφη-
νίζει τη δράση των δύο αυτών ρυθμιστών συγκρίνο-
ντάς τους.

Σε άλλα radar ο ρυθμιστής ενεργοποιεί την εφαρ-
μογή κατάλληλου λογισμικού επεξεργασίας εικόνων 
που έχει ως αποτέλεσμα την παρουσίαση της εικόνας 
του radar με περιορισμό των θαλάσσιων επιστροφών 
(βλ. § 3.2).

Επισημαίνουμε ότι ο ρυθμιστής περιορισμού των 
θαλάσσιων επιστροφών πρέπει να χρησιμοποιείται 
μόνο όταν εμφανίζονται στον ενδείκτη PPI θαλάσσι-
ες επιστροφές και με ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή. Εάν 
δεν υπάρχουν θαλάσσιες επιστροφές, πρέπει ο ρυθμι-
στής να είναι μόνιμα στη θέση μηδενικής επίδρασης. 
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 εξα-
φάνιση των θαλάσσιων επιστροφών, γιατί μπορεί να 
εξαφανιστούν τότε και οι μικροί στόχοι έως την από-
σταση των 5 ν.μ., κατάσταση στην οποία η χρησιμό-
τητα του radar στην πράξη ακυρώνεται με ολέθρια 
αποτελέσματα.

Ο ρυθμιστής περιορισμού θαλάσσιων επιστρο-
φών χρησιμοποιείται επίσης για τον περιορισμό και 
της ψευδοηχούς από πλευρικούς λοβούς.

6) Ο ρυθμιστής περιορισμού επιστροφών βροχής 
έχει δύο θέσεις – NORMAL (ή OFF) και RAIN (ή ON). 

Όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση RAIN (ή ON) 
δεν φωτίζεται όλη η έκταση της οθόνης του ενδείκτη 
PPI που αντιστοιχεί στην περιοχή της βροχής (βλ. § 
3.3), αλλά εμφανίζονται το μετωπικό περίγραμμα της 
περιοχής της βροχής και οι στόχοι που βρίσκονται 
μέσα σ’ αυτήν. Επίσης, μειώνεται η παραμόρφωση των 
στόχων κατά απόσταση και επιτυγχάνεται καλύτερη 
διάκρισή τους (βλ. § 2.6 και 2.8). 

Όταν ο διακόπτης του ρυθμιστή περιορισμού επι-
στροφών βροχής τεθεί στη θέση NORMAL (ή OFF), 
δεν έχουμε περιορισμό των επιστροφών βροχής.

Επισημαίνουμε 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 θέλουμε να έχουμε καλύτερη διάκριση κατά από-
σταση), ο διακόπτης του ρυθμιστή πρέπει να τεθεί 
στη θέση RAIN (ή ON).
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Όπως προαναφέραμε (βλ. §§ 5.2.1) υπάρχουν radar 
που δεν διαθέτουν διακόπτη μήκους παλμού εκπο-
μπής. Στα radar αυτά ο διακόπτης περιορισμού επι-
στροφών βροχής επενεργεί καθιστώντας το μήκος του 
παλμού εκπομπής μικρό. Συγκεκριμένα, εάν το μήκος 
του παλμού εκπομπής έχει ρυθμιστεί με τον διακόπτη 
επιλογής κλίμακας ανίχνευσης 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 ανίχνευσης 
ρυθμίζει την κλίμακα ανίχνευσης του radar, δηλαδή 
την απόσταση, μέχρι την οποία ανιχνεύονται στόχοι.

Επίσης, στην περίπτωση που το radar δεν διαθέτει 
διακόπτη μήκους παλμού εκπομπής, ο διακόπτης επι-
λογής κλίμακας ανίχνευσης επενεργεί, ώστε να ρυθμί-
σει το μήκος του παλμού εκπομπής. Όταν ρυθμίζεται 
σε μικρές ή μεγάλες κλίμακες ανίχνευσης, ο διακόπτης 
επιλογής κλίμακας ανίχνευσης ρυθμίζει ταυτόχρονα 
τον παλμό εκπομπής, ώστε να έχει μικρό ή μεγάλο, 
αντίστοιχα, μήκος. 

Επί πλέον, σε ορισμένα radar ο διακόπτης επιλο-
γής κλίμακας ανίχνευσης επενεργεί ρυθμίζοντας τη 
συχνότητα εκπομπής παλμών. Όταν ρυθμίζεται σε 
μικρές ή μεγάλες κλίμακες ανίχνευσης, ο διακόπτης 
επιλογής κλίμακας ανίχνευσης ρυθμίζει ταυτόχρονα 
τη συχνότητα εκπομπής παλμών σε υψηλή ή χαμηλή, 
αντίστοιχα.

8) Ο μεταβλητός σημειωτής απόστασης ρυθμίζει 
τη θέση εμφάνισης στην οθόνη του ενδείκτη PPI του 
αντίστοιχου φωτεινού κύκλου. Επίσης, ρυθμίζει την 
αντίστοιχη ένδειξη του ενδείκτη απόστασης (είτε ψη-
φιακού, είτε αναλογικού).

9) Ο ρυθμιστής λαμπρότητας των διακριβωτικών 
κύκλων (ή εναλλακτικά διακόπτης αποκατάστασης 
και διακοπής της λειτουργίας του διακριβωτή) ρυθμί-
ζει 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 εμ-
φάνισης των διακριβωτικών κύκλων. Η ρύθμιση της 
λαμπρότητας των διακριβωτικών κύκλων πρέπει να 
γίνεται μέχρι να είναι μόλις ορατοί.

Σημειώνουμε ότι ορισμένα radar δεν διαθέτουν 
ρυθμιστή λαμπρότητας των διακριβωτικών κύκλων, 

αλλά διακόπτη αποκατάστασης και διακοπής τους, ο 
οποίος έχει δύο θέσεις: OFF ή ON. Όταν ο διακόπτης 
αυτός βρίσκεται στη θέση OFF, τότε οι διακριβωτικοί 
κύκλοι εξαφανίζονται, ενώ όταν βρίσκεται στη θέση 
ON, τότε οι διακριβωτικοί κύκλοι εμφανίζονται.

10) Ο ρυθμιστής λαμπρότητας μεταβλητού ση-
μειωτή απόστασης ρυθμίζει τη λαμπρότητα του φω-
τεινού κύκλου.

Η ρύθμιση της λαμπρότητας του μεταβλητού ση-
μειωτή απόστασης πρέπει να γίνεται μέχρι να είναι 
μόλις ορατός για τους ίδιους λόγους, για τους οποίους 
η ρύθμιση της λαμπρότητας των διακριβωτικών κύ-
κλων πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή.

11) Οι ρυθμιστές της γραμμής πλώρης χρησιμο-
ποιούνται για την επίτευξη του συγχρονισμού της πε-
ριστροφής της βάσης χρόνου με την κεραία του radar. 
Ο συγχρονισμός αυτός διαπιστώνεται από την θέση 
της γραμμής πλώρης. Οι ρυθμιστές της γραμμής πλώ-
ρης είναι οι εξής δύο:

α) Ο ρυθμιστής μεγάλων γωνιών, ο οποίος επιτυγ-
χάνει κατά προσέγγιση συγχρονισμό της περιστρο-
φής της βάσης χρόνου με την κεραία. Συγκεκριμένα, η 
γραμμή πλώρης εμφανίζεται με προσέγγιση 5ο γύρω 
από την ένδειξη 0ο του ανεμολογίου (παρουσίαση με 
την πλώρη άνω).

β) Ο ρυθμιστής μικρών γωνιών, που επιτυγχάνει 
ακριβή συγχρονισμό της περιστροφής της βάσης 
χρόνου με την κεραία. Έτσι, η γραμμή πλώρης εμφα-
νίζεται ακριβώς στην ένδειξη 0ο του ανεμολογίου (πα-
ρουσίαση με την πλώρη άνω).

Σημειώνουμε ότι πολλά radar δεν διαθέτουν κανέ-
ναν από τους δύο παραπάνω ρυθμιστές, αλλά διακό-
πτη, με τη βοήθεια του οποίου επιτυγχάνεται ο συγ-
χρονισμός της περιστροφής της βάσης χρόνου με την 
κεραία. Ο διακόπτης αυτός ονομάζεται ευθυγραμμι-
στής εικόνας.

12) Διακόπτης εξαφάνισης γραμμής πλώρης. Ο 
ρυθμιστής αυτός προκαλεί την εξαφάνιση της γραμ-
μής πλώρης. Έχει δύο θέσεις: ON και OFF. Βρίσκεται 
συνέχεια στη θέση ON, με αποτέλεσμα τη συνεχή 
εμφάνιση της γραμμής πλώρης. Εάν πατήσουμε τον 
διακόπτη εξαφάνισης της γραμμής πλώρης στη θέση 
OFF και τον κρατήσουμε στη θέση αυτή, τότε η γραμ-
μή πλώρης εξαφανίζεται. Μόλις σταματήσει το πάτη-
μα του διακόπτη, αυτός επανέρχεται αυτόματα στη 
θέση OΝ και εμφανίζεται ξανά η γραμμή πλώρης. Η 
εξαφάνιση της γραμμής πλώρης πρέπει να προκαλεί-
ται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  Όταν έχουμε υποψίες ότι η γραμμή πλώρης έχει 
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Σημείο
αναφοράς

(το πλοίο μας)

Στόχος

Μεταβολή
διόπτευσης με 

τη βοήθεια του 
ηλεκτρονικού 

δρομέα 
διοπτεύσεων

Διόπτευση

   EBL1
    060.5o

    060.5o

Ηλεκτρονική
ένδειξη

διόπτευσης
στόχου

Σχ. 5.3
Μέτρηση διόπτευσης στόχου  

με ηλεκτρονικό δρομέα διοπτεύσεων

τόσο έντονη λαμπρότητα, ώστε δεν μπορούμε να δια-
κρίνουμε μικρό στόχο που βρίσκεται κατάπλωρα.

β) Όταν έχουμε κίνηση της γραμμής πλώρης στον 
ενδείκτη του radar με αποτέλεσμα, να εμποδίζεται η 
διάκριση των στόχων.

Όταν ένα πλοίο στρέφει και ακολουθείται η μέ-
θοδος της παρουσίασης 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 
παραμένει φωτισμένος για αρκετό χρονικό διάστημα 
και εμποδίζει τη διάκριση των στόχων που βρίσκονται 
εντός αυτού.

Επομένως, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις 
ανωτέρω περιπτώσεις πρέπει να εξαφανίζουμε τη 
γραμμή πλώρης πατώντας τον διακόπτη εξαφάνισης 
γραμμής πλώρης στη θέση OFF και να τον κρατούμε 
στη θέση αυτή μέχρι να βεβαιωθούμε για την ύπαρ-
ξη στόχου ή όχι (για την πρώτη περίπτωση) ή για όσο 
χρονικό διάστημα διαρκεί η στροφή του πλοίου (για 
τη δεύτερη περίπτωση).

13) Οι δύο ρυθμιστές κέντρωσης της εικόνας 
έχουν ως σκοπό την κέντρωση της εικόνας και είναι 
δύο. Ο ένας ρυθμιστής ρυθμίζει την κατακόρυφη με-
τακίνηση της εικόνας και ο άλλος την οριζόντια. Ρυθ-
μίζουμε 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 συ-
μπίπτει με το κέντρο της οθόνης του ενδείκτη είναι 
ότι σε διαφορετική περίπτωση η μέτρηση της διό-
πτευσης των στόχων δεν είναι σωστή.

14) Ο δρομέας διοπτεύσεων είναι ρυθμιστής που 
χρησιμοποιείται κατά τη μέτρηση της διόπτευσης ενός 
στόχου. Τα σύγχρονα radar χρησιμοποιούν ηλεκτρονι-
κό δρομέα διοπτεύσεων που διαθέτει ηλεκτρονική έν-
δειξη (σχ. 5.3).

15) Ο διακόπτης μεγέθυνσης του κέντρου της ει-
κόνας 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. Βρίσκεται συνέχεια στη θέση OFF, με αποτέλε-
σμα την εμφάνιση του κέντρου της εικόνας με κανο-
νικό μέγεθος. Εάν πατήσουμε τον διακόπτη στη θέση 
ON και τον κρατήσουμε στη θέση αυτή, το κέντρο 
της εικόνας μεγεθύνεται και παράλληλα μετατοπίζο-

νται οι στόχοι και οι διακριβωτικοί κύκλοι προς την 
περιφέρεια της οθόνης, κατά διάστημα ίσο με τη με-
γέθυνση του κέντρου.

Ο λόγος, για τον οποίο υπάρχει ανάγκη μεγέθυν-
σης του κέντρου της εικόνας, είναι η μετατόπιση των 
στόχων προς την περιφέρεια της οθόνης, με σκοπό 
την εύκολη μέτρηση της διόπτευσης των στόχων που 
βρίσκονται σε μικρές αποστάσεις.

Το μειονέκτημα της μεγέθυνσης του κέντρου της 
εικόνας είναι η μεγάλη παραμόρφωσή της. Για τον 
λόγο αυτό σήμερα τα radar δεν διαθέτουν τον διακό-
πτη αυτό, αλλά τη δυνατότητα πολύ μικρών κλιμάκων 
ανίχνευσης. Χρησιμοποιώντας πολύ μικρές κλίμακες 
ανίχνευσης εμφανίζουμε τους στόχους που βρίσκο-
νται σε μικρή απόσταση, αρκετά μακριά από το κέ-
ντρο της εικόνας, με αποτέλεσμα να καθίσταται εφικτή 
η ακριβής μέτρηση της διόπτευσης των στόχων.

16) Ο ρυθμιστής φωτισμού ρυθμίζει την ένταση 
του φωτισμού του ανεμολογίου και της ένδειξης της 
κλίμακας ανίχνευσης.

5.3 Διακόπτες και ρυθμιστές του ενδείκτη αληθούς 
κίνησης

Η εμφάνιση της αληθούς κίνησης ρυθμίζεται με 
ένα σύνολο διακοπτών και ρυθμιστών που είναι το-
ποθετημένοι σε ειδικό πλαίσιο, το οποίο ονομάζεται 
πλαίσιο αληθούς κίνησης. Οι διακόπτες και οι ρυθμι-
στές αυτοί (πίν. 5.5) είναι επιπρόσθετοι των διακοπτών 
και ρυθμιστών, που έχουμε ήδη αναφέρει (βλ. § 5.2). 

Στη συνέχεια περιγράφουμε καθέναν από τους πα-
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ραπάνω διακόπτες και ρυθμιστές και αναλύουμε τον 
ρόλο που επιτελούν. Η πλήρης περιγραφή τους και ο 
ρόλος τους σε κάθε radar περιλαμβάνονται στο εγχει-
ρίδιο του κατασκευαστή.

1) Διακόπτης επιλογής παρουσίασης της εικόνας

Με τον διακόπτη αυτόν επιλέγουμε εάν ο ενδεί-
κτης θα λειτουργήσει σε αληθή ή σε σχετική κίνηση. 
Συγκεκριμένα, επιλέγουμε μία απ’ τις ακόλουθες θέ-
σεις 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 χειρο-
κίνητα ή αληθής κίνηση με ταχύτητα κατ’ εκτίμηση ή 
αληθής κίνηση με τεχνητή ταχύτητα ή σταθεροποίη-
ση ως προς τον βυθό.

δ) Αληθής κίνηση με ταχύτητα δρομομέτρου ή 
σταθεροποίηση ως προς τη μάζα του νερού.

Στις θέσεις αληθούς κίνησης η ταχύτητα του πλοί-
ου 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 υπολογίζουμε με 
βάση την εκτίμησή μας για την ταχύτητα του πλοίου 
ως προς τη μάζα του νερού και το ρεύμα που επικρα-
τεί 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 κίνησης με σταθεροποίηση ως 
προς τον βυθό, η ταχύτητα του πλοίου δίνεται από το 
τεχνητό δρομόμετρο, ενώ στη θέση αληθούς κίνησης 
με σταθεροποίηση ως προς τη μάζα του νερού, δίνε-
ται από το δρομόμετρο του πλοίου. 

2) Ρυθμιστές μετατόπισης (ή ρυθμιστές επανατοπο-
θέτησης)

Με τους ρυθμιστές αυτούς μετατοπίζουμε το κέ-
ντρο της εικόνας αντίθετα απ’ την πορεία του πλοίου 
και το επαναφέρουμε στην αρχική του θέση. Η επα-
ναφορά 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 ενεργοποι-
εί τους ρυθμιστές μετατόπισης 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 ει-
κόνας 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 περι-
οχής, στην οποία επιτρέπεται να κινείται.

3) Ρυθμιστές παλίρροιας

Με τους ρυθμιστές αυτούς εισάγουμε την ταχύτη-
τα (ρυθμιστής ταχύτητας) και την κατεύθυνση (ρυθμι-

Πίνακας 5.5 
Διακόπτες και ρυθμιστές του ενδείκτη αληθούς κίνησης

α/α Διακόπτης/Ρυθμιστής Ονομασία Λειτουργία

1.
Διακόπτης επιλογής παρουσία-
σης της εικόνας

Presentation in 
orientation switch

Επιλογή λειτουργίας ενδείκτη σε σχετι-
κή ή αληθή κίνηση

2.
Ρυθμιστές μετατόπισης (ή ρυθμι-
στές επανατοποθέτησης)

Resets
Μετατόπιση του κέντρου της εικόνας 
αντίθετα από την πορεία και επαναφο-
ρά στην αρχική θέση

3. Ρυθμιστές παλίρροιας
Tidal Correction 
Controls

Εισαγωγή της ταχύτητας και της κατεύ-
θυνσης του ρεύματος

4.
Ρυθμιστής του επαναλήπτη πυξί-
δας (ή ρυθμιστής πορείας)

Compass Repeater  
(ή Course Adjuster)

Ευθυγράμμιση του επαναλήπτη πυξί-
δας στην ένδειξη πορείας της γυροσκο-
πικής πυξίδας

5.
Διακόπτης μηδενικής ταχύτητας 
(ή διακόπτης ελέγχου ή διακό-
πτης κράτησης)

Zero speed switch  
(ή Check switch  
ή Hold switch)

Αποκατάσταση ή διακοπή της πληρο-
φορίας της ταχύτητας
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στής κατεύθυνσης) 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 διόρθωσης 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 επαναλή-
πτη πυξίδας στην ένδειξη πορείας της γυροσκοπικής 
πυξίδας του πλοίου. Εάν ο ενδείκτης δεν έχει ξεχωρι-
στό ανεμολόγιο επαναλήπτη, ρυθμίζουμε τον ρυθμι-
στή του επαναλήπτη πυξίδας, ώστε η γραμμή πλώ-
ρης να εμφανίζεται στην ένδειξη του ανεμολογίου 
που αντιστοιχεί στην πορεία του πλοίου.

5) Διακόπτης μηδενικής ταχύτητας (ή διακόπτης ελέγ-
χου ή διακόπτης κράτησης)

Ο ρόλος του διακόπτη αυτού είναι η αποκατάστα-
ση ή η διακοπή της παροχής της πληροφορίας της 
ταχύτητας στον ενδείκτη. Η πληροφορία αυτή παρέ-
χεται 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 ταχύτη-
τας, ανάβει η ενδεικτική λυχνία «Relative Motion» (Σχε-
τική κίνηση) πιστοποιώντας ότι ο ενδείκτης παρουσιά-
ζει τη σχετική κίνηση.

Ο διακόπτης μηδενικής ταχύτητας μας επιτρέπει 
να μεταγάγουμε άμεσα τη λειτουργία του ενδείκτη 
μεταξύ σχετικής και αληθούς κίνησης εκμεταλλευό-
μενοι τα πλεονεκτήματα που έχει καθένα από τα δύο 
είδη παρουσίασης της κίνησης.

5.4 Εκκίνηση – Κράτηση συσκευής

5.4.1 Προκαταρκτικός έλεγχος πριν από την εκκίνη-
ση της συσκευής radar

Πριν προβούμε στην εκκίνηση της συσκευής 
radar, πρέπει να πραγματοποιούμε έναν προκαταρ-
κτικό έλεγχο ορισμένων διακοπτών και ρυθμιστών 

της συσκευής, προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν 
βρίσκονται σε συγκεκριμένες θέσεις. 

Ο έλεγχος αυτός πρέπει να γίνεται αφενός για να 
αποφύγουμε την πιθανότητα να προκαλέσουμε βλά-
βη στο radar όταν εκκινήσει και αφετέρου για να επι-
τύχουμε 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 ανα-
λυτικά στο εγχειρίδιο λειτουργίας του radar.

Σε γενικές γραμμές η διαδικασία του προκαταρ-
κτικού ελέγχου ενός radar περιλαμβάνει τα βήματα 
που παρουσιάζονται στον πίνακα 5.6.

Εάν έχουμε πραγματοποιήσει σωστά τα βήματα 
του προκαταρκτικού ελέγχου, οι ρυθμιστές/διακό-
πτες του radar, που αποτελούν αντικείμενο του ελέγ-
χου, πρέπει να βρίσκονται στις θέσεις που δείχνει ο 
πίνακας 5.7 προκειμένου να ακολουθήσει με ασφά-
λεια η εκκίνηση του radar.

5.4.2  Διαδικασία εκκίνησης της συσκευής radar

Κατά την εκκίνηση της συσκευής radar πρέπει να 
ακολουθούμε συγκεκριμένη διαδικασία χειρισμού των 
διακοπτών και των ρυθμιστών της συσκευής ώστε να 
επιτύχουμε την καλύτερη απόδοση του radar κατά τη 
λειτουργία του. 

Επισημαίνουμε ότι της εκκίνησης πρέπει να έχει 
οπωσδήποτε προηγηθεί επιτυχώς ο προκαταρκτικός 
έλεγχος του radar (βλ. §§ 5.4.1).

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθούμε κατά 
την εκκίνηση ενός radar περιγράφεται αναλυτικά στο 
εγχειρίδιο λειτουργίας του radar, το οποίο παρέχει ο 
κατασκευαστής του.

Σε γενικές γραμμές η διαδικασία εκκίνησης 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 5.8.

2) Η εμφάνιση της εικόνας του radar κατά την εκ-
κίνηση πραγματοποιείται ακολουθώντας τα βήματα 
που παρουσιάζονται στον πίνακα 5.9.

3) Η εκμετάλλευση της εικόνας του radar κατά την 
εκκίνηση πραγματοποιείται ακολουθώντας τα βήματα 
που παρουσιάζονται στον πίνακα 5.10.

Επισημαίνεται ότι για να εξακριβώσουμε ότι το 
radar λειτουργεί με την καλύτερη απόδοση και ότι οι 
πληροφορίες της απόστασης και της διόπτευσης των 
στόχων που παρέχει είναι ορθές, πρέπει να προβαίνου-
με σε έλεγχο της ρύθμισης των ρυθμιστών του radar. 
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Επισημαίνουμε ότι ακόμα και εάν έχουμε υλοποιήσει 
πλήρως και με επιτυχία τα βήματα της διαδικασίας εκ-
κίνησης του radar, πρέπει να ελέγχουμε οπωσδήποτε 
την καλή ρύθμιση των ρυθμιστών της συσκευής.

5.4.3 Ρύθμιση της απόστασης και του αριθμού των 
διακριβωτικών κύκλων

Οι διακριβωτικοί κύκλοι χρησιμοποιούνται για τη 

μέτρηση της απόστασης των στόχων. Γνωρίζοντας 
τις σταθερές αποστάσεις μεταξύ των διακριβωτικών 
κύκλων μπορούμε να μετρήσουμε τις αποστάσεις των 
στόχων, τόσο αυτών που βρίσκονται πάνω σ’ έναν δι-
ακριβωτικό κύκλο, όσο και αυτών που βρίσκονται σε 
τυχαία θέση ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς κύκλους.

Ωστόσο, αρκετές φορές, ιδίως στις μικρές κλίμα-
κες ανίχνευσης, παρατηρείται το φαινόμενο οι δια-

Πίνακας 5.6 
Τα βήματα προκαταρκτικού ελέγχου radar

α/α Βήματα Παρατηρήσεις

1.
Θέτουμε τον ρυθμιστή λαμπρότητας στη θέση 
αμαύρωσης της εικόνας

Συνήθως η θέση αμαύρωσης της εικόνας αντιστοιχεί 
στην πλέον αριστερή θέση του ρυθμιστή

2.
Θέτουμε τον ρυθμιστή ευαισθησίας στη θέση μη-
δενικής ευαισθησίας

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

3.
Θέτουμε τον ρυθμιστή περιορισμού θαλάσσιων 
επιστροφών στη θέση μηδενικής επίδρασής του.

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

4.
Θέτουμε τον ρυθμιστή περιορισμού των επιστρο-
φών βροχής στη θέση NORMAL (ή OFF)

5.
Θέτουμε τον διακόπτη αποκατάστασης και διακο-
πής της εκπομπής στη θέση Stand-by

6.

Θέτουμε τον ρυθμιστή λαμπρότητας των διακρι-
βωτικών κύκλων στη θέση μηδενικής λαμπρότη-
τας των κύκλων

Συνήθως η θέση μηδενικής λαμπρότητας των διακριβω-
τικών κύκλων αντιστοιχεί στην πλέον αριστερή θέση του 
ρυθμιστή

Εάν το radar δεν διαθέτει ρυθμιστή λαμπρότητας 
των διακριβωτικών κύκλων, αλλά διακόπτη αποκα-
τάστασης και διακοπής τους, θέτουμε τον διακόπτη 
αυτόν στη θέση OFF

7.
Εξασφαλίζουμε τη δυνατότητα ελεύθερης περι-
στροφής της κεραίας

Πίνακας 5.7 
Θέσεις ρυθμιστών/διακοπτών, μετά το πέρας του προκαταρκτικού ελέγχου

Ρυθμιστής/Διακόπτης Θέση μετά το πέρας του προκαταρκτικού ελέγχου

Ρυθμιστής λαμπρότητας Θέση αμαύρωσης της εικόνας

Ρυθμιστής ευαισθησίας Θέση μηδενικής ευαισθησίας

Ρυθμιστής περιορισμού θαλάσσιων επιστροφών Θέση μηδενικής επίδρασης

Ρυθμιστής περιορισμού των επιστροφών βροχής NORMAL (ή OFF)

Διακόπτης αποκατάστασης και διακοπής της εκπομπής Stand-by

Ρυθμιστής λαμπρότητας των διακριβωτικών κύκλων Θέση μηδενικής λαμπρότητας των διακριβωτικών κύκλων
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Πίνακας 5.8 
Τα βήματα αποκατάστασης της τροφοδοσίας του radar

α/α Βήματα Παρατηρήσεις

1.
Θέτουμε τον διακόπτη τροφοδοσίας στη 
θέση START (ή ON)

2.
Ελέγχουμε αν φωτίζεται το ανεμολόγιο και 
η ένδειξη της κλίμακας ανίχνευσης στρέφο-
ντας τον ρυθμιστή φωτισμού

Στα radar που διαθέτουν ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας αρκεί 
να ελέγξουμε ότι αυτή ανάβει, χωρίς να στρέψουμε τον ρυθμι-
στή φωτισμού

3. Θέτουμε 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 4 πρώτα λεπτά για να 
κλείσουν οι αυτόματοι χρονοδιακόπτες

Στα radar που διαθέτουν σχετική ενδεικτική λυχνία, αυτή ανά-
βει όταν κλείσουν οι αυτόματοι χρονοδιακόπτες

5.
Θέτουμε τον διακόπτη αποκατάστασης και 
διακοπής της εκπομπής στη θέση Transmit7

Στη θέση αυτή το radar εκπέμπει κατά παλμούς 
Στα radar που δεν διαθέτουν διακόπτη αποκατάστασης και 
διακοπής της εκπομπής, το radar εκπέμπει κατά παλμούς αμέ-
σως μόλις κλείσουν οι αυτόματοι χρονοδιακόπτες 

Πίνακας 5.9 
Τα βήματα εμφάνισης της εικόνας του radar

α/α Βήματα Παρατηρήσεις

1.
Θέτουμε τον διακόπτη επιλογής κλίμακας 
ανίχνευσης σε μία μεσαία κλίμακα

Η επιλογή γίνεται με βάση τη θέση των στόχων

2.
Στέφουμε τον ρυθμιστή λαμπρότητας μέχρι η 
περιστρεφόμενη βάση χρόνου να είναι μόλις 
ορατή

Στρέφουμε από τη θέση αμαύρωσης της εικόνας μέχρι 
την εμφάνιση της βάσης και μετά αργά αντίθετα μέχρι το 
επιθυμητό σημείο

3.
Στρέφουμε τον ρυθμιστή ευαισθησίας μέχρι 
την εμφάνιση σε όλη την οθόνη λίγων θορύ-
βων με την ίδια ένταση

Στρέφουμε τον ρυθμιστή από τη θέση μηδενικής ευαι-
σθησίας μέχρι το επιθυμητό σημείο

4.

Στρέφουμε τον ρυθμιστή συντονισμού μέχρι 
να συντονίσουμε το radar (χρησιμοποιώντας 
στόχους και εάν δεν υπάρχουν στόχοι, θαλάσ-
σιες επιστροφές ή επιστροφές βροχής χωρίς 
περιορισμό τους)

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

5.
Στρέφουμε τον ρυθμιστή εστίασης μέχρις 
ότου οι διακριβωτικοί κύκλοι φαίνονται πιο 
λεπτοί

Η ρύθμιση αυτή πραγματοποιείται μόνο εάν το radar 
διαθέτει ρυθμιστή εστίασης

6.
Ρυθμίζουμε τον ρυθμιστή περιορισμού των 
θαλάσσιων επιστροφών για να τις περιορί-
σουμε

Η ρύθμιση αυτή πραγματοποιείται εφόσον εμφανίζονται 
θαλάσσιες επιστροφές

7.
Θέτουμε τον ρυθμιστή περιορισμού των επι-
στροφών βροχής στη θέση RAIN (ή ON) ώστε 
να τις περιορίσουμε

Η ρύθμιση αυτή πραγματοποιείται εφόσον εμφανίζονται 
επιστροφές βροχής

7 Ή στη θέση «Radiate» ή «Operate» ή «Run» ή «ON», ανάλογα με τον διακόπτη που το radar διαθέτει (βλ. πίνακα 5.1).
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κριβωτικοί κύκλοι να μην είναι ισαπέχοντες. Στην πε-
ρίπτωση αυτή με ακρίβεια μπορεί να μετρηθεί μόνο η 
απόσταση των στόχων που βρίσκονται πάνω σ’ έναν 
διακριβωτικό κύκλο. Οι αποστάσεις στόχων που βρί-
σκονται σε τυχαία θέση ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς 
κύκλους δεν μπορούν να μετρηθούν με ακρίβεια. Η 
διόρθωση των αποστάσεων μεταξύ των διακριβω-
τικών κύκλων, ώστε να είναι ίσες, πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή με τη βο-
ήθεια ποτενσιόμετρου που βρίσκεται στο εσωτερικό 
του ενδείκτη της συσκευής και ονομάζεται γραμμι-
κότητα (linearity).

Επίσης, το πλήθος των διακριβωτικών κύκλων 
που εμφανίζεται στην οθόνη αποτελεί κριτήριο ορ-
θότητας της απόστασης. Τόσο στην περίπτωση της 
κλίμακας ανίχνευσης των 6 ν.μ. όσο και στην περί-
πτωση της κλίμακας ανίχνευσης των 12 ν.μ. εμφανί-
ζονται 6 κύκλοι με τον έκτο να εμφανίζεται στην περι-
φέρεια της οθόνης. Εάν ο αριθμός των κύκλων είναι 
μικρότερος ή μεγαλύτερος από 6, αυτό σημαίνει ότι 
η πραγματική απόσταση της κλίμακας ανίχνευσης 
είναι διαφορετική απ’ αυτήν που αναγράφεται στην 
ένδειξη της κλίμακας. Επομένως, απαιτείται διόρθω-
ση της κλίμακας και άρα του αριθμού των διακριβω-
τικών κύκλων. Ο αριθμός των διακριβωτικών κύκλων 
πρέπει να διορθωθεί σε 6, με τον έκτο να βρίσκεται 
στην περιφέρεια της οθόνης. Η διόρθωση πραγματο-
ποιείται με τη βοήθεια ποτενσιομέτρων που βρίσκο-
νται στο εσωτερικό του ενδείκτη PPI, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή.

5.4.4 Έλεγχος και ρύθμιση της ακρίβειας του μετα-
βλητού σημειωτή απόστασης 

Το κύκλωμα του μεταβλητού σημειωτή απόστα-
σης προκαλεί, όπως έχουμε 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 εμ-
φανίζεται στον ενδείκτη απόστασης. Με τη βοήθεια 
του μεταβλητού σημειωτή απόστασης μετρούμε την 
απόσταση των στόχων. 

Ωστόσο, η ακρίβεια του μεταβλητού σημειωτή 
απόστασης δεν παραμένει σταθερή. Για τον λόγο 
αυτό πρέπει να γίνεται έλεγχος της ορθής λειτουργί-
ας του σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο έλεγχος συ-
νίσταται σε έλεγχο της ορθότητας των ενδείξεων του 
ενδείκτη απόστασης όταν ο φωτεινός κύκλος του ση-
μειωτή συμπίπτει με τον πρώτο και τον τελευταίο δι-
ακριβωτικό κύκλο. Όταν ο μεταβλητός σημειωτής λει-
τουργεί ορθά, τότε ο ενδείκτης απόστασης εμφανίζει 
τις αποστάσεις στις οποίες γνωρίζουμε ότι βρίσκονται 
ο πρώτος και ο τελευταίος, αντίστοιχα, διακριβωτικός 
κύκλος. Αν ο μεταβλητός σημειωτής δεν λειτουργεί 
ορθά, τότε ο ενδείκτης απόστασης εμφανίζει αποστά-
σεις πολύ διαφορετικές απ’ αυτές στις οποίες γνωρί-
ζουμε ότι βρίσκονται ο πρώτος και ο τελευταίος δια-
κριβωτικός κύκλος. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο μεταβλη-
τός σημειωτής δεν λειτουργεί ορθά, δεν πρέπει να 
πραγματοποιούνται μετρήσεις απόστασης χρησιμο-

Πίνακας 5.10 
Τα βήματα εκμετάλλευσης της εικόνας του radar

α/α Βήματα Παρατηρήσεις

1.
Στρέφουμε τους ρυθμιστές κέντρωσης της εικόνας, ώστε το 
κέντρο της εικόνας να συμπέσει με το κέντρο της οθόνης

2.
Στρέφουμε τους ρυθμιστές της γραμμής πλώρης, ώστε η 
γραμμή πλώρης να εμφανίζεται στην ένδειξη 0o (για παρου-
σίαση με την πλώρη άνω)

Εάν έχουμε εικόνα με τον Βορρά άνω, 
τους στρέφουμε, ώστε αυτή να εμφανί-
ζεται στην ένδειξη  πορείας του πλοίου

3.

Στρέφουμε τον ρυθμιστή λαμπρότητας των διακριβωτικών 
κύκλων στη θέση που οι κύκλοι είναι μόλις ορατοί. Εάν το 
radar δεν διαθέτει τέτοιο ρυθμιστή, αλλά διακόπτη αποκατά-
στασης και διακοπής, τον θέτουμε στη θέση OΝ

Στη θέση ON οι διακριβωτικοί κύκλοι 
εμφανίζονται στον ενδείκτη

4.
Στρέφουμε τον ρυθμιστή λαμπρότητας μεταβλητού σημει-
ωτή απόστασης στη θέση που ο μεταβλητός κύκλος είναι 
ορατός και ελέγχουμε την ακρίβειά του
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ποιώντας τον φωτεινό κύκλο που ο σημειωτής παρά-
γει, αλλά μόνο τους διακριβωτικούς κύκλους. Πρέπει 
πρώτα να διορθωθεί η ακρίβεια του σημειωτή, ώστε 
να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί στις μετρήσεις. Η δι-
όρθωση της ακρίβειας γίνεται με ρύθμιση σχετικών 
ποτενσιομέτρων που βρίσκονται στο εσωτερικό του 
ενδείκτη PPI, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευ-
αστή.

5.5 Συντονισμός

Αναφορικά με το 4ο βήμα της διαδικασίας εκκίνη-
σης της συσκευής radar (βλ. πίν. 5.9) που αφορά στην 
εμφάνιση της εικόνας επισημαίνουμε τη δυσκολία 
του χειροκίνητου συντονισμού του radar. Προκειμέ-
νου να αμβλυνθεί η δυσκολία αυτή, πολλές συσκευές 
radar διαθέτουν μεμονωμένα ή σωρευτικά τις ακό-
λουθες διατάξεις:

1) Μικροαμπερόμετρο συντονισμού. Καθώς στρέ-
φουμε τον ρυθμιστή συντονισμού, το μικροαμπερό-
μετρο αυτό παρουσιάζει τη μέγιστη ένδειξή του στη 
θέση του συντονισμού.

2) Ενδεικτική λυχνία. Καθώς στρέφουμε τον ρυθμι-
στή συντονισμού, η λυχνία αυτή φωτίζεται εντονότερα 
στη θέση του συντονισμού.

3) Σύστημα αυτόματης ρύθμισης συχνότη- 
τας. Σ’ ένα radar που διαθέτει τέτοιο σύστημα πρέπει 
να γίνει αρχικά χειροκίνητος συντονισμός με ακρίβεια. 
Στη συνέχεια ενεργοποιείται το αυτόματο σύστημα 
ρύθμισης συχνότητας που επιτυγχάνει συνεχή συντο-
νισμό του radar.

5.6 Αλλαγή κλίμακας

Κάθε φορά που αλλάζουμε την κλίμακα ανίχνευσης 
πρέπει να ελέγχουμε εάν υπάρχει κακή ρύθμιση της 
λαμπρότητας, της ευαισθησίας και του συντονισμού. 
Εάν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει κακή ρύθμισή τους 
πρέπει να προβαίνουμε στη σωστή ρύθμισή τους.

Σωστή (ή κανονική) ρύθμιση του ρυθμιστή λα-
μπρότητας έχουμε στη θέση, στην οποία η περιστρε-
φόμενη βάση χρόνου είναι μόλις ορατή. Εάν στρέ-
ψουμε ελάχιστα τον ρυθμιστή αρχικά προς τη μία 
κατεύθυνση και παρατηρήσουμε ότι η περιστρεφόμε-
νη βάση χρόνου δεν είναι πια ορατή και στη συνέχεια 
προς την άλλη κατεύθυνση και παρατηρήσομε ότι η 
περιστρεφόμενη βάση χρόνου είναι πολύ ορατή, τότε 
συμπεραίνουμε ότι υπάρχει σωστή ρύθμιση του ρυθ-
μιστή. Εάν δεν παρατηρήσουμε κατά την ελάχιστη 
στροφή του ρυθμιστή να συμβαίνουν τα παραπάνω, 

τότε συμπεραίνουμε ότι ο ρυθμιστής λαμπρότητας 
είναι κακά ρυθμισμένος.

Σωστή (ή κανονική) ρύθμιση του ρυθμιστή ευαι-
σθησίας έχουμε 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 στρέψουμε ελάχιστα 
τον ρυθμιστή αρχικά προς τη μία κατεύθυνση και πα-
ρατηρήσουμε ότι οι λίγοι θόρυβοι εξαφανίζονται και 
στη συνέχεια προς την άλλη κατεύθυνση και παρατη-
ρήσουμε αύξηση των θορύβων και της έντασής τους 
σε όλη την έκταση της εικόνας, τότε συμπεραίνουμε 
ότι έχουμε σωστή ρύθμιση του ρυθμιστή. Εάν δεν 
παρατηρήσουμε κατά την ελάχιστη στροφή του ρυθ-
μιστή να συμβαίνουν τα ανωτέρω, τότε καταλήγουμε 
στο συμπέρασμα ότι ο ρυθμιστής ευαισθησίας είναι 
κακά ρυθμισμένος και πρέπει να προβούμε στη σω-
στή (κανονική) ρύθμισή του.

Σωστή (ή κανονική) ρύθμιση του ρυθμιστή συ-
ντονισμού έχουμε στη θέση, στην οποία οι μικροί 
στόχοι που εμφανίζονται στην περιφέρεια της οθόνης 
φαίνονται εντονότεροι. Εάν στρέψουμε ελάχιστα τον 
ρυθμιστή δεξιά και αριστερά από τη θέση αυτή και 
διαπιστώσουμε ότι οι μικροί στόχοι που εμφανίζο-
νται στην περιφέρεια της οθόνης φαίνονται λιγότερο 
έντονοι, τότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι έχου-
με σωστή ρύθμιση του ρυθμιστή. Εάν δεν παρατηρή-
σουμε κατά την ελάχιστη στροφή του να συμβαίνουν 
τα ανωτέρω, τότε συμπεραίνουμε 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 επιστρο-
φών στη θέση μηδενικής επίδρασης, όταν δεν υπάρ-
χει λόγος να τον χρησιμοποιούμε κατά τη λειτουργία 
του radar. Ο έλεγχος πραγματοποιείται εάν έχουμε 
ήδη ρυθμίσει σωστά τον ρυθμιστή λαμπρότητας και 
τον ρυθμιστή ευαισθησίας και θέσουμε τον διακόπτη 
επιλογής κλίμακας ανίχνευσης σε κλίμακα 6–12 ν.μ.. 
Εάν τότε στρέψουμε τον ρυθμιστή σ’ ένα από τα δύο 
εντελώς ακραία σημεία του και παρατηρήσουμε ότι οι 
θόρυβοι εμφανίζονται με την ίδια ένταση σε όλη την 
περιοχή απ’ το κέντρο μέχρι την περιφέρεια της οθό-
νης, συμπεραίνουμε ότι υπάρχει σωστή ρύθμιση του 
ρυθμιστή περιορισμού των θαλάσσιων επιστροφών 
στη θέση μηδενικής επίδρασης. Εάν όμως παρατηρή-
σουμε να μην εμφανίζονται θόρυβοι σε μικρές απο-
στάσεις μέχρι 5 ν.μ., αλλά να εμφανίζονται στις μεγά-
λες αποστάσεις, συμπεραίνουμε ότι η θέση στην οποία 
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βρίσκεται ο ρυθμιστής είναι θέση μέγιστης επίδρασης 
και άρα η θέση μηδενικής επίδρασης βρίσκεται στο 
άλλο εντελώς ακραίο σημείο.

5.7 Όργανο παρακολούθησης επιδόσεων της συ-
σκευής radar

Η εμφάνιση στόχων αμέσως μετά την έναρξη λει-
τουργίας του radar δεν εξασφαλίζει από μόνη της την 
ορθή λειτουργία του. Το radar μπορεί να λειτουργεί, 
αλλά δεν είναι σίγουρο ότι λειτουργεί ορθά. 

Επίσης, η μη εμφάνιση στόχων σε μία περιοχή μπο-
ρεί να οφείλεται στο γεγονός ότι όντως δεν υπάρχουν 
στόχοι στην περιοχή, αλλά μπορεί να οφείλεται και σε 
ύπαρξη βλάβης ή/και σε κακή ρύθμιση του radar. 

Προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι το radar λειτουρ-
γεί ορθά απαιτείται έλεγχος της λειτουργίας του.

Ο έλεγχος της ορθής λειτουργίας θεωρητικά θα 
μπορούσε να γίνει με σύγκριση της εικόνας στο radar 
που παρουσιάζει συγκεκριμένος γνωστός στόχος ως 
προς την εικόνα που αναμενόταν να φανεί στο radar 
για τον συγκεκριμένο στόχο. Ωστόσο, ο έλεγχος αυτός 
δεν είναι εφικτός, καθώς τα πλοία δεν πλέουν πάντα 
στην ίδια περιοχή.

Ο έλεγχος της ορθής λειτουργίας ενός radar πραγ-
ματοποιείται με ειδικό όργανο που ονομάζεται όργανο 
παρακολούθησης επιδόσεων του radar (performace 
monitor).

Τα βασικά μεγέθη που ελέγχει το όργανο αυτό, 
ώστε να διαπιστωθεί η ορθή λειτουργία της συσκευής 
radar είναι:

1) Το ρεύμα τροφοδοσίας της συσκευής που προ-
έρχεται από το ρεύμα του πλοίου.

2) Η ισχύς εκπομπής.
3) Η ευαισθησία του δέκτη και
4) η σωστή ρύθμιση του ρυθμιστή συντονισμού.
Το όργανο παρακολούθησης επιδόσεων παρου-

σιάζει μία οπτική ένδειξη στον ενδείκτη μόνο όταν τα 
προαναφερόμενα μεγέθη βρίσκονται εντός προκαθο-
ρισμένων ορίων. Μόνο όταν υπάρχει η οπτική ένδειξη 

ο χειριστής γνωρίζει ότι η συσκευή radar λειτουργεί 
ορθά.

5.8 Καταγραφή των δεδομένων του radar

Συνιστάται η καταγραφή των δεδομένων του radar 
σε ψηφιακά αρχεία, ώστε να τηρείται Ημερολόγιο του 
radar και ιστορικό συντήρησής του. Από τα αρχεία 
αυτά μπορούν να εξαχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες πληρο-
φορίες για την απόδοση του radar και γενικότερα για 
τις δυνατότητες που διαθέτει και τους περιορισμούς 
που το χαρακτηρίζουν στην ανίχνευση συγκεκριμένων 
στόχων στο σύνολο των διαφορετικών συνθηκών, στις 
οποίες το radar έχει λειτουργήσει, καθώς και τις βλάβες 
που έχει παρουσιάσει και την αποκατάστασή τους. Οι 
πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες τόσο για τους χει-
ριστές του radar, όσο και για τους τεχνικούς που είναι 
υπεύθυνοι για τη συντήρησή του και την αποκατάστα-
ση των βλαβών του.

Το Ημερολόγιο του radar καταγράφει τη λειτουργία 
και την απόδοσή του. Κάποιοι κατασκευαστές radar 
παρέχουν υπόδειγμα τέτοιου Ημερολογίου, το οποίο 
διευκολύνει την τήρησή του και περιλαμβάνει τα πεδία 
που οι ίδιοι κρίνουν απαραίτητα για τη συμπλήρωσή 
τους και την καταγραφή των σχετικών πληροφοριών. 
Επίσης, περιλαμβάνει καταχωρίσεις των εξωτερικών 
παραγόντων που επηρεάζουν την ανίχνευση των στό-
χων, καθώς και πληροφορίες για την ανίχνευση και 
αναγνώριση στόχων, όπως η απόσταση που για πρώτη 
αφορά ανιχνεύεται ένας ορισμένος στόχος, η απόστα-
ση στην οποία αναγνωρίζεται, το είδος του στόχου, η 
απόσταση στην οποία ανιχνεύεται για πρώτη φορά 
racon κ.λπ..

Το αρχείο συντήρησης του radar καταγράφει τις 
περιοδικές ή έκτακτες συντηρήσεις που πραγματοποι-
ούνται και συγκεκριμένα τον χρόνο που γίνονται και το 
αντικείμενό τους. Επίσης, καταγράφει τις βλάβες που 
παρουσιάστηκαν στο radar και την αποκατάστασή 
τους και συγκεκριμένα τον χρόνο που κάθε βλάβη πα-
ρουσιάστηκε, το είδος της βλάβης και τον χρόνο και τις 
εργασίες που έλαβαν χώρα για την αποκατάστασή της.

Ερωτήσεις

1.  Ποιοι είναι οι τέσσερεις διακόπτες του radar; 
Αναφέρατε συνοπτικά για καθέναν απ’ αυτούς 
τις δυνατές θέσεις του και τη λειτουργία του.

2.   Πώς καθορίζεται το μήκος του παλμού εκπο-
μπής στα radar που δεν διαθέτουν διακόπτη 
παλμού εκπομπής;
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3.  Για ποιους λόγους χρησιμοποιούνται οι ρυθ-
μιστές του radar; Αναφέρατε πέντε από τους 
βασικότερους, κατά τη γνώμη σας, ρυθμιστές.

4.  Αναλύστε τη χρησιμότητα του μεταβλητού ση-
μειωτή απόστασης και του δρομέα διοπτεύσε-
ων ως προς τον προσδιορισμό της θέσης ενός 
στόχου.

5.  Σε ποιες περιπτώσεις είναι επιθυμητή η εξα-
φάνιση της γραμμής πλώρης με τη βοήθεια 
του διακόπτη εξαφάνισης γραμμής πλώρης; 
Περιγράψτε συνοπτικά τη λειτουργία του 
διακόπτη αυτού.

6.  Ποιος ο ρόλος των διακοπτών και ρυθμιστών 
του ενδείκτη αληθούς κίνησης του radar; 
Αναφέρατε τους βασικότερους απ’ αυτούς και 
περιγράψτε συνοπτικά τη λειτουργία τους.

7.  Πώς επιτυγχάνουμε στον ενδείκτη αληθούς κί-
νησης τη μετατόπιση του κέντρου της εικόνας 
αντίθετα από την πορεία του πλοίου και την 
επαναφορά του στην αρχική θέση; 

8.  Αναφέρετε συνοπτικά τα βήματα της δια-
δικασίας του προκαταρκτικού ελέγχου που 
πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την 
εκκίνηση του radar.

9.  Περιγράψτε με ποιον τρόπο διαπιστώνουμε 
εάν υπάρχει σωστή ρύθμιση του ρυθμιστή 
περιορισμού των θαλάσσιων επιστροφών 
στη θέση μηδενικής επίδρασης.

10.  Γιατί είναι απαραίτητος ο συντονισμός του 
radar και πώς επιτυγχάνεται;

11.  Πώς ελέγχουμε τη σωστή ρύθμιση μετά από 
αλλαγή κλίμακας:

 α) του ρυθμιστή λαμπρότητας και 
 β) του ρυθμιστή ευαισθησίας;

12.  Πώς επιτυγχάνουμε τη σωστή ρύθμιση της 
απόστασης και του αριθμού των διακριβωτι-
κών κύκλων;

13.  Πώς πραγματοποιείται ο έλεγχος και η ρύθ-
μιση της ακρίβειας του μεταβλητού σημειω-
τή απόστασης;



6.1 Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε τα θέματα της 
αναγνώρισης της ηχούς και αναλύουμε τη σημασία 
που έχει η αναγνώριση για την ασφαλή ναυσιπλοΐα. 

Συγκεκριμένα, σχολιάζουμε τους παράγοντες που 
καθορίζουν τη σαφήνεια της εικόνας του radar και τη 
διαφοροποίηση μεταξύ των στόχων και της ηχούς 
τους. Παρουσιάζουμε τους παράγοντες από τους 
οποίους εξαρτάται η ηχώ των μικρών στόχων και εξη-
γούμε τους λόγους, για τους οποίους διαφοροποιείται 
η ηχώ των ακτών από την πραγματική τους εικόνα. 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τους ανακλαστήρες 
radar, περιγράφουμε την αρχή λειτουργίας τους και 
αναλύουμε συγκριτικά τους βασικούς τύπους τους. 
Επίσης, παρουσιάζουμε τους ραδιοσημαντήρες radar 
και αναλύουμε συγκριτικά τους βασικούς τύπους 
τους.

Περαιτέρω, αναλύουμε τους τρόπους εντοπισμού 
στόχων και αναγνώρισης ακτογραμμών διαφόρων τύ-
πων, καθώς και τους τρόπους προσδιορισμού στίγμα-
τος και παρουσιάζουμε εφαρμογές χρησιμοποίησης 
της τεχνικής των παραλλήλων γραμμών.

6.2 Σαφήνεια της εικόνας radar

Η εικόνα του radar αποτελείται από πολλές τελείες 
ή στοιχεία εικόνας (εικονοστοιχεία). Τα εικονοστοι-
χεία 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 ανακλώμε-
νη ισχύ, ενώ οι πιο φωτεινές αντιστοιχούν σε υψηλή 
ανακλώμενη ισχύ. 

Η ανακλώμενη από τον στόχο ισχύς και άρα η ει-
κόνα του radar, σ’ ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος 
εξαρτάται από πλήθος παραγόντων, οι οποίοι αναλύ-
ονται παρακάτω. 

Γενικά, όσο πιο φωτεινό είναι ένα στοιχείο στην 
εικόνα του radar, τόσο πιο ισχυρή ανάκλαση της δέ-

σμης 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 ει-
κόνες 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 εμφανίζο-
νται φωτεινότερες στην εικόνα του radar. Μερικές πε-
ριοχές, που δεν φωτίζονται από το radar, όπως η πίσω 
πλευρά των βουνών, βρίσκονται στη σκιά και εμφανί-
ζονται σκοτεινές στην εικόνα του radar. 

Η ισχύς της ανακλώμενης δέσμης εξαρτάται επί-
σης απ’ τις ηλεκτρικές ιδιότητες του στόχου συμπε-
ριλαμβανόμενης 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 προσπί-
πτουσα ακτινοβολία μακριά από την κεραία του radar, 
με αποτέλεσμα να εμφανίζονται σκοτεινά.

Γενικά, στην εικόνα του radar εμφανίζονται δι-
άφοροι στόχοι, όπως πλοία, σημαντήρες, οι θαλάσ-
σιες επιστροφές, οι επιστροφές βροχής, ψευδοηχώ 
και παρεμβολές από άλλα radar. Ωστόσο, πάντοτε η 
εικόνα του radar παρουσιάζει διαφορές απ’ την πραγ-
ματική εικόνα του χάρτη, οι οποίες μπορεί να οφεί-
λονται είτε στα χαρακτηριστικά της συσκευής radar, 
είτε στα χαρακτηριστικά των στόχων. Οι διαφορές 
αυτές, άλλες φορές μπορεί να είναι μικρές κι άλλες 
φορές μεγάλες. Οι επιδράσεις των χαρακτηριστικών 
των στόχων στην εικόνα του radar παρουσιάζονται 
αναλυτικά στην παράγραφο 2.10.

Η αξιοποίηση κατά τον μέγιστο βαθμό των πληρο-
φοριών που περιλαμβάνει η εικόνα του radar εξαρτά-
ται από τις ικανότητες του χειριστή του να χειρίζεται 
τους ρυθμιστές της συσκευής radar ναυσιπλοΐας και 
να αναγνωρίζει τα στοιχεία των εικόνων της. Ο κατάλ-
ληλος χειρισμός των ρυθμιστών της συσκευής radar 
επιτυγχάνει τη μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
ανίχνευσης των στόχων και την αύξηση της σαφήνει-
ας της εικόνας. Οι ικανότητες αυτές του χειριστή εξαρ-

Αναγνώριση της ηχούς και η 
σημασία της στη ναυσιπλοΐα 6
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1  Στην πραγματικότητα, η ηχώ εμφανίζεται αλλοιωμένη και από τις υπερκατασκευές του κρουαζιερόπλοιου, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται 
δεύτερη ξεχωριστή ηχώ που αντιστοιχεί σ’ αυτές.

τώνται απ’ τις σχετικές σε βάθος γνώσεις που διαθέτει, 
την ποιότητα της εκπαίδευσης που έχει λάβει, τον χρό-
νο και την ποιότητα της εξάσκησης που έχει πραγμα-
τοποιήσει 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 δι-
ατήρηση σε υψηλό επίπεδο των ικανοτήτων του χει-
ριστή της συσκευής radar.

6.3 Ομοιότητα ηχούς-στόχου

Η ηχώ, όπως ήδη έχει αναφερθεί και αναλυθεί, 
είναι το κύμα που ανακλάται από τον στόχο και επι-
στρέφει με επαρκές πλάτος και καθυστέρηση, ώστε 
να γίνει αντιληπτό. 

Η ηχώ δεν εμφανίζεται στο radar επακριβώς όμοια 
με τον στόχο, στον οποίο αντιστοιχεί, αλλά εμφανίζε-
ται παραμορφωμένη (βλ. § 2.8) λόγω:

1) Του μήκους του παλμού εκπομπής.
2) Του μεγέθους του εικονοστοιχείου και
3) του οριζόντιου εύρους της δέσμης ακτινοβολί-

ας, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην είναι εφικτή 
η αναγνώριση του στόχου από την ηχώ του. 

Από τους παραπάνω λόγους παραμόρφωσης, ο 
λόγος που οδηγεί στη μεγαλύτερη παραμόρφωση της 
εικόνας του radar είναι αυτός του οριζόντιου 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.
3) Η όψη παρατήρησης των ακτών.
4) Η απόσταση του πλοίου από την ακτή.
5) Οι τομείς σκιάς που μπορεί να δημιουργούνται 

κ.ά..

6.4 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 διάστασης της επιφάνειας, που 
οι στόχοι εκθέτουν κάθετα στη δέσμη και του τόξου 
που αντιστοιχεί στο οριζόντιο εύρος της δέσμης. 

Συγκεκριμένα, διακρίνουμε τις παρακάτω περι-
πτώσεις:

1) Οι μικροί στόχοι βρίσκονται σε τέτοια απόσταση 
από το radar, ώστε το τόξο που αντιστοιχεί στο ορι-
ζόντιο 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 τόξο γωνίας ίσης με τη γωνία που αντιστοι-
χεί 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 οριζό-
ντιο 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 αναγνώ-
ρισή τους από την ηχώ τους.

Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε ένα κρουαζερό-
πλοιο που βρίσκεται σε πολύ μεγάλη απόσταση από 
radar που το παρατηρεί κάθετα προς τον άξονά του. 
Το κρουαζερόπλοιο κινείται μειώνοντας την απόστα-
σή 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 μειω-
θεί, ώστε να ισχύει η περίπτωση (2) (βλ. παραπάνω), η 
ηχώ του γίνεται μια γραμμή1 με μήκος που αντιστοιχεί 
στο μήκος του κρουαζερόπλοιου. 

6.5 Ηχώ των ακτών

Πολλές φορές η εικόνα της ηχούς των ακτών δι-
αφέρει σημαντικά από την πραγματική εικόνα τους. 
Αυτό μπορεί να οφείλεται στους εξής παράγοντες:

1) Στην παραμόρφωση λόγω του οριζόντιου εύ-
ρους δέσμης η οποία έχει τα ακόλουθα κύρια αποτε-
λέσματα:

α) Η ηχώ μικρών στόχων, που βρίσκονται κοντά 
στις ακτές, αποκρύπτεται με αποτέλεσμα οι ακτές να 
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εμφανίζονται με εξάρσεις, εκεί όπου στην πραγματι-
κότητα 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 του ει-
κονοστοιχείου. Τις περισσότερες φορές, η παραμόρ-
φωση αυτή δεν είναι καθόλου σημαντική. Ωστόσο, 
πολλές φορές συνδυαζόμενη με τη διάκριση κατ’ από-
σταση, 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 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 ελαττω-
θεί 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 6.1 παρουσιάζει ενδεικτικά παραδείγμα-
τα 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 προκα-
λούνται.

6.6 Ανακλαστήρες radar

Οι ανακλαστήρες radar ή αλλιώς παθητικοί ανα-
κλαστήρες ή παθητικά βοηθήματα είναι ελαφρές με-
ταλλικές 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 το-
ποθετούνται πολλοί ανακλαστήρες radar σε κατάλλη-
λο ύψος και κατάλληλες αποστάσεις μεταξύ τους. Η 
επιλογή του ύψους και των αποστάσεων αυτών είναι 
τέτοιες, ώστε η ηχώ κάθε ανακλαστήρα να διακρίνε-
ται ήδη απ’ τη μέγιστη απόσταση ανίχνευσης 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 ανεξάρ-
τητα από την όψη παρατήρησής τους. 

Η λειτουργία τους βασίζεται στην ιδιότητα της 
ανακλώμενης δέσμης (βλ. §§ 2.10.3). Η ανακλώμενη 
δέσμη μετά από διαδοχικές ανακλάσεις σε τρεις επί-
πεδες λείες επιφάνειες, που είναι ανά δύο κάθετες με-
ταξύ τους, έχει κατεύθυνση αντίθετη με την προσπί-
πτουσα δέσμη. Η ιδιότητα αυτή ισχύει ανεξαρτήτως 
της γωνίας πρόσπτωσης της προσπίπτουσας δέσμης. 

Σχ. 6.1 
Παραδείγματα παραμορφώσεων της ηχούς των ακτών: (α) Εικόνα ενδείκτη PPI, (β) πραγματική εικόνα
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Έτσι, ο στόχος των τριών επιπέδων λείων επιφανειών, 
που είναι ανά δύο κάθετες μεταξύ τους, έχει ως απο-
τέλεσμα 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 ορ-
θογώνια γωνία, ονομάζεται τριεδρικός ανακλαστήρας 
radar.

Η ισχύς της ηχούς από τον τριεδρικό ανακλαστήρα 
radar και κατά συνέπεια η απόσταση ανίχνευσής του 
εξαρτάται από το μέγεθος των κάθετων επιφανειών της 
τρίεδρης ορθογώνιας γωνίας. Συνήθως χρησιμοποιού-
νται επιφάνειες με διαστάσεις 30 cm, 40 cm, 50 cm και 
60 cm. Για να καταστεί σαφής η επίδραση της διάστα-
σης των επιφανειών σημειώνουμε ότι τριεδρικός ανα-
κλαστήρας 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 παρατήρησής του, πραγματο-
ποιείται 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. 
6.2) αποτελείται από τρεις ρομβοειδείς επίπεδες επιφά-
νειες που τέμνονται κάθετα κατά τη μικρή τους διαγώ-
νιο και σχηματίζουν οκτώ ορθογώνιες τρίεδρες γωνίες. 

Σχ. 6.2
Οκταεδρική ομάδα ανακλαστήρων radar

Όταν η οκταεδρική ομάδα ανακλαστήρων είναι 
οριζόντια, τότε κάθε μία από τις τέσσερεις άνω ή κάτω 
ορθογώνιες τρίεδρες γωνίες της, αντιστοιχεί σε οριζό-
ντια γωνία 90ο. Ομοίως, λόγω της συμμετρίας της, όταν 
η οκταεδρική ομάδα ανακλαστήρων είναι κατακόρυ-
φη, τότε έχουμε πάλι κάθε μία απ’ τις τέσσερεις άνω ή 
κάτω ορθογώνιες τρίεδρες γωνίες της, να αντιστοιχεί 
σε οριζόντια γωνία 90ο. Έτσι, η ισχύς της ανακλώμενης 

δέσμης από την οκταεδρική ομάδα ανακλαστήρων 
είναι ίδια είτε αυτή τοποθετηθεί οριζόντια, είτε κατα-
κόρυφα. Λόγω της ιδιότητάς τους αυτής, οκταεδρικές 
ομάδες ανακλαστήρων τοποθετούνται σε μικρά πλοία, 
ειδικά όταν πλέουν σε περιοχές κακής ορατότητας. 

2) Η πενταγωνική ή εξαγωνική ομάδα ανακλα-
στήρων radar (σχ. 6.3) αποτελείται από πέντε ή έξι 
ορθογώνιες τριεδρικές γωνίες τριγωνικών επιφανει-
ών, που είναι τοποθετημένες συμμετρικά συνήθως 
στο επάνω μέρος βάσης σχήματος δακτυλίου, ώστε η 
κάτω τριγωνική επιφάνεια των τριεδρικών γωνιών να 
έχει κλίση 35ο.

Σχ. 6.3
Πενταγωνική ομάδα ανακλαστήρων radar

Όταν η πενταγωνική ομάδα ανακλαστήρων είναι 
οριζόντια, τότε κάθε μία απ’ τις πέντε τρίεδρες γω-
νίες της, αντιστοιχεί σε οριζόντια γωνία 72ο. Όταν η 
πενταγωνική ομάδα ανακλαστήρων είναι κατακόρυ-
φη, τότε έχουμε (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 το-
ποθετηθεί κατακόρυφα σε σχέση με την περίπτωση 
που τοποθετηθεί οριζόντια. Συγκριτικά με την οκτα-
εδρική ομάδα ανακλαστήρων, η πενταγωνική ομάδα 
ανακλαστήρων ιδίων διαστάσεων που είναι οριζόντια 
ανακλά κατά πολύ μεγαλύτερη ισχύ. Λόγω της ιδιότη-
τάς τους αυτής, πενταγωνικές ομάδες ανακλαστήρων 
με τη βάση τους οριζόντια τοποθετούνται σε σημα-
ντήρες. 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, το-
ποθετείται και δεύτερη πενταγωνική ομάδα ανακλα-
στήρων σε διπλάσιο ύψος απ’ την πρώτη.

Εκτός από τον τριεδρικό ανακλαστήρα radar και 
τις ομάδες ανακλαστήρων radar, άλλοι δύο τύποι ανα-
κλαστήρων radar που χρησιμοποιούνται είναι:

1) Ο διεδρικός ανακλαστήρας radar που αποτελεί-
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ται από δύο κατακόρυφες μεταλλικές πλάκες κάθετες 
μεταξύ τους. Διεδρικοί ανακλαστήρες τοποθετούνται 
συνήθως στην κορυφή φάρων.

2) Ο σφαιρικός ανακλαστήρας ή ανακλαστήρας 
Luneberg με ακτίνα 15 – 25 cm, στον οποίο είναι το-
ποθετημένη κατά μήκος του ισημερινού, μεταλλική 
λωρίδα, που αποτελεί ουσιαστικά τον ανακλαστήρα. 
Η σφαίρα αποτελείται από ισοπαχή σφαιρικά στρώμα-
τα διηλεκτρικών υλικών με διαφορετική διηλεκτρική 
σταθερά. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που προσπί-
πτουν στην επιφάνεια της σφαίρας, διαθλώνται από 
τα σφαιρικά στρώματα διηλεκτρικών υλικών και εστι-
άζονται σε σημείο της μεταλλικής λωρίδας του ισημε-
ρινού της σφαίρας. Ακολούθως τα ηλεκτρομαγνητικά 
κύματα ανακλώνται απ’ τη μεταλλική λωρίδα του ιση-
μερινού 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 περί-
πτωση 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 είναι εφικτή η 
ανίχνευσή τους και από radar αεροσκαφών.

Οι σφαιρικοί ανακλαστήρες, λόγω του πάχους και 
της διηλεκτρικής σταθεράς των σφαιρικών τους στρω-
μάτων, έχουν μεγαλύτερο κόστος κατασκευής από τις 
οκταεδρικές και τις πενταγωνικές ομάδες ανακλαστή-
ρων. Ωστόσο, χαρακτηρίζονται από την ιδιότητα της 
συμμετρικής ανάκλασης και εμφανίζουν μεγαλύτερη 
αντοχή σε συνθήκες κυματισμού, καθώς και στη διά-
βρωση από τη σκουριά.

6.7 Ραδιοσημαντήρες radar και αναμεταδότες

Οι ραδιοσημαντήρες radar ή αλλιώς ενεργητικοί 
ανακλαστήρες ή ενεργά βοηθήματα2 είναι πομποί 
που εκπέμπουν σήματα στη μικροκυματική περιοχή. 
Τα σήματα αυτά λαμβάνονται από τον δέκτη του radar 

και χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των ραδιο-
σημαντήρων.

Τα σήματα από έναν ραδιοσημαντήρα είναι αντι-
ληπτά από τον δέκτη του radar και εμφανίζονται στην 
οθόνη του ενδείκτη όταν το πλοίο βρίσκεται σε με-
γάλη 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 ραδιοσημα-
ντήρες θεωρούνται πολύ χρήσιμα βοηθήματα για τη 
ναυσιπλοΐα και τοποθετούνται σε σημεία που παρου-
σιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στη ναυσιπλοΐα.

Υπάρχουν αρκετοί τύποι ενεργών βοηθημάτων 
ωστόσο οι τύποι που χρησιμοποιούνται περισσότερο 
είναι οι racons και οι ενισχυτές ηχούς. Επιπλέον των 
ραδιοσημαντήρων αυτών για την εκπομπή σημάτων 
στην μικροκυματική περιοχή χρησιμοποιούνται3 και 
οι αναμεταδότες πληροφοριών. Οι πιο γνωστοί ανα-
μεταδότες είναι οι radar-SART, AIS-SART και AIS AtoN.

6.7.1 Racons

Το όνομα αυτών των ραδιοσημαντήρων προέρχε-
ται από τις λέξεις RAdar beaCONS και χαρακτηρίζο-
νται από τα εξής:

1) Η συχνότητα λειτουργίας τους είναι συνήθως 
στη Χ ζώνη. Υπάρχουν όμως και racons που λειτουρ-
γούν στην S ζώνη (βλ. πίν. 2.3).

2) Δεν λειτουργούν ανεξάρτητα από τo radar, αλλά 
μόνο αφού λάβουν παλμούς από radar.

3) Δεν λειτουργούν συνεχώς, αλλά περιοδικά. Εκ-
πέμπουν για ένα χρονικό διάστημα και στη συνέχεια 
σιγούν, μετά εκπέμπουν πάλι, ακολούθως σιγούν 
κ.ο.κ..

4) Εκπέμπουν σε όλο τον κύκλο του ορίζοντα (δηλ. 
εκπέμπουν κατά 360ο).

5) Από τα σήματα που εκπέμπουν προσδιορίζεται 
τόσο η απόσταση, όσο και η διόπτευσή τους.

Ένα racon (σχ. 6.4) περιλαμβάνει τις ακόλουθες μο-
νάδες: 

1) Την κεραία που χρησιμοποιείται και για την εκ-
πομπή και για τη λήψη χρησιμοποιώντας διακόπτη εκ-
πομπής-λήψης. Ακτινοβολεί ομοιόμορφα σε όλο τον 
κύκλο του ορίζοντα.

2  Η ονομασία ενεργητικοί ανακλαστήρες οφείλεται στο ότι τα κύματα που εκπέμπουν λαμβάνονται από τον δέκτη του radar και όχι μετά από 
ανάκλαση των κυμάτων που εκπέμπει το radar, όπως στην περίπτωση της ηχούς των ανακλαστήρων radar.

3  Παλαιότερα χρησιμοποιούνταν και οι ramarks (RAdar MARKers). Η εγκατάστασή τους γινόταν συνήθως σε χαμηλές ακτές, καθώς μπο-
ρούσαν να ανιχνεύονται από πολύ μεγάλη απόσταση. Λειτουργούν ανεξάρτητα από τα radar, εκπέμπουν περιοδικά σε ολόκληρο τον 
ορίζοντα και από τα σήματά τους προσδιορίζεται μόνο η διόπτευσή τους.
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2) Τον δέκτη που λαμβάνει τους παλμούς που εκ-
πέμπει το radar ενός πλοίου, όταν η δέσμη ακτινοβο-
λίας 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 λαμ-
βάνει ο δέκτης και παράγει τους παλμούς που τροφο-
δοτούν τον πομπό. 

4) Τον πομπό που ενεργοποιείται από τον διαμορ-
φωτή και παράγει τον παλμό που εκπέμπεται στη συ-
νέχεια από την κεραία. 

Η συχνότητα του παλμού εκπομπής του racon κα-
θορίζεται μ’ έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

1) O παλμός εκπομπής του racon έχει την ίδια συ-

Σχ. 6.4 
Racon

χνότητα με τον παλμό του radar που ενεργοποιεί το 
racon. Στην περίπτωση αυτή το σήμα του racon εμφα-
νίζεται στην εικόνα του ενδείκτη ως φωτεινός τομέ-
ας. Ο τομέας αυτός έχει γωνία αντίστοιχη του οριζό-
ντιου εύρους της δέσμης ακτινοβολίας του radar. Το 
σχήμα 6.5 παρουσιάζει χαρακτηριστική εικόνα radar 
από σήμα racon, στο οποίο εμφανίζεται και η ηχώ του 
racon. Η ηχώ διαφέρει απ’ το σήμα του racon, καθώς η 
εκπομπή του πραγματοποιείται με μικρή καθυστέρη-
ση από τη στιγμή της ενεργοποίησής του, όπως εξη-
γούμε παρακάτω.

Σχ. 6.5  
Εικόνα radar από σήμα racon  

με ίδια συχνότητα με τον παλμό του radar

Σήμα racon

Ηχώ

2) Η συχνότητα του παλμού εκπομπής του racon 
μεταβάλλεται βηματικά ή γραμμικά με χαμηλό ρυθμό 
μεταβολής [σχ. 6.6 (α και β)] σε όλη την περιοχή συ-
χνοτήτων, στην οποία λειτουργεί.

3) Η συχνότητα του παλμού εκπομπής του racon 
μεταβάλλεται γραμμικά με υψηλό ρυθμό μεταβολής 
[σχ. 6.6 (γ)] σε όλη την περιοχή συχνοτήτων, στην 
οποία λειτουργεί.

4) Ο παλμός εκπομπής του racon εκπέμπεται και 
σταματά να εκπέμπεται με κώδικα.

Σχ. 6.6
Εικόνα radar από σήμα racon με συχνότητα που μεταβάλλεται: (α) Βηματικά με χαμηλό ρυθμό μεταβολής,  

(β) γραμμικά με χαμηλό ρυθμό μεταβολής και (γ) γραμμικά με υψηλό ρυθμό μεταβολής

(γ)(β)(α)
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Στην εικόνα του ενδείκτη εμφανίζεται σήμα από 
τελείες και παύλες στην κατεύθυνση του racon που 
αντιστοιχεί στον κώδικα Morse (σχ. 6.7). 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 λειτουρ-
γίας του radar.

Η λογική του τρόπου αυτού είναι αντίστοιχη της 
λειτουργίας εκτός περιοχής συχνοτήτων radar. Τα 
radar χρησιμοποιούν δεύτερο δέκτη για την ξεχωρι-
στή λήψη του σήματος του racon, ώστε να μην εξαφα-
νίζεται η εικόνα του radar που αντιστοιχεί στη συχνό-
τητα λειτουργίας του. 

Σημειώνουμε ότι από το σήμα των racons μπορεί 
να μετρηθεί η απόσταση και η διόπτευσή τους. Η από-
σταση μετριέται 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  η εκ-
πομπή του παλμού racon πραγματοποιείται με μικρή 
καθυστέρηση από τη στιγμή της ενεργοποίησης 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 μι-
κρές αποστάσεις οι πλευρικοί λοβοί της δέσμης ακτι-
νοβολίας λαμβάνουν τα σήματα των racons και επίσης 
η κύρια δέσμη λαμβάνει τα σήματα των racons από 
ανακλάσεις σε εμπόδια, που βρίσκονται στην περιοχή. 
Επίσης, παρεμβολές δημιουργούνται από racons που 
ενεργοποιούνται απ’ τα radar άλλων πλοίων. Αποτέλε-
σμα αυτών των παρεμβολών είναι η εμφάνιση έντο-
νων 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 ρυθμιστή περιορι-
σμού επιστροφών βροχής. Ωστόσο, η χρήση του ρυθ-
μιστή αυτού πρέπει να γίνεται προσεκτικά, καθώς μ’ 
αυτόν εξαφανίζεται και το κανονικό σήμα των racons. 
Οι racons συνήθως εγκαθίστανται σε καραβοφάναρα, 
σε σημαντήρες, σε σημεία χαμηλών ακτών και σε ση-
μεία ακτών που παραμορφώνονται λόγω της ύπαρξης 
πάγων, ώστε να ανιχνεύονται από μεγάλη απόσταση.

6.7.2 Ενισχυτές ηχούς

Οι ενισχυτές ηχούς έχουν κοινή κεραία πομπού και 
δέκτη και τοποθετούνται σε μικρά σκάφη και μικρούς 
σημαντήρες. Όταν ο δέκτης ενός ενισχυτή ηχούς λά-
βει έναν παλμό radar, τότε ο πομπός του εκπέμπει έναν 
παλμό με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1)  Ίδια διάρκεια με τον προσπίπτοντα παλμό radar.
2) Ίδια συχνότητα με τον προσπίπτοντα παλμό ra-

dar. 
3) Ισχύ μεγαλύτερη από την ηχώ ανακλαστήρα ra-

dar.
Κατά συνέπεια ο παλμός που εκπέμπει ο ενισχυτής 

ηχούς ανιχνεύεται σε μεγαλύτερη απόσταση. Έτσι οι 
ενισχυτές ηχούς ανιχνεύονται μέσα σε περιοχές θα-
λάσσιων επιστροφών ή βροχής και μάλιστα σε σημα-
ντική απόσταση από το radar.

6.7.3 Αναμεταδότες AIS AtoN

Ο αναμεταδότης AIS AtoN (Automatic Identifica-
tion System – Aid to Navigation) έχει σχεδιαστεί για να 
εγκαθίσταται σε βοήθημα ναυσιπλοΐας με σκοπό τη 
μετάδοση των πληροφοριών που αφορούν στο βοή-
θημα αυτό και στην παρουσίασή τους στις οθόνες εξο-
πλισμού ναυσιπλοΐας, όπως είναι τα radar, το ECDIS και 
το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ναυσιπλοΐας (Integrated 
Navigation System – INS). Ο αναμεταδότης AIS AtoN 
είναι ένα ψηφιακό βοήθημα, που ανήκει στη γενικό-
τερη κατηγορία των βοηθημάτων ναυσιπλοΐας (Aid to 
Navigation – AtoN). 

Η εγκατάσταση και λειτουργία του πρέπει να είναι 
σύμφωνη με τα οριζόμενα από τη Δ.Σ. SOLAS σχετικά 
με την εγκατάσταση και τη λειτουργία βοηθημάτων 
ναυσιπλοΐας, χωρίς να επηρεάζεται ο κύριος σκοπός 
του συστήματος AIS που είναι η αποφυγή σύγκρου-
σης. Σημειώνεται ότι δεν διαθέτουν όλοι οι τύποι σκα-
φών εξοπλισμό για την έκδοση και λήψη μηνυμάτων 
AIS και ορισμένα σκάφη της Δ.Σ. SOLAS είναι εξοπλι-
σμένα μόνο με οθόνη που παρουσιάζει αλφαριθμητι-
κές πληροφορίες.

Σχ. 6.7
Εκπομπή από racon του γράμματος Q  

σύμφωνα με τον κώδικα Morse
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Ο αναμεταδότης AIS AtoN [σχ. 6.8 (α)] εκπέμπει 
την Αναφορά Βοηθήματος Ναυσιπλοΐας (Αids-to-
Νavigation Report) που αποτελεί το Μήνυμα AIS με 
αριθμό 21 (AIS Message 21) και περιλαμβάνει την 
αναφορά θέσης και κατάστασης του βοηθήματος. Οι 
αναμεταδότες AIS AtoN αποτελούν σημαντική εξέλι-
ξη στον τομέα των βοηθημάτων ναυσιπλοΐας, καθώς 
καθιστούν πλέον εφικτή την παρουσίαση πληροφο-
ριών σχετικά με βοηθήματα, τα οποία δεν θα ήταν 
δυνατό αλλιώς να ανιχνευθούν.

Σχ. 6.8
(α) Αναμεταδότης AIS AtoN (β) Σύμβολα AIS AtoN

(α) (β)

Πραγματικό ή
συνθετικό AIS AtoN

Βασικό σχήμα

Εικονικό AIS Aton

Βασικό σχήμα

Η παροχή των πληροφοριών σε ψηφιακή μορφή 
συμπληρώνει τα παραδοσιακά βοηθήματα ναυσιπλο-
ΐας και παρέχει νέα εργαλεία στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. Σε καταστάσεις στις οποίες η ανάπτυξη 
φυσικών βοηθημάτων ναυσιπλοΐας δεν είναι δυνατή 
και επίσης άλλα μέσα επικοινωνίας είναι περιορισμέ-
να, η χρήση των AIS AtoN και η εκπομπή των πλη-
ροφοριών τους είναι η μόνη εφικτή λύση σήμερα για 
την παροχή των κρίσιμων για τη ναυσιπλοΐα πληρο-
φοριών. Κατά συνέπεια, η λήψη των αποφάσεων για 
την πλοήγηση του πλοίου μπορεί να χρειαστεί να βα-
σιστεί κυρίως στις εμφανιζόμενες πληροφορίες από 
την εκπομπή των AIS AtoN. Επομένως, η σύγχρονη 
ναυτική εκπαίδευση πρέπει να στοχεύει στην εξοικεί-
ωση με την τεχνολογία και στην απόκτηση επαρκούς 
επιπέδου εμπιστοσύνης στην τεχνολογία.

Υπάρχουν οι ακόλουθοι τρεις τύποι αναμεταδο-
τών AIS AtoN:

1) Αναμεταδότης φυσικού ή πραγματικού AIS AtoN 
(physical ή real AIS AtoN) 

Ο αναμεταδότης αυτός είναι τοποθετημένος στο 
βοήθημα που υπάρχει φυσικά. Συγκεκριμένα, στον 
τύπο αυτό έχουμε μια μονάδα AIS εγκατεστημένη σε 
σταθερό βοήθημα ναυσιπλοΐας ή σε βοήθημα που 
επιπλέει, η οποία εκπέμπει απευθείας το Μήνυμα AIS 
με αριθμό 21 που αντιστοιχεί στο βοήθημα. Η εκπε-
μπόμενη πληροφορία του Μηνύματος ποικίλλει ανά-
λογα με το μοντέλο της εγκατεστημένης μονάδας AIS 
και μπορεί να περιλαμβάνει:

α) Τον τύπο και το όνομα του βοηθήματος.
β) Τη θέση του σε πραγματικό χρόνο και
γ) την κατάστασή του, όπως σφάλμα λειτουρ-

γίας φωτός, RACON, ένδειξη «Εκτός Θέσης» («Off 
Position») του επιπλέοντος βοηθήματος κ.λπ.

Στην περίπτωση επιπλέοντος βοηθήματος, παρά-
γεται, εφόσον συντρέχει ο σχετικός λόγος, η ένδειξη 
«Εκτός Θέσης» που προειδοποιεί ότι το βοήθημα βρί-
σκεται εκτός της θέσης του. Επιπλέον, ένας αναμεταδό-
της πραγματικού AIS AtoN μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για την εκπομπή πληροφοριών των άλλων δύο τύπων 
AIS AtoN, τους οποίους αναλύουμε στη συνέχεια.

2) Αναμεταδότης ιδεατού ή εικονικού AIS AtoN (vir-
tual AIS AtoN)

Ο αναμεταδότης αυτός αφορά σε βοήθημα που 
δεν υπάρχει φυσικά τοποθετημένο στη θέση του, 
αλλά οι πληροφορίες του εκπέμπονται εικονικά σαν 
να ήταν τοποθετημένο στη θέση του. Συγκεκριμένα, 
έχουμε εκπομπή του μηνύματος που αφορά στο εικο-
νικό βοήθημα με τις σχετικές πληροφορίες από πα-
ράκτιο σταθμό AIS ή από μονάδα AIS εγκατεστημένη 
σε άλλο σταθερό βοήθημα ναυσιπλοΐας ή σε άλλο 
βοήθημα που επιπλέει. Τα εικονικά AIS AtoN χρησι-
μοποιούνται για την επισήμανση αντικειμένων ή λε-
πτομερειών χαρτών, σε τοποθεσίες όπου η ανάπτυξη 
φυσικών βοηθημάτων είναι δύσκολη ή αδύνατη.

3) Αναμεταδότης συνθετικού AIS AtoN (synthetic 
AIS AtoN)

Ο τύπος αυτός έχει εισαχθεί μετά από πρόταση 
της IALA (International Association of Marine Aids 
to Navigation and Lighthouse), αφού αξιολόγησε τις 
δυνατότητες της τεχνολογίας AIS. Σύμφωνα με τη Σύ-
σταση A-126 της IALA, υπάρχουν οι εξής δύο τύποι 
αναμεταδοτών συνθετικών AIS AtoN:

α) Αναμεταδότης επιβλεπόμενου συνθετικού AIS 
AtoN (Monitored Synthetic AIS AtoN)
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Στην περίπτωση αυτή η εκπομπή του Μηνύμα-
τος AIS με αριθμό 21 πραγματοποιείται από παρά-
κτιο σταθμό AIS που βρίσκεται σε απόσταση από το 
βοήθημα ναυσιπλοΐας, το βοήθημα υπάρχει φυσικά 
και υπάρχει σύνδεση επικοινωνίας μεταξύ του σταθ-
μού AIS και του βοηθήματος. Μέσω της επικοινωνίας 
αυτής επιβεβαιώνεται η θέση και η κατάσταση του 
βοηθήματος. Το επιβλεπόμενο συνθετικό AIS AtoN 
διασφαλίζει την ακεραιότητα του Μηνύματος AIS με 
αριθμό 21 και μπορεί να θεωρηθεί ως εναλλακτική 
λύση του πραγματικού AIS AtoN.

Η λειτουργία ενός επιβλεπόμενου συνθετικού AIS 
AtoN μοιάζει με εκείνη ενός πραγματικού AIS AtoN. 
Όμως, αντί για την εγκατάσταση της μονάδας AIS στο 
βοήθημα, εγκαθίσταται μια συσκευή εντοπισμού θέ-
σης [μέσω GPS ή GNSS – Global Navigation Satellite 
System] με ένα σύστημα επικοινωνίας που μεταδίδει 
τις πληροφορίες σ’ έναν σταθμό βάσης AIS. Από τον 
τελευταίο στη συνέχεια εκπέμπεται το Μήνυμα AIS με 
αριθμό 21. Με το σύστημα εντοπισμού θέσης, η θέση 
του βοηθήματος είναι γνωστή σε πραγματικό χρόνο, 
και επομένως ο τύπος αυτός συνθετικού AIS AtoN 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για επιπλέοντα όσο 
και για σταθερά βοηθήματα.

β) Αναμεταδότης προβλεπόμενου συνθετικού 
AIS AtoN (predicted Synthetic AIS AtoN)

Στην περίπτωση αυτή η εκπομπή του Μηνύματος 
AIS με αριθμό 21 πραγματοποιείται από σταθμό AIS 
που βρίσκεται σε απόσταση από το βοήθημα ναυσι-
πλοΐας, το βοήθημα υπάρχει φυσικά αλλά δεν είναι 
εφοδιασμένο με συσκευή επίβλεψης που επιβεβαιώ-
νει τη θέση και την κατάστασή του. Επομένως, το προ-
βλεπόμενο συνθετικό AIS AtoN δεν μπορεί να διασφα-
λίσει την ακεραιότητα του Μηνύματος AIS με αριθμό 
21 (θέση και κατάσταση), και ως εκ τούτου δεν συνι-
στάται η χρήση του για βοήθημα που επιπλέει. Αντίθε-

τα, η χρήση του για σταθερό βοήθημα είναι αποδεκτή, 
καθώς η θέση του βοηθήματος δεν αλλάζει, αλλά η κα-
τάστασή του δεν επαληθεύεται. Η εκπομπή πραγματο-
ποιείται από έναν παράκτιο σταθμό AIS, ή μια μονάδα 
AIS, που είναι εγκατεστημένη σε άλλο εξοπλισμό (π.χ. 
σταθερού ή επιπλέοντος βοηθήματος).

Ο πίνακας 6.1 παρουσιάζει συγκριτικά τους τύ-
πους των AIS AtoN με κριτήριο τη σχέση τους με την 
φυσική ύπαρξη των βοηθημάτων, καθώς και την πηγή 
εκπομπής του Μηνύματος AIS με αριθμό 21. 

Κάθε τύπος αναμεταδότη AIS AtoN περιλαμβάνει 
τον αριθμό MMSI (Maritime Mobile Service Identity) 
που αποτελεί την ταυτότητά του. Σημειώνεται ότι 
οποιοσδήποτε εξοπλισμός που εκπέμπει μηνύμα-
τα AIS πρέπει να διαθέτει μοναδικό και εγκεκριμένο 
αριθμό MMSI.

Για την αναπαράσταση των AIS AtoN στους χάρτες 
και στα συστήματα radar που είναι συνδεδεμένα με το 
σύστημα AIS χρησιμοποιείται σύμβολο σε σχήμα δια-
μαντιού [σχ. 6.8 (β)]. Για τον πραγματικό και τον συν-
θετικό AIS AtoN χρησιμοποιείται σχήμα διαμαντιού 
με συνεχή γραμμή, ενώ για τον εικονικό AIS AtoN χρη-
σιμοποιείται διακεκομμένη γραμμή. Οι πληροφορίες 
κάθε AIS AtoN εμφανίζονται στην οθόνη όταν ο χειρι-
στής επιλέξει το σύμβολο του AIS AtoN ή μετακινήσει 
τον κέρσορα πάνω του. Σημειώνεται η πιθανότητα 
σύγχυσης μεταξύ της θέσης ενός πραγματικού AtoN 
και της πληροφορίας του αντιπροσωπεύει το σύμβο-
λο του AIS AtoN. Η εμφανιζόμενη περιγραφή είναι ο 
μόνος τρόπος για να ξεχωρίσει ένας πραγματικός AIS 
AtoN από ένα συνθετικό. Τα εικονιζόμενα στο σχήμα 
6.8 (β) αποτελούν τα βασικά σύμβολα αναπαράστα-
σης των AIS AtoN. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν γρα-
φικές προσθήκες (π.χ. τρίγωνα, τετράγωνα, κύκλοι, Χ) 
σε αυτά τα βασικά σύμβολα προκειμένου, να απεικο-
νιστούν περισσότερες πληροφορίες για τα AIS AtoN. 

Πίνακας 6.1 
Σύγκριση των τύπων αναμεταδοτών των AIS AtoN

Τύποι Αναμεταδοτών 
AIS AtoN

Φυσική παρουσία 
βοηθήματος

Πηγή εκπομπής Μηνύματος AIS  
με αριθμό 21

Πραγματικού AIS AtoN Ναι Μονάδα AIS εγκατεστημένη στο βοήθημα

Εικονικού AIS AtoN Όχι Παράκτιος σταθμός AIS ή μονάδα AIS AtoN

Επιβλεπόμενου συνθετικού AIS AtoN Ναι Παράκτιος σταθμός AIS

Προβλεπόμενου συνθετικού AIS AtoN Ναι Παράκτιος σταθμός AIS ή μονάδα AIS AtoN
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6.7.4 Αναμεταδότης Radar-SART

Οι αναμεταδότες έρευνας και διάσωσης (Search 
and Rescue Transponder – SART) είναι αυτόνομοι, 
αδιάβροχοι πομποδέκτες που έχουν ως σκοπό τη 
χρησιμοποίησή τους σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης 
στη θάλασσα, οι οποίες απαιτούν ενέργειες έρευνας 
και διάσωσης. Στους αναμεταδότες έρευνας και διά-
σωσης ανήκουν οι αναμεταδότες radar-SART και οι 
αναμεταδότες AIS-SART.

Οι αναμεταδότες radar-SART [σχ. 6.9 (α)] αποτε-
λούν τα κύρια μέσα του παγκόσμιου συστήματος 
GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) 
για τον εντοπισμό πλοίων που βρίσκονται σε κίνδυνο 
ή των σωστικών λέμβων τους και η μεταφορά τους σε 
άλλα πλοία είναι απαραίτητη. Ο αναμεταδότης radar- 
SART είναι μια μικρή συσκευή που τροφοδοτείται από 
μπαταρίες και περιλαμβάνει παγκατευθυντικό δέκτη 
και πομπό σημάτων radar. Οι μπαταρίες της συσκευής 
επιτρέπουν τη λειτουργία της σε κατάσταση αναμο-
νής για τουλάχιστον 96 ώρες, πλέον άλλων 8 ωρών 
κατά τη λειτουργία ανταλλαγής μηνυμάτων. Οι radar-
SARTs έχουν κυλινδρικό σχήμα και φωτεινά χρώματα.

Ο αναμεταδότης radar-SART λειτουργεί στην περι-
οχή Χ (βλ. § 2.2), ζώνη συχνοτήτων 9GHz ή μήκους κύ-

ματος 3cm). Ενεργοποιείται χειροκίνητα ή, σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις, αυτόματα, έτσι ώστε να αποκρίνεται 
στη συνέχεια όταν λαμβάνει σήματα. Όταν λαμβάνει 
σήματα από το radar του πλοίου (ή αεροσκάφους), ο 
αναμεταδότης εκπέμπει μια σειρά σημάτων απόκρι-
σης. Τα σήματα απόκρισης εμφανίζονται στην οθόνη 
του ραντάρ του πλοίου ως μια γραμμή 12 κουκκίδων, 
με αποστάσεις 0,64 ν.μ. μεταξύ τους [βλ. σχ. 6.9 (β)], 
που εκτείνεται περίπου 8 ν.μ. μίλια προς τα έξω, από 
τη θέση του radar-SART, κατά μήκος της γραμμής δι-
όπτευσής του. Αυτό το σήμα του radar αναγνωρίζεται 
εύκολα και επιτρέπει στο πλοίο διάσωσης να εντοπί-
σει το πλοίο που βρίσκεται σε κίνδυνο ή μια σωστική 
λέμβο του.

Καθώς ο αναμεταδότης radar-SART πλησιάζει 
προς το radar του πλοίου, εμφανίζονται στην οθόνη 
του radar του πλοίου άλλες 12 κουκκίδες, επίσης με 
απόσταση 0,64 ν.μ. μεταξύ τους. Καθώς η απόσταση 
από το radar του πλοίου μικραίνει, οι κουκκίδες εμφα-
νίζονται ισχυρότερες και μεγαλύτερες. Καθώς η από-
σταση συνεχίζει να μικραίνει, γίνονται σιγά-σιγά τόξα. 
Όταν ο radar-SART βρίσκεται εντός απόστασης 1 ν.μ., 
τα τόξα γίνονται πλήρεις κύκλοι, υποδεικνύοντας ότι ο 
radar-SART βρίσκεται στη γενική περιοχή [σχ. 6.9 (γ)].

(γ)

(β)(α)

Σχ. 6.9 
(α) Αναμεταδότης radar-SART (β) Εμφάνιση απόκρισης radar-SART στην οθόνη του radar 

(γ) Προοδευτική μεταβολή της απόκρισης radar-SART στην οθόνη του radar  
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Για να γίνει κατανοητή η ακρίβεια εντοπισμού του 
radar-SART, διευκρινίζεται ότι ο δέκτης του σαρώνει 
συνεχώς τη ζώνη εκπομπής των radar, αναζητώντας 
σήματα ραντάρ. Όταν λάβει σήματα από ένα ραντάρ 
στη ζώνη Χ, τότε πραγματοποιούνται εναλλαγές γρή-
γορων και αργών σαρώσεων του radar-SART. Καθώς 
όλα τα radar ναυσιπλοΐας δεν λειτουργούν με την 
ίδια ακριβώς συχνότητα εντός της ζώνης Χ, μπορεί 
να υπάρξει μικρή καθυστέρηση, στην απόκριση του 
radar-SART καθώς ο δέκτης του κλειδώνει στο σήμα 
του radar. Μόλις ο δέκτης του radar-SART κλειδώσει 
στο radar, υπάρχει επίσης καθυστέρηση, καθώς αλλά-
ζει η λειτουργία του από λειτουργία λήψης σε λειτουρ-
γία εκπομπής και συνεχίζει να σαρώνει.

Οι πρώτες κουκίδες που εμφανίζονται στην οθόνη 
του radar προέρχονται από τις αργές σαρώσεις του 
radar-SART. Η πρώτη κουκκίδα της απόκρισής του 
που εμφανίζεται είναι 0,64 ν.μ. πέρα απ’ την πραγ-
ματική θέση του. Όταν ο radar-SART έχει πλησιάσει 
αρκετά (απόσταση περίπου 1 ν.μ.), οι αποκρίσεις που 
εμφανίζονται στην οθόνη του radar προέρχονται από 
τις γρήγορες σαρώσεις του radar-SART. Τότε, η πρώτη 
κουκκίδα της απόκρισής του δεν απέχει περισσότερο 
από 150 m από την πραγματική θέση του radar-SART.

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι, όταν ανα-
ζητούμε radar-SART στο radar, είναι προτιμότερο να 
χρησιμοποιούμε είτε την κλίμακα απόστασης των 6 
ν.μ. είτε των 12 ν.μ. Αυτό γιατί το συνολικό εμφανιζό-
μενο μήκος της απόκρισης SART των 12 κουκκίδων 
εκτείνεται πέραν των 8 ν.μ  από τη θέση του radar-
SART και είναι απαραίτητο ο χειριστής να εντοπίσει 
έναν αριθμό κουκίδων απόκρισης για να διακρίνει το 
radar-SART από άλλες αποκρίσεις.

Η απόσταση ανίχνευσης των radar-SART από το 
πλοίο εξαρτάται από το ύψος της κεραίας του radar 
του πλοίου και το ύψος του radar-SART και είναι συνή-
θως περίπου 8 ν.μ.. Ένα radar ναυσιπλοΐας ενδέχεται 
να μην ανιχνεύσει ένα radar-SART ακόμη και σ’ αυτήν 
την απόσταση, εάν οι ρυθμίσεις του radar δεν είναι 
βελτιστοποιημένες για την ανίχνευση radar-SART. 
Ειδικά, ο περιορισμός των θαλάσσιων επιστροφών 
και των επιστροφών βροχής πρέπει να ρυθμίζεται 
σωστά για να επιτυγχάνεται η βέλτιστη απόδοση της 
ανίχνευσης των σημάτων των radar-SART.

Επισημαίνεται ότι οι αναμεταδότες radar-SART 
δεν αποκρίνονται όταν δέχονται σήματα από radar 
που λειτουργούν στην περιοχή S (ζώνη συχνοτήτων 
3GHz ή μήκους κύματος 10cm) ή από άλλα radar πέ-
ραν αυτών που λειτουργούν στη ζώνη Χ. Οι λειτουργι-

κές απαιτήσεις του radar για την ανίχνευση των ανα-
μεταδοτών SART που ορίζει η Απόφαση MSC.192(79) 
παρουσιάζονται στην παράγραφο 4.4.

6.7.5 Αναμεταδότης AIS-SART

Ο αναμεταδότης AIS-SART [σχ. 6.10 (α)] είναι μια 
αυτόνομη συσκευή που χρησιμοποιείται για τον εντο-
πισμό ενός σκάφους σε κίνδυνο ή μιας σωστικής λέμ-
βου, εκπέμποντας ενημερωμένες αναφορές θέσης. Οι 
αναφορές αυτές είναι τυπικές αναφορές θέσης Τάξης-
A (Class A) του Συστήματος Αυτόματης Αναγνώρισης 
(Automatic Identification System – AIS). Η θέση και ο 
συγχρονισμός του AIS-SART προέρχονται από κατάλ-
ληλο δέκτη πληροφοριών θέσης π.χ. GPS που διαθέτει 
η συσκευή.

Οι αναμεταδότες AIS-SART, οι οποίοι από την 
1/1/2010 χρησιμοποιούνται εναλλακτικά των αναμε-
ταδοτών radar-SART, ως πομποί του συστήματος AIS 
διαθέτουν μοναδικό αριθμό MMSI που αποτελεί την 
ταυτότητά τους. Έχουν συνήθως σχήμα κυλινδρικό 
και φωτεινά χρώματα και είναι εφοδιασμένοι μ’ ένα 
κορδόνι κίτρινου ή πορτοκαλί χρώματος για να μπορεί 
να τους ασφαλίσει ο χρήστης στη σωστική λέμβο. Επί-
σης, είναι εξοπλισμένοι με ένα οπτικό ή /και ακουστικό 
μέσο που υποδεικνύει τη σωστή λειτουργία τους.

Ο αναμεταδότης AIS-SART εκπέμπει μηνύματα AIS 
που δείχνουν τη θέση, πληροφορίες κατάστασης και 
πληροφορίες ασφάλειας της μονάδας που βρίσκεται 
σε κίνδυνο. Οι σταθμοί AIS που λαμβάνουν το σήμα του 
αναμεταδότη AIS-SART είναι σε θέση να εμφανίζουν 
την απόσταση και τη διόπτευσή του. Ο αναμεταδότης 
AIS-SART μπορεί να ανιχνευθεί μόνο από εγκαταστά-
σεις AIS. Η εκπομπή του AIS-SART γίνεται αυτόματα 

(α) (β)

Σχ.  6.10
(α) Αναμεταδότης AIS-SART 
(β) Σύμβολο του AIS-SART
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μόλις ενεργοποιηθεί και δεν απαντά σε σήμα που λαμ-
βάνει, όπως οι αναμεταδότες radar-SART. Η ενεργοποί-
ηση/ απενεργοποίησή του μπορεί να γίνει χειροκίνητα 
ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτόματα. 

Η απόσταση ανίχνευσης ενός αναμεταδότη AIS-
SART που βρίσκεται 1m πάνω από την επιφάνεια της 
θάλασσας από μια κεραία κινητού σταθμού AIS Τάξης-
A που βρίσκεται στα 15 m πάνω από την επιφάνεια της 
θάλασσας, είναι τουλάχιστον 5 ν.μ..

Ο αναμεταδότης AIS-SART διαθέτει δύο τρόπους 
λειτουργίας όταν ενεργοποιείται: «Ενεργή Λειτουρ-
γία» («ACTIVE») ή «Λειτουργία Δοκιμής» («TEST»). Στην 
«Ενεργή Λειτουργία» ο AIS-SART εκπέμπει μία φορά το 
λεπτό τη θέση του, αποστέλλοντας μια ριπή από οκτώ 
ίδια μηνύματα αναφοράς θέσης και συγκεκριμένα από 
τέσσερα μηνύματα σε δύο συχνότητες λειτουργίας. 
Έτσι, μεγιστοποιείται η πιθανότητα τουλάχιστον ένα 
απ’ τα μηνύματα αυτά να αποστέλλεται στο υψηλότε-
ρο σημείο ενός θαλάσσιου κύματος, αυξάνοντας την 
πιθανότητα ανίχνευσης. Η διάρκεια της ριπής είναι 14 
sec και μόνο μία ριπή θα ήταν αρκετή για τον εντοπι-
σμό του AIS-SART από ένα σκάφος διάσωσης. Η θέση 
καθορίζεται κάθε λεπτό.

Σημειώνεται ότι ο AIS-SART ξεκινά την εκπομπή 
εντός 1 min μετά την ενεργοποίησή του. Εάν η θέση 
είναι άγνωστη, χρησιμοποιείται αρχικά μια εξορισμού 
τεθείσα θέση. Εάν δεν έχει καθοριστεί ο χρόνος, η λει-
τουργία του AIS-SART ξεκινά χωρίς συγχρονισμό, αλλά 
θα ξεκινήσει τη συγχρονισμένη εκπομπή με τη σωστή 
θέση εντός 15 min. Εάν ο AIS-SART δεν μπορεί να απο-
κτήσει τον χρόνο και τη θέση εντός 15 min, προσπαθεί 
να τα αποκτήσει για τουλάχιστον 30 min την πρώτη 
ώρα και τουλάχιστον 5 min κάθε επόμενη ώρα. Εάν 
χαθεί ο συγχρονισμός θέσης και χρόνου, ο AIS-SART 
συνεχίζει να εκπέμπει με την τελευταία γνωστή θέση 
και υποδεικνύει ότι το σύστημα θέσης δεν λειτουργεί.

Το σύμβολο που αναπαριστά τους αναμεταδότες 
AIS-SART είναι ένας κύκλος που περιέχει έναν σταυρό 
με συμπαγείς γραμμές [σχ. 6.10 (β)]. Το σύμβολο αυτό 
δεν εμφανίζεται σε παλαιότερες οθόνες των συστημά-
των AIS ή ECDIS. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το σύμβολο 
θα είναι ένα σύμβολο πλοίου χωρίς όνομα, μαζί με την 
απόσταση και τη διόπτευσή του. Καθώς το υλικό και 
λογισμικό των AIS και ECDIS αναβαθμίζεται, εμφανίζε-
ται το συμφωνημένο σύμβολο του σχήματος 6.10 (β). 
Ανεξάρτητα απ’ το εμφανιζόμενο σύμβολο, εμφανίζε-
ται επίσης ο μοναδικός αριθμός MMSI του AIS-SART 
(ξεκινά από 970) και η πληροφορία του τρόπου λει-
τουργίας του («SART ACTIVE» ή «SART TEST»). Ειδικά 

στο σύστημα ECDIS, το σύμβολο πρέπει να έχει διάμε-
τρο 5 mm και κόκκινο χρώμα.

6.7.6 Αναμεταδότης MOB-AIS

Αντίστοιχοι των αναμεταδοτών AIS-SART είναι και 
οι αναμεταδότες MOB-AIS (Man OverBoard AIS) (σχ. 
6.11) οι οποίοι επιτρέπουν στα πλοία που βρίσκονται 
κοντά σε ένα περιστατικό που συνέβη σ’ έναν άνθρω-
πο ο οποίος βρέθηκε στη θάλασσα να ανταποκριθούν 
γρήγορα και αποτελεσματικά για τον εντοπισμό και 
τη διάσωσή του από τη θάλασσα. Συγκεκριμένα, πα-
ρέχουν άμεση ειδοποίηση στο σκάφος από το οποίο 
προέρχεται ο άνθρωπος ή στα γειτονικά σκάφη για το 
περιστατικό και παρέχουν ένα μέσο πληροφορίας θέ-
σης για τον προσδιορισμό της θέσης του MOB-AIS που 
φέρει ο άνθρωπος. Η χρήση του ΜΟΒ-AIS για την επι-
κοινωνία με το σκάφος από το οποίο προέρχεται αυξά-
νει σημαντικά τις πιθανότητες εντοπισμού της θέσης 
του ανθρώπου που βρίσκεται σε κίνδυνο και βοηθά 
στη διάσωσή του μέσω τοπικά οργανωμένης προσπά-
θειας διάσωσης. Η χρήση του MOB-AIS είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμη τη νύχτα ή σε δυνατές παλίρροιες.

Επισημαίνεται ότι οι αναμεταδότες MOB-AIS παρέ-
χουν εντοπισμό θέσης σε πραγματικό χρόνο χρησιμο-
ποιώντας το AIS και δεν αποτελούν μέρος του δορυ-
φορικού συστήματος έρευνας και διάσωσης COSPAS 
SARSAT.

Μόλις ενεργοποιηθεί και εκπέμψει ο αναμεταδότης 
MOB-AIS, η θέση του εμφανίζεται ως εικονίδιο στόχου 
στις οθόνες των πλοίων με δυνατότητα AIS, τα οποία 
βρίσκονται στην περιοχή. Ο MOB-AIS εκπέμπει επανα-
λαμβανόμενα μηνύματα AIS που εναλλάσσονται μετα-
ξύ δύο συχνοτήτων AIS. Η εκπομπή του είναι εμβέλει-
ας περίπου 4 ν.μ. και έχει υψηλότερη προτεραιότητα 
έναντι των τυπικών εκπομπών AIS. Αυτό σημαίνει ότι 
οι αναμεταδότες AIS στην ίδια περιοχή διακόπτουν 
την εκπομπή τους, όταν λάβουν την εκπομπή για πρώ-
τη φορά ενός MOB-AIS και στη συνέχεια προγραμματί-
ζουν εκ νέου τις εκπομπές τους γύρω από το MOB-AIS.

Σχ. 6.11
MOB-AIS
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Το περιεχόμενο των μηνυμάτων AIS περιλαμβάνει 
τον χαρακτηριστικό αριθμό της μονάδας, τα δεδομέ-
να θέσης GPS, ένα απλό μήνυμα κειμένου, για την επι-
σήμανση του περιστατικού MOB και την παροχή όλων 
των πληροφοριών που απαιτούνται για την υποστήρι-
ξη μιας τοπικής διάσωσης. Η εκπομπή πραγματοποι-
είται με ριπή 8 μηνυμάτων ανά λεπτό, με τον κύκλο 
των μηνυμάτων να επαναλαμβάνεται πολλές φορές 
για να ξεπεραστεί τυχόν επίδραση των κυμάτων και 
να επιτευχθεί επικοινωνία με ένα κοντινό σκάφος (βλ. 
§§ 6.7.5). Η λήψη μόνο μιας εκπομπής είναι αρκετή 
για τον προσδιορισμό του MOB-AIS και της θέσης του 
(απόσταση και διόπτευση) από το πλοίο, στοιχεία τα 
οποία ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο. 

6.8  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 διαφοροποι-
ούν 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 ανάλογων βημά-
των για τον σκοπό αυτό. 

Για μεθοδολογικούς λόγους, οι στόχοι ναυτιλιακού 
ενδιαφέροντος κατατάσσονται στις εξής τρεις κύριες 
κατηγορίες: απομονωμένοι μικροί στόχοι, ακτές και 
πάγοι.

6.8.1  Εμφάνιση ηχούς απομονωμένων μικρών στό-
χων

Γενικότερα, ως μικρός στόχος χαρακτηρίζεται 
κάθε μικρό αντικείμενο που βρίσκεται πάνω απ’ την 
επιφάνεια της θάλασσας (βλ. § 6.4).

Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση της ηχούς που 
εμφανίζουν οι σημαντήρες, τα πλοία και τα παγόβου-
να. Σημειώνεται ότι τα παγόβουνα παρουσιάζουν την 
ίδια σχεδόν συμπεριφορά με στόχους ξηράς ιδίων δι-
αστάσεων. 

1) Εμφάνιση ηχούς σημαντήρων και παράμετροι που 
επηρεάζουν την ανίχνευσή της

Οι σημαντήρες έχουν ασθενή ηχώ. Η μέγιστη από-
σταση ανίχνευσής 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 ανα-
κλαστήρες radar (βλ. § 6.6). Η τοποθέτηση ανακλα-
στήρων radar, αυξάνει την απόσταση ανίχνευσης των 
σημαντήρων μέχρι και τα 6 ν.μ.. 

Η απόσταση ανίχνευσης 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 σημαντή-
ρων, με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται η όψη παρατή-
ρησής τους. Για παράδειγμα, εάν ο άνεμος κατευθύνει 
την κωνική επιφάνεια κωνικών σημαντήρων προς την 
κεραία του radar, τότε οι κωνικοί σημαντήρες ανιχνεύ-
ονται σε μεγαλύτερη απόσταση από ό,τι σε περίπτωση 
νηνεμίας. 

β) Την ένταση και την κατεύθυνση του κυμα-
τισμού. Όπως και στην περίπτωση του ανέμου, ο 
κυματισμός προκαλεί μεταβολή στην κλίση των ση-
μαντήρων, με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται η όψη 
παρατήρησής τους. 

γ) Την ανομοιομορφία της κατανομής της ενέργει-
ας της κατακόρυφης δέσμης. Λόγω της ανομοιομορ-
φίας αυτής, κατά τη μεταβολή της απόστασης 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 εξαφα-
νίσεις και εμφανίσεις της ηχούς σημαντήρα, καθώς το 
radar πλησιάζει προς αυτόν ή απομακρύνεται απ’ αυ-
τόν σε ήρεμη θάλασσα.

δ) Μικρής έκτασης ανομοιομορφία του δείκτη 
διάθλασης της τροπόσφαιρας κοντά στην επιφάνεια 
της θάλασσας. Η ανομοιομορφία αυτή, η οποία οφεί-
λεται σε μεγάλη διαφοροποίηση της θερμοκρασίας 
μεταξύ γειτονικών περιοχών, προκαλεί μεταβολή της 
ανακλώμενης δέσμης, με αποτέλεσμα τη μεταβολή 
της απόστασης ανίχνευσης των σημαντήρων.

2) Εμφάνιση ηχούς πλοίων

Η απόσταση ανίχνευσης των πλοίων εξαρτάται απ’ 
την όψη παρατήρησής τους, το σχήμα τους, τις δια-
στάσεις τους και το υλικό κατασκευής τους. 

Ο πίνακας 6.2 παρουσιάζει τις τυπικές μέγιστες 
αποστάσεις ανίχνευσης πλοίων για την περίπτωση ra-
dar 3 cm με ύψος κεραίας 17 m από την επιφάνεια της 
θάλασσας.

Τα σιδερένια πλοία, όπως έχουμε αναφέρει (βλ. §§ 
2.10.4), είναι καλοί στόχοι, αφού έχουν υψηλό συντελε-
στή ανάκλασης, σε αντίθεση με τα ξύλινα και πλαστικά 
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Πίνακας 6.2 
Μέγιστες αποστάσεις  

 ανίχνευσης πλοίων με radar 3 cm

Τύπος πλοίων Μέγιστες αποστάσεις
(σε ν.μ.)

Αλιευτικά (μικρά) 3 – 5

Μηχανότρατες 6 – 9

Ξύλινες βάρκες (μικρές) 0,5 – 4

Πλοία 1.000 τόνων 6 – 10

Πλοία 10.000 τόνων 10 – 16

Πλοία 50. 000 τόνων 16 – 20

Ρυμουλκά 5 – 7

Σωσίβιες λέμβοι μέχρι 2

πλοία, τα οποία είναι κακοί στόχοι, αφού έχουν χαμηλό 
συντελεστή ανάκλασης. Έτσι, απαιτείται μεγάλη προ-
σοχή κατά τη ναυσιπλοΐα σε περιοχές με παρουσία 
ξύλινων ή πλαστικών πλοίων. Για τη βελτίωση της ανι-
χνευσιμότητας των σωσιβίων λέμβων, τοποθετείται σ’ 
αυτές μεταλλικό πλέγμα. 

Περαιτέρω, η ηχώ των πλοίων επηρεάζεται απ’ την 
όψη παρατήρησής τους, καθώς και από το εάν είναι 
φορτωμένα ή όχι. Ένα πλοίο, το οποίο δεν είναι φορ-
τωμένο παρουσιάζει ηχώ με μεγαλύτερη ισχύ από ό,τι 
θα παρουσίαζε φορτωμένο, για την ίδια όψη παρατή-
ρησης. Ένα έμφορτο πλοίο με κάθετη όψη παρατήρη-
σης παρουσιάζει ηχώ με μεγαλύτερη ισχύ από ό,τι το 
ίδιο πλοίο με πλάγια όψη παρατήρησης. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα μια ισχυρή ηχώ να μην αντιστοιχεί πά-
ντοτε 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 επιστρέ-
φουν ισχυρή ηχώ. Αντίθετα, η καπνοδόχος και τα κα-
τάρτια, επειδή είναι κυλινδρικού σχήματος, επιστρέ-
φουν μέτρια ηχώ.

Εκτός από την ανίχνευση ενός πλοίου, ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζουν η αναγνώριση του διαμήκους του 
πλοίου και η διαπίστωση της κίνησής του. Για την ανα-
γνώριση του διαμήκους του πλοίου από την ηχώ του, 
ισχύουν τα εξής:

α) Στις μεγάλες αποστάσεις, η αναγνώριση του δι-
αμήκους του πλοίου από την ηχώ του είναι αδύνατη. 

Αυτό οφείλεται στην παραμόρφωση της ηχούς από το 
οριζόντιο εύρος δέσμης (βλ. § 2.8).

β) Στις μικρές αποστάσεις, διακρίνεται η διεύθυν-
ση 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 πλοί-
ου σε μικρή απόσταση, με όψη παρατήρησης 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 παρατή-
ρησης παράλληλη στο διάμηκες του πλοίου, αντιπρο-
σωπεύει το σχήμα του μετωπικού τμήματος τού υπό 
παρατήρηση πλοίου.

Αναφορικά με τη διαπίστωση της κίνησης ισχύουν 
τα εξής: Η εμφάνιση της ηχούς ενός πλοίου στον εν-
δείκτη PPI δεν επαρκεί από μόνη της για τη διαπίστω-
ση της κίνησης του πλοίου. Η κατεύθυνση της κίνησης 
του πλοίου (σε σχέση με το radar που το παρατηρεί) 
μπορεί να υπολογιστεί από τη μελέτη συνεχών πα-
ρατηρήσεων διοπτεύσεων και αποστάσεων. Συγκε-
κριμένα, όταν το πλοίο-στόχος κινείται με μεγάλη 
ταχύτητα (σε σχέση με το radar που το παρατηρεί), η 
θέση της ηχούς συνεχώς μεταβάλλεται, με αποτέλε-
σμα οι διαδοχικές θέσεις της ηχούς να σχηματίζουν 
μία γραμμή. Από τα στοιχεία της γραμμής αυτής είναι 
εφικτός ο προσδιορισμός της κατεύθυνσης της κίνη-
σης. Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας της γραμμής 
αυτής απεικονίζεται σε ειδικούς ενδείκτες radar, τους 
ενδείκτες radar σχετικής κίνησης, ώστε η κατεύθυνση 
της γραμμής αυτής να αντιπροσωπεύει την κατεύθυν-
ση της κίνησης του πλοίου (σε σχέση με το radar που 
το παρατηρεί). Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι, 
όταν το πλοίο που φέρει το radar κινείται με σημαντι-
κή ταχύτητα, ανάλογη γραμμή εμφανίζεται στους εν-
δείκτες radar σχετικής κίνησης και από ακίνητους (ως 
προς την ξηρά) στόχους. Οι στόχοι αυτοί κινούνται 
σχετικά με το radar λόγω της κίνησης 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 πλοί-
ου που φέρει το radar.

Ειδικότερα, η ηχώ από τα απόνερα που αφήνει 
το πλοίο-στόχος φαίνεται όταν η ευαισθησία του δέ-
κτη έχει ρυθμιστεί σε μεγάλη τιμή, ώστε να καλύπτει 
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στενή λωρίδα γύρω απ’ την ηχώ του πλοίου-στόχου. 
Σε περίπτωση ήρεμης θάλασσας, η λωρίδα αυτή πε-
ριλαμβάνει φωτεινά στίγματα που μοιάζουν με τις 
θαλάσσιες επιστροφές. Στην περίπτωση αγριεμένης 
θάλασσας, η λωρίδα αυτή φωτίζεται πολύ λιγότερο, 
καθώς από τα απόνερα επιστρέφουν ασθενείς θαλάσ-
σιες επιστροφές. Όταν με τη βοήθεια του σχετικού 
ρυθμιστή, περιοριστούν οι θαλάσσιες επιστροφές, η 
λωρίδα αυτή φαίνεται σκοτεινή, καθώς δεν εμφανίζε-
ται η ηχώ που αντιστοιχεί στα απόνερα. Η κατεύθυνση 
της λωρίδας αυτής δείχνει την κατεύθυνση της κίνη-
σης 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 περίπτω-
ση στροφής του πλοίου.

3) Τρόποι αναγνώρισης πλοίων και σημαντήρων

Πολύ σημαντικό στοιχείο για τη ναυσιπλοΐα αποτε-
λεί 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 συγκρί-
νεται με την εικόνα του χάρτη της περιοχής, η οποία 
αντιστοιχεί στην κλίμακα ανίχνευσης που λειτουρ-
γεί 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 απόστασης ανίχνευσης. Εάν εμ-
φανιστεί στο radar ηχώ, που προέρχεται από απόστα-
ση μεγαλύτερη των 10 ν.μ., τότε αντιστοιχεί μάλλον 
σε ηχώ πλοίου. Ωστόσο, το συμπέρασμα ότι πρόκειται 
για ηχώ πλοίου είναι λανθασμένο εάν υπάρχει υπερ-
διάθλαση ή παγίδευση της δέσμης ακτινοβολίας του 
radar κατά την ανίχνευση (βλ. § 2.9).

γ) Υποτύπωση. Η μέθοδος της υποτύπωσης οδηγεί 
σε βέβαιη αναγνώριση μεταξύ της ηχούς σημαντήρα 
και της ηχούς πλοίου - στόχου εάν λαμβάνεται υπόψη, 
κατά την εφαρμογή της μεθόδου, και η επίδραση τυ-
χόν ρεύματος. 

δ) Σταδιακή ελάττωση της ευαισθησίας του δέκτη. 
Η εφαρμογή της μεθόδου ενδείκνυται στις περιπτώ-

σεις εμφάνισης ηχούς δύο στόχων σε μικρή απόστα-
ση μεταξύ τους σε περιοχή ύπαρξης σημαντήρα και 
εντός των ορίων ανίχνευσης του σημαντήρα. Δεδο-
μένου 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 ρυθμι-
στεί η ευαισθησία του δέκτη στην ελάχιστη τιμή της. 
Έτσι, αναγνωρίζεται η ηχώ του πλοίου.

Επίσης, η εφαρμογή της μεθόδου της σταδιακής 
ελάττωσης της ευαισθησίας του δέκτη χρησιμοποι-
είται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η ηχώ προέρ-
χεται από σημαντήρα με ή χωρίς ανακλαστήρα radar 
(βλ. § 6.6).

Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή της μεθόδου της 
σταδιακής ελάττωσης 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 εμφάνισης και εξαφάνισης 
της ηχούς. Η αναγνώριση της ηχούς σημαντήρα με 
ανακλαστήρα radar μπορεί να γίνει μέσω της διαδο-
χικής εμφάνισης και εξαφάνισης της ηχούς, καθώς 
μεταβάλλεται η απόσταση του σημαντήρα κατά την 
κίνηση του πλοίου σε ήρεμη θάλασσα. Όπως ήδη πα-
ρουσιάστηκε 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 βελτίωσης 
της διάκρισής τους και προφυλάξεις

Η απόσταση ανίχνευσης των μεγάλων παγόβου-
νων εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την όψη παρα-
τήρησής τους. Δεδομένου ότι ποικίλλει η όψη παρα-
τήρησης των μεγάλων παγόβουνων, ποικίλλει και η 
απόσταση ανίχνευσής τους, η οποία πολλές φορές 
δεν υπερβαίνει τα 2 ν.μ.. Τα παγόβουνα με κατακόρυ-
φες 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 λεί-
ες επιφάνειες έχουν πολύ κακές ανακλαστικές αρετές, 
με αποτέλεσμα η ηχώ τους να διακρίνεται δύσκολα 
και η απόσταση ανίχνευσής τους, σε ήρεμη θάλασσα, 
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να είναι της τάξεως του 1 – 1,5 ν.μ.. Το φαινόμενο επι-
τείνεται από τον κυματισμό, καθώς αυτός προκαλεί 
ανεβοκατέβασμα των παγόβουνων, με αποτέλεσμα 
η ηχώ τους να διακρίνεται πολύ δύσκολα από τις θα-
λάσσιες επιστροφές και η απόσταση ανίχνευσής τους 
να μειώνεται σημαντικά. Το φαινόμενο επιτείνεται 
ακόμη περισσότερο από τις τοπικές συνθήκες υποκα-
νονικής διάθλασης (βλ. § 2.9), οι οποίες πολλές φορές 
εμφανίζονται σε περιοχές που υπάρχουν παγόβουνα.

Η βελτίωση της διάκρισης των μικρών παγόβου-
νων από τις θαλάσσιες επιστροφές επιτυγχάνεται με 
τους εξής τρόπους:

α) Με προσεκτική ρύθμιση του περιοριστή των 
θαλάσσιων επιστροφών. Ο περιοριστής των θαλάσ-
σιων επιστροφών ρυθμίζεται μέχρι εκείνο το σημείο, 
που 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 ανίχνευσης 
(1,5 ή 3 ν.μ.). Για την ανίχνευση μικρών παγόβουνων 
χρησιμοποιείται η κλίμακα αυτή (1,5 ή 3 ν.μ.). Ωστό-
σο, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται συνεχώς η κλίμακα 
αυτή, καθώς, συνήθως, τα μικρά παγόβουνα προέρ-
χονται 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 ανίχνευσης 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 χρησιμοποιεί-
ται 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 με-
γαλύτερη απ’ την κανονική για μικρό χρονικό διάστη-
μα και στη συνέχεια άμεση ρύθμισή της σε μηδενική 
στάθμη. Έτσι, με την εξαφάνιση των θορύβων και των 
θαλάσσιων επιστροφών, επιτυγχάνεται η διάκριση 
της ηχούς των μικρών παγόβουνων. 

Δεδομένης της υψηλής επικινδυνότητας για την 
ασφαλή ναυσιπλοΐα που εμφανίζουν τα παγόβουνα, 
απαιτείται η λήψη κατάλληλων μέτρων προφύλαξης. 

Τέτοια μέτρα, μεταξύ άλλων είναι τα εξής:
α) Οι ανωτέρω τρόποι βελτίωσης της διάκρισης 

των μικρών παγόβουνων πρέπει να επαναλαμβάνο-
νται με τακτικό ρυθμό, επειδή η απόσταση ανίχνευ-
σης των μικρών παγόβουνων είναι πολύ μικρή. 

β) Κατά τη ναυσιπλοΐα σε περιοχές με παγόβουνα 
είτε κατά τη νύχτα είτε με ομίχλη, πρέπει να ελαττώνε-
ται η ταχύτητα.

6.8.2  Αναγνώριση ακτογραμμών διάφορων τύπων

Όλες οι κατηγορίες ακτών, απόκρημνες, επικλινείς, 
γυμνές πλαγιές λόφων και βουνών, κυματοθραύστες, 
προβλήτες και χαμηλές ακτές με κατασκευές και εγκα-
ταστάσεις δεν εμφανίζονται με τον ίδιο τρόπο στην 
εικόνα του radar. Επίσης, δεν έχουν όλες την ίδια από-
σταση ανίχνευσης. Η τοπογραφία των ακτών καθορί-
ζει την απόσταση ανίχνευσής τους (πίν. 6.3). 

Πίνακας 6.3 
Τυπικές μέγιστες αποστάσεις ανίχνευσης ακτών με 

τους αντίστοιχους τύπους της τοπογραφίας τους 

Τοπογραφία  
ακτών

Μέγιστες αποστάσεις ανί-
χνευσης ακτών (σε ν.μ.)

Απόκρημνες ακτές 20

Επικλινείς  
χαμηλές ακτές

5

Κυματοθραύστες 5 –10

Προβλήτες 5 –10

Χαμηλές ακτές με 
κατασκευές και εγκα-

ταστάσεις 
25

Γυμνές πλαγιές λό-
φων και βουνών

5

Παρακάτω περιγράφονται οι διάφοροι τύποι 
ακτών: 

1) Οι απόκρημνες ακτές εμφανίζουν ισχυρή ηχώ, 
ανεξάρτητα από την όψη παρατήρησής τους. Η μέγι-
στη απόσταση ανίχνευσης των απόκρυμνων ακτών 
φτάνει και τα 20 ν.μ.. Η ισχυρή ηχώ οφείλεται στο γε-
γονός ότι η επιφάνεια των απόκρυμνων 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. 

2) Οι επικλινείς χαμηλές ακτές εμφανίζουν ασθε-
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νή ηχώ και απόσταση ανίχνευσης μικρότερη των 5 
ν.μ.. Εάν η ακτή είναι αμμώδης, η απόσταση ανίχνευ-
σης είναι μικρότερη, ενώ εάν η ακτή έχει χαμηλή βλά-
στηση, η απόσταση ανίχνευσης 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 όψης παρα-
τήρησής της. 

Η παλίρροια επηρεάζει την απόσταση ανίχνευσης 
της επικλινούς χαμηλής ακτής, επειδή αλλάζουν οι 
επιφάνειες, στις οποίες προσπίπτει η δέσμη ακτινο-
βολίας του radar. Κατά την πλημμυρίδα έχουμε μικρό-
τερες επιφάνειες, με αποτέλεσμα να μειώνεται η από-
σταση ανίχνευσης, ενώ κατά την αμπώτιδα έχουμε 
μεγαλύτερες επιφάνειες, με αποτέλεσμα να αυξάνει η 
απόσταση ανίχνευσης. 

3) Οι κατασκευές και εγκαταστάσεις που βρίσκο-
νται στις χαμηλές ακτές εμφανίζουν πολύ ισχυρή 
ηχώ και απόσταση ανίχνευσης μεγαλύτερη των 25 
ν.μ.. Η ισχυρή ηχώ οφείλεται στο γεγονός ότι, στατι-
στικά, αφενός αρκετές απ’ αυτές έχουν κάθετη όψη 
παρατήρησης και αφετέρου σχηματίζουν με το έδα-
φος τρισορθογώνιες επιφάνειες. Παραδείγματα εγκα-
ταστάσεων και κατασκευών που εμφανίζουν μεγάλη 
απόσταση ανίχνευσης είναι τα κτηριακά συγκροτήμα-
τα, οι γερανοί, οι φανοστάστες, οι πυλώνες, οι κολόνες 
των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κ.ά.. 
Μερικές φορές ο συνδυασμός πυλώνων και καλωδί-
ων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας εμφανίζει ισχυ-
ρή 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 ισχυ-
ρή ηχώ εξαιτίας του λείου των επιφανειών τους και 
της πλάγιας όψης παρατήρησής τους. Έτσι, μπορεί η 
ηχώ μιας απόκρημνης πλαγιάς με μικρό ύψος να εί-
ναι αρκετά ισχυρότερη από την ηχώ μιας πλαγιάς ψη-
λού βουνού. Για τον λόγο αυτό, κατά την προσέγγιση 
ακτών, η πρώτη ηχώ που εμφανίζεται δεν αντιστοιχεί 
πάντοτε στο υψηλότερο σημείο της ξηράς και απαι-
τείται προσεκτική μελέτη του χάρτη για την αναγνώ-
ριση του σημείου, από το οποίο προήλθε η εμφανιζό-
μενη ηχώ. 

Σημειώνεται ότι πολλές φορές, φαίνεται ότι η προ-
σέγγιση των ακτών πέρα από τις οποίες ακολουθούν 
λόφοι ή βουνά, γίνεται με ταχύτητα –όχι κατ’ ανάγκη 

σταθερή– πολύ μεγαλύτερη απ’ την πραγματική τα-
χύτητα 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 βρίσκο-
νται σε μικρότερο ύψος από το ύψος των αρχικών πε-
ριοχών και αφετέρου απέχουν λιγότερο σε σχέση με 
τις αρχικές περιοχές. Η μεγαλύτερη ταχύτητα παρατη-
ρείται μέχρι τη στιγμή που η ακτογραμμή θα αρχίσει 
να μπαίνει στον ορίζοντα του radar.

5) Οι προβλήτες και οι κυματοθραύστες εμφανί-
ζουν ισχυρή ηχώ και απόσταση ανίχνευσης 5 –10 ν.μ. 
που εξαρτάται από το ύψος τους. Όταν η όψη παρατή-
ρησης του κυματοθραύστη είναι πλάγια, το μετωπικό 
του άκρο έχει κάθετη όψη παρατήρησης, με αποτέλε-
σμα να εμφανίζεται ως έντονη ηχώ. Η ηχώ αυτή ξεχω-
ρίζει απ’ την ηχώ του υπόλοιπου κυματοθραύστη. Επί 
πλέον, το μετωπικό άκρο του κυματοθραύστη δημι-
ουργεί και τομέα σκιάς για μεγάλο μέρος του υπόλοι-
που κυματοθραύστη.

6.8.3 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 συντελε-
στής ανάκλασης του πάγου είναι μικρός, η ηχώ που 
προέρχεται απ’ αυτές τις μικρές ανωμαλίες των επιφα-
νειών των πάγων είναι πραγματικά ασθενής.

Αντίθετα, στις περιπτώσεις κατακορύφων επιφα-
νειών, η ανακλώμενη δέσμη επιστρέφει προς την κε-
ραία του radar και έτσι εμφανίζεται σημαντική ηχώ, με 
αποτέλεσμα την ανίχνευση των κατακόρυφων επιφα-
νειών. Κατακόρυφες επιφάνειες πάγων είναι τα άκρα 
επίπεδων παγωμένων εκτάσεων, επιφάνειες πάγου 
που έχουν σπάσει, όγκοι πάγου που έχουν ξαναπαγώ-
σει, όγκοι πάγου που επιπλέουν κ.ά..

Η ηχώ των επιφανειών που δημιουργούν τα πλοία 
που σπάζουν τους πάγους διακρίνεται καθαρά για αρ-
κετό χρονικό διάστημα. Αυτό συμβαίνει γιατί οι επι-
φάνειες των πάγων που έχουν σπάσει, ακόμη και όταν 
ξαναπαγώσουν, παραμένουν κατακόρυφες.

Η ηχώ των όγκων πάγου που έλειωσαν κάποια 
στιγμή και στη συνέχεια ξαναπάγωσαν μοιάζει πολύ 
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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 μετακινού-
νται, 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 πά-
γοι διαφοροποιείται εξαιτίας των πάγων και εμφανίζε-
ται σε μικρότερη απόσταση, ανάλογα με την έκταση 
των πάγων που έχουν ολισθήσει.

6.9 Πληροφορίες των ναυτικών χαρτών που έχουν 
σχέση με τα radar

Οι σύγχρονοι ναυτικοί χάρτες περιλαμβάνουν πλη-
ροφορίες χρήσιμες για την αναγνώριση της ηχούς συ-
γκεκριμένων σημείων με μεγάλο ενδιαφέρον για τη 
ναυσιπλοΐα. Οι πληροφορίες αυτές είναι οι εξής:

1) Ειδικοί συμβολισμοί για τους ανακλαστήρες και 
τους ραδιοσημαντήρες radar.

2) Η σύντμηση «RA» σε σημεία των ακτών που εί-
ναι καταφανή για τα radar.

3) Κλίμακες αποστάσεων για τον έλεγχο της ακρί-
βειας των διακριβωτικών κύκλων, οι οποίες τοποθε-
τούνται στο περιθώριο των χαρτών.

4) Έντονη χάραξη των ακτογραμμών που είναι 
απόκρημνες και επιστρέφουν ισχυρή ηχώ και

5) χαρτογράφηση με μεγαλύτερη ακρίβεια και πυ-
κνότητα των ισοϋψών καμπυλών προς τη μεριά της 
θάλασσας, ώστε να καθίσταται εφικτή η εύκολη ανα-
γνώριση συγκεκριμένων στόχων.

6.10 Προσδιορισμός στίγματος

Κατά την ακτοπλοΐα και ιδίως σε συνθήκες κακής 
ορατότητας πρέπει να χρησιμοποιείται το radar ναυ-
σιπλοΐας. Η αναγκαιότητα χρησιμοποίησής του πη-
γάζει απ’ το γεγονός ότι κατά την ακτοπλοΐα το πλοίο 
βρίσκεται σε μικρή απόσταση απ’ την ακτή, με αποτέ-
λεσμα να είναι αυξημένοι οι κίνδυνοι που βρίσκονται 
κοντά στην ακτή, όπως είναι οι σκόπελοι και τα αβα-
θή. Ωστόσο πρέπει να έχουμε κατά νου και τους περι-
ορισμούς του radar και για τον λόγο αυτόν πρέπει να 
είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη χρησιμοποί-
ησή του. Ο έλεγχος του πλου κατά την ακτοπλοΐα γί-
νεται με προσδιορισμό του στίγματος του πλοίου σε 
κάθε στιγμή του πλου με τη βοήθεια μόνο του radar ή 
με τη βοήθεια του radar και με ορατή παρατήρηση, 
εφόσον είναι εφικτή. Για τον προσδιορισμό του στίγ-
ματος του πλοίου ακολουθούμε τις εξής μεθόδους:

1) Προσδιορισμός στίγματος με αποστάσεις radar 
(πίν. 6.4)

Η μέθοδος αυτή προσδιορίζει το στίγμα του πλοί-
ου χρησιμοποιώντας τις αποστάσεις radar διάφορων 
καταλλήλων σημείων, είτε της ακτής είτε μεμονωμέ-
νων στόχων. 

Για τον προσδιορισμό του στίγματος με ακρίβεια 
απαιτούνται τρία σημεία με τις ιδιότητες που αναφέ-
ρονται στο βήμα 1 του πίνακα 6.4. Συνήθως τα πλέον 
κατάλληλα σημεία της ακτής για την εφαρμογή της με-
θόδου είναι αυτά που βρίσκονται στη μικρότερη από-
σταση από το πλοίο.   

Το σχήμα 6.12 παρουσιάζει γραφικά τον προσδιο-
ρισμό του στίγματος πλοίου χρησιμοποιώντας απο-
στάσεις radar R1, R2, R3 από τρία σημεία, τα Σ1, Σ2 και Σ3.

2) Προσδιορισμός στίγματος με απόσταση radar και 
ορατή διόπτευση (πίν. 6.5)

Η μέθοδος αυτή προσδιορίζει το στίγμα του πλοί-
ου χρησιμοποιώντας απόσταση radar και ορατή διό-
πτευση είτε μεμονωμένου στόχου, είτε κατάλληλου 
σημείου της ακτής. Σημειώνεται ότι για να πραγματο-
ποιηθεί η ορατή διόπτευση πρέπει να υπάρχει κατάλ-
ληλη ορατότητα.

Για τον προσδιορισμό του στίγματος με ακρίβεια 
απαιτείται η επιλογή ενός σημείου με τις ιδιότητες που 
αναφέρονται στο βήμα 1 του πίνακα 6.5. Συνήθως 
προτιμούμε να χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή της 
μεθόδου ένα μικρό μεμονωμένο στόχο, όπως σημα-
ντήρα, γιατί η μέτρηση της απόστασης radar είναι πολύ 
πιο εύκολη από ό,τι για ένα σημείο της ακτογραμμής.

Το σχήμα 6.13 παρουσιάζει γραφικά τον προσδι-
ορισμό του στίγματος πλοίου χρησιμοποιώντας από-
σταση radar R, από σημείο Σ και ορατή διόπτευση από 
το πλοίο.

Η μέθοδος εφαρμόζεται όταν έχουμε διαθέσιμο 
μόνο ένα σημείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσου-
με για τον προσδιορισμό στίγματος. Αυτό ισχύει στην 
περίπτωση που το πλοίο πλέει σε περιοχή όπου υπάρ-
χει μόνο ένας μεμονωμένος στόχος ή στην περίπτωση 
όπου το πλοίο πλέει σε περιοχή με περιορισμένη ορα-
τότητα, αλλά υπάρχει μόνο ένα σημείο της ακτής που 
είναι ορατό.

3) Προσδιορισμός στίγματος με απόσταση και διό-
πτευση radar (πίν. 6.6)

Η μέθοδος αυτή προσδιορίζει το στίγμα του πλοί-
ου χρησιμοποιώντας απόσταση και διόπτευση radar 
είτε μεμονωμένου στόχου, είτε κατάλληλου σημείου 
της ακτής. 
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Σχ. 6.12 
Προσδιορισμός στίγματος πλοίου 

με αποστάσεις radar
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Σχ. 6.13 
Προσδιορισμός στίγματος πλοίου με 

απόσταση radar και ορατή διόπτευση

Πίνακας 6.4

α/α Βήματα μεθόδου προσδιορισμού στίγματος με αποστάσεις radar

1.

Επιλέγουμε τρία σημεία είτε της ακτής είτε μεμονωμένων στόχων με τις ακόλουθες ιδιότητες: Πρώτο 
ανά δύο να έχουν σημαντική διαφορά διόπτευσης, δεύτερο 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, επιλέγουμε 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 χαράσσουμε 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 6.5

α/α Βήματα μεθόδου προσδιορισμού στίγματος με απόσταση radar και ορατή διόπτευση

1.
Επιλέγουμε μεμονωμένο στόχο ή, εάν δεν υπάρχει, σημείο της ακτής με τις ακόλουθες ιδιότητες: 
Πρώτο η μέτρηση της ηχούς του να είναι εύκολη και δεύτερο 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 βή-
ματος 1

3.
Με κέντρο το σημείο του βήματος 1 χαράσσουμε 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.
Χαράσσουμε στον χάρτη τη γραμμή θέσης του σημείου του βήματος 1 με βάση τη διόπτευση που με-
τρήσαμε στο βήμα 4

6.
Το σημείο τομής του τόξου περιφέρειας κύκλου του βήματος 3 με τη γραμμή θέσης του βήματος 5 
προσδιορίζει το στίγμα του πλοίου
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Σχ. 6.14 
 Προσδιορισμός στίγματος πλοίου  
με απόσταση και διόπτευση radar
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Για τον προσδιορισμό του στίγματος με ακρίβεια 
απαιτείται η επιλογή ενός σημείου με τις ιδιότητες που 
αναφέρονται στο βήμα 1 του πίνακα 6.6, καθώς και η 
μέτρηση της διόπτευσής του με τέτοιον τρόπο, ώστε 
να ελαχιστοποιείται το σφάλμα διόπτευσης. Το σφάλ-
μα αυτό οφείλεται στο οριζόντιο εύρος της δέσμης 
ακτινοβολίας, όπως έχουμε αναλύσει στις παραγρά-
φους  2.5 και 2.7.

Η ελαχιστοποίηση του σφάλματος διόπτευσης 
επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους, ανάλογα με τη 
σχετική θέση του πλοίου μας και του στόχου και την 
ισχύ της ηχούς του. Αναφέρουμε για παράδειγμα ότι 
όταν το πλοίο μας πλέει σε ευθυγράμμιση με την κα-
τεύθυνση της εξοχής της ακτογραμμής που επιλέξαμε, 
ελαχιστοποίηση του σφάλματος διόπτευσης επιτυγχά-
νουμε εάν χρησιμοποιήσουμε κλίμακα ανίχνευσης τέ-
τοια, ώστε η ηχώ της εξοχής να βρίσκεται κοντά στην 
περιφέρεια της οθόνης του ενδείκτη.

Το σχήμα 6.14 παρουσιάζει γραφικά τον προσδι-
ορισμό του στίγματος πλοίου χρησιμοποιώντας από-
σταση και διόπτευση radar σημείου Σ.

4) Προσδιορισμός στίγματος με δύο διοπτεύσεις 
radar (πίν. 6.7).

Η μέθοδος αυτή προσδιορίζει το στίγμα του πλοίου 
χρησιμοποιώντας τις διοπτεύσεις radar ή διοπτεύσεις 
με οπτική παρατήρηση κατάλληλων σημείων είτε της 
ακτής είτε μεμονωμένων στόχων. Για τον προσδιορι-
σμό του στίγματος, εφόσον δεν υπάρχουν σφάλματα 

Πίνακας 6.6

α/α Βήματα μεθόδου προσδιορισμού στίγματος με απόσταση και διόπτευση radar

1.
Επιλέγουμε μεμονωμένο στόχο ή, εάν δεν υπάρχει, σημείο της ακτής με τις ακόλουθες ιδιότητες: Πρώτο 
η μέτρηση της διόπτευσής του να είναι δυνατή και δεύτερο εάν επιλεγεί σημείο της ακτής, αυτό να απο-
τελεί 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

3.
Με κέντρο το σημείο του βήματος 1 χαράσσουμε 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 ελαχιστοποιήσουμε το σφάλμα διόπτευσης

5.
Χαράσσουμε στον χάρτη τη γραμμή θέσης του σημείου του βήματος 1 με βάση τη διόπτευση που με-
τρήσαμε στο βήμα 4

6.
Το σημείο τομής του τόξου περιφέρειας κύκλου του βήματος 3 με τη γραμμή θέσης του βήματος 5 
προσδιορίζει το στίγμα του πλοίου

στις μετρήσεις, αρκούν δύο κατάλληλα σημεία (π.χ. 
φάροι ή κάβοι) με τις ιδιότητες που αναφέρονται στο 
βήμα 1 του πίνακα 6.7. Επισημαίνεται ότι τα σημεία 
αυτά πρέπει να σχηματίζουν με το πλοίο ιδανικά ορθή 
γωνία και σε κάθε περίπτωση η γωνία αυτή να είναι με-
ταξύ 30ο και 150ο, ώστε το στίγμα να είναι αξιόπιστο. 
Διαφορετικά η ελάχιστη κίνηση του πλοίου ενδέχεται 
να οδηγήσει σε σφάλμα στον προσδιορισμό του στίγ-
ματος, το οποίο, εξαιτίας της πολύ μικρής ή μεγάλης 
γωνίας, μπορεί να απέχει σημαντικά από την πραγμα-
τική ευθεία θέσης.

Το σχήμα 6.15 παρουσιάζει γραφικά τον προσδιο-
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Σχ. 6.15  
Προσδιορισμός στίγματος πλοίου 

με δύο διοπτεύσεις

Πίνακας 6.7

α/α Βήματα μεθόδου προσδιορισμού στίγματος με δύο διοπτεύσεις

1.

Επιλέγουμε δύο σημεία είτε της ακτής είτε μεμονωμένων στόχων με τις ακόλουθες ιδιότητες: Πρώτο τα ση-
μεία αυτά (π.χ. φάρος, κάβος) πρέπει να μην έχουν μεγάλη έκταση, να μην έχουν την ίδια διόπτευση και να 
είναι εύκολα αναγνωρίσιμα στον χάρτη και δεύτερο τα σημεία αυτά πρέπει να σχηματίζουν με το πλοίο την 
πλησιέστερη δυνατή στις 90ο γωνία και τουλάχιστον μεταξύ 30ο και 150ο, 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 χαράσσουμε στον χάρτη ευθείες (ευθείες θέσης) 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

Σ1
Σ2 Σ3

Τρίγωνο σφάλματος

Σχ. 6.16 
Τρίγωνο σφάλματος

ρισμό του στίγματος πλοίου χρησιμοποιώντας τις διο-
πτεύσεις δύο σημείων, των Σ1 και Σ2. 

Ωστόσο, στην πράξη υπάρχουν σφάλματα στις με-
τρήσεις (π.χ. λόγω κίνησης του πλοίου). Έτσι, για τον 
προσδιορισμό του στίγματος με μεγαλύτερη ακρίβεια 
απαιτούνται τρία κατάλληλα σημεία Σ1, Σ2 και Σ3. 
Στην ιδανική περίπτωση η τομή των τριών ευθειών θέ-
σης είναι ένα σημείο. Ωστόσο, λόγω σφαλμάτων στις 
μετρήσεις, η τομή των τριών ευθειών σχηματίζει ένα 
τρίγωνο (σχ. 6.16) μέσα στο οποίο βρίσκεται το στίγ-
μα του πλοίου. Το τρίγωνο αυτό ονομάζεται τρίγωνο 
σφάλματος ή τομέας αβεβαιότητας και το μήκος των 
πλευρών του είναι ενδεικτικό της ακρίβειας μέτρησης 
των διοπτεύσεων. 

Εάν το τρίγωνο είναι μικρό τοποθετούμε το στίγμα 
του πλοίου στο κέντρο του. Εάν είναι μεγάλο συστήνε-
ται η επανάληψη των μετρήσεων, ώστε να επιτύχουμε 
μικρό τρίγωνο σφάλματος.

6.10.1  Προβλήματα ανίχνευσης και μέθοδοι ανα-
γνώρισης των στόχων

Κατά την προσγιάλωση και ιδίως σε συνθήκες κα-
κής ορατότητας πρέπει να χρησιμοποιείται το radar 
ναυσιπλοΐας. Η ανάγκη αυτή είναι ακόμη περισσότε-
ρο επιτακτική όταν επικρατούν συνθήκες κακής ορα-
τότητας σε περιοχές που είναι γνωστές για τους κινδύ-
νους που περιλαμβάνουν. Αυτό άλλωστε επιτάσσουν 
και οι κανονισμοί ναυσιπλοΐας, οι οποίοι ορίζουν σα-
φώς σειρά μέτρων, που πρέπει να ακολουθούνται στις 
περιπτώσεις αυτές. Η εικόνα του radar κατά την προ-
σγιάλωση 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 εί-
ναι σημειωμένες στους ναυτικούς χάρτες. Επίσης, δεν 
είναι σίγουρο ότι αντιστοιχούν στις υψηλότερες εκτά-
σεις βουνών ή λόφων, είτε γιατί οι επιφάνειές τους δεν 
είναι κατακόρυφες, είτε γιατί βρίσκονται στη σκιά άλ-
λων χαμηλότερων.

2) Καθώς το πλοίο πλησιάζει προς την ακτή, η ει-
κόνα αυτής της ισχυρής ηχούς μεταβάλλεται και νέα 
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ηχώ εμφανίζεται. Η μεταβολή αυτή οφείλεται σε 
μεταβολές της γωνίας πρόσπτωσης της δέσμης ακτι-
νοβολίας στις κατακόρυφες αυτές επιφάνειες, καθώς 
το πλοίο πλησιάζει προς την ακτή. Η νέα ηχώ που επι-
στρέφει προέρχεται από χαμηλότερες εκτάσεις, στις 
οποίες, καθώς το πλοίο πλησιάζει προς την ακτή, αρ-
χίζει πλέον να προσπίπτει η δέσμη ακτινοβολίας.

3) Ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθή-
κες, είναι δυνατόν να εμφανιστεί και ψευδοηχώ επό-
μενης διαδρομής από μεγάλες αποστάσεις.

Αποτέλεσμα της εικόνας που περιγράφουμε παρα-
πάνω είναι: 

1) Να μην ανιχνεύονται όλοι οι στόχοι.
2) Να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στην ανα-

γνώριση της προέλευσης της ηχούς και
3) να φαίνεται ότι κινείται η στεριά προς το πλοίο.
Ο πίνακας 6.8 παρουσιάζει τους στόχους που ανι-

χνεύονται και αυτούς που δεν ανιχνεύονται κατά την 
προσγιάλωση.

Η δυσκολία αναγνώρισης της προέλευσης της 
ηχούς οφείλεται στο ότι δεν είναι σίγουρο ότι αντι-
στοιχεί στις υψηλότερες εκτάσεις βουνών ή λόφων. 
Η φαινόμενη κίνηση της στεριάς προς το πλοίο οφεί-
λεται στη νέα ηχώ που προέρχεται από χαμηλότερες 
εκτάσεις, καθώς το πλοίο πλησιάζει προς την ακτή.

Για να επιλύσουμε τα προαναφερόμενα προβλή-
ματα αναγνώρισης της προέλευσης ηχούς και χρησι-
μοποιώντας στη συνέχεια τις πληροφορίες αναγνώ-
ρισης για να καθορίσουμε το στίγμα του πλοίου μας, 
ακολουθούμε τις εξής μεθόδους:

1) Χρήση λεπτομερών ισοϋψών καμπυλών των ναυ-
τικών χαρτών

Χρησιμοποιώντας το ύψος της κεραίας και την 
απόσταση ανίχνευσης του στόχου μπορούμε να 

προσδιορίσουμε το ύψος του στόχου, από τον οποίο 
προέρχεται η ηχώ. Συσχετίζοντας το ύψος αυτό με τις 
λεπτομερείς ισοϋψείς καμπύλες των ναυτικών χαρτών 
μπορούμε να εντοπίσουμε και να αναγνωρίσουμε τον 
στόχο. Εάν δεν διαθέτουμε λεπτομερείς ισοϋψείς κα-
μπύλες δεν μπορούμε να εντοπίσουμε 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 διά-
κριση της ισχυρής ηχούς πραγματοποιείται με προ-
σωρινή ελάττωση της ευαισθησίας του δέκτη μέχρι 
το σημείο εξαφάνισης της ασθενούς ηχούς. Στη συνέ-
χεια, με μελέτη του χάρτη, μπορεί να καταστεί δυνα-
τή η αναγνώριση της προέλευσης της ισχυρής αυτής 
ηχούς. Όταν επικρατούν συνθήκες καλής ορατότητας, 
η ισχυρή αυτή ηχώ μπορεί να συγκριθεί με οπτικές 
παρατηρήσεις, γεγονός που βοηθά και στην απόκτη-
ση εμπειρίας όταν στο μέλλον δεν υπάρχουν συνθή-
κες καλής ορατότητας.

3) Μέθοδος αναγνώρισης της προέλευσης ισχυρής 
ηχούς κατά την προσγιάλωση (πίν. 6.9)

Σημειώνουμε ότι η μέθοδος αυτή προϋποθέτει να 
ανιχνεύσουμε τρεις περιπτώσεις μεμονωμένης ηχούς 
που έχουμε αναγνωρίσει. Εάν δεν υπάρχουν τρεις με-
μονωμένες περιπτώσεις ηχούς η μέθοδος δεν δίνει 
αξιόπιστο αποτέλεσμα. Επίσης, τα πρώτα στίγματα 
που υπολογίζονται κατά την έναρξη της προσγιάλω-
σης δεν είναι πάντοτε αξιόπιστα, καθώς δεν είναι εύ-
κολη η αναγνώριση από μεγάλες αποστάσεις τριών 
τουλάχιστον μεμονωμένων περιπτώσεων ηχούς που 
απαιτούνται για την εφαρμογή της μεθόδου.

Πίνακας 6.8 
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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6.10.2 Παράπλους ακτής

Όταν το πλοίο μας πλέει παράλληλα στην ακτή ή 
όταν παρακάμπτουμε κάποιο ακρωτήριο και ιδίως σε 
συνθήκες κακής ορατότητας, πρέπει να χρησιμοποιεί-
ται 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.

Η χρησιμοποίηση του radar, όταν το πλοίο μας 
πλέει παράλληλα στην ακτή ή όταν παρακάμπτουμε 
κάποιο ακρωτήριο πρέπει να γίνεται και με συνθήκες 
καλής ορατότητας, όταν δεν είναι εφικτή η ορατή πα-
ρατήρηση (π.χ. τη νύχτα).

Για τον καθορισμό και την τήρηση της ασφαλούς 
πορείας ακολουθούμε τη διαδικασία που παρουσιά-
ζεται στον πίνακα 6.10. Η διαδικασία έχει ως σκοπό τη 
χάραξη γραμμών απόστασης ασφάλειας radar και τον 
προσδιορισμό με βάση αυτές της πορείας του πλοίου 
κατά τον παράπλου της ακτής.

Στο σχήμα 6.17 που παρουσιάζει χαρακτηριστικό 
παράδειγμα χάραξης πορείας με βάση τη διαδικασία 

του πίνακα 6.10 διακρίνουμε τα κατάλληλα για τον 
υπολογισμό αποστάσεων radar σημεία (Σ) της ακτής 
που έχουν επιλεγεί, τα αντίστοιχα τόξα (με πορτο-
καλί χρώμα), τις γραμμές απόστασης ασφάλειας (με 
μπλε γραμμές) και την πορεία του πλοίου (με κόκκινη 
γραμμή).

Εκτός από τη διαδικασία του πίνακα 6.10, μπορού-
με να ακολουθήσουμε για τη χάραξη πορείας και την 
τεχνική των παραλλήλων γραμμών (βλ. § 6.11). 

6.10.3 Πλοήγηση με το radar, κίνδυνοι και αντιμετώ-
πισή τους

Κατά την πλοήγηση σε περιορισμένα νερά και ιδί-
ως σε συνθήκες κακής ορατότητας πρέπει να χρησι-
μοποιείται το radar ναυσιπλοΐας. 

Η πλοήγηση με το radar είναι μία ιδιαίτερα δύσκο-
λη διαδικασία και η πραγματοποίησή της απαιτεί ιδιαί-
τερη 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.

Πίνακας 6.9 
Μέθοδος αναγνώρισης της προέλευσης ισχυρής ηχούς κατά την προσγιάλωση

α/α Βήματα μεθόδου 

1.
Επιλέγουμε, μεταξύ των περιπτώσεων ηχούς που ανιχνεύουμε, τρεις (τουλάχιστον) περιπτώσεις 
ισχυρής μεμονωμένης ηχούς, οι οποίες έχουν σημαντικά διαφορετικές διοπτεύσεις και αντιστοι-
χούν, εάν είναι αυτό εφικτό, σε προφανή σημεία

2.
Μετρούμε στον ενδείκτη PPI του radar μας τις αποστάσεις και τις διοπτεύσεις των τριών περιπτώ-
σεων μεμονωμένης ηχούς που επιλέξαμε στο βήμα 1

3.

α)  Χαράσσουμε σε διαφανές χαρτί τις αληθείς διοπτεύσεις των τριών περιπτώσεων μεμονωμένης 
ηχούς από το σημείο που αντιστοιχεί στο πλοίο μας.

β)  Υποτυπώνουμε 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 αναμέτρησης

5.
Μετακινούμε το διαφανές χαρτί, ώστε οι υποτυπωμένες τρεις περιπτώσεις μεμονωμένης ηχούς να 
συμπέσουν με τα σημεία του χάρτη που τις επιστρέφουν

6.
Σημειώνουμε 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. Επιβεβαιώνουμε το στίγμα με το βυθόμετρο ή με σήματα που παρέχουν racons
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Σχ. 6.17 
Παράδειγμα χάραξης πορείας για τον παράπλου ακτής

Ακτογραμμή

Πορεία πλοίου

Σ1 Σ2

Σ3
Σ4

Σ5

Πίνακας 6.10 
Διαδικασία χάραξης πορείας και παράπλου ακτής

α/α Βήματα χάραξης πορείας

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

2.
Επιλέγουμε 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.
Χαράσσουμε 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.
Χαράσσουμε τις εφαπτόμενες στα τόξα του βήματος 3, οι οποίες ονομάζονται γραμμές απόστασης 
ασφάλειας radar

5.
Χαράσσουμε παράλληλα με τις εφαπτόμενες του βήματος 4 και από την εξωτερική τους πλευρά, την 
πορεία που θα ακολουθήσουμε

α/α Βήματα κατά τον παράπλου ακτής

1.
Θέτουμε τον μεταβλητό σημειωτή απόστασης στην απόσταση απ’ τη γραμμή απόστασης ασφάλειας 
radar του εκάστοτε κατάλληλου σημείου της ακτής, στο οποίο παραπλέει το πλοίο

2.

Ελέγχουμε εάν ο κύκλος του μεταβλητού σημειωτή  απόστασης εφάπτεται στην ηχώ του αντίστοιχου 
κατάλληλου σημείου. Διακρίνουμε 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 προσδιορίζουμε το στίγμα του πλοίου, προκειμένου να επιβεβαιώνουμε ότι το πλοίο 
μας ακολουθεί την πορεία που χαράξαμε στο βήμα 5
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Πριν την πλοήγηση πρέπει να μελετούμε τον χάρ-
τη της περιοχής και να σχεδιάζουμε ένα σχέδιό της με 
σημειωμένα τα σημεία που επιλέχθηκαν και τους ση-
μαντήρες, 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 μεταβάλ-
λεται πολύ γρήγορα. Έτσι δεν μπορεί να προσδιοριστεί 
το στίγμα του πλοίου με τις μεθόδους που αναφέραμε 
στην παράγραφο 6.10. Ωστόσο, μπορούμε να ακολου-
θήσουμε για τον καθορισμό και την τήρηση της ασφα-
λούς πορείας τη διαδικασία που παρουσιάζεται στον 
πίνακα 6.10, όπως στην περίπτωση της ακτοπλοΐας. 
Επίσης, μπορούμε να τηρούμε την πορεία ως προς τον 
βυθό με μεγάλη ακρίβεια χρησιμοποιώντας την τεχνι-
κή των παράλληλων γραμμών (βλ. § 6.11).

Ορισμένα θέματα που αφορούν στη χρήση του 
radar κατά την πλοήγηση είναι:

1) Η χρησιμοποιούμενη κλίμακα ανίχνευσης. 
Κατά την πλοήγηση χρησιμοποιούμε μικρές κλίμακες 
ανίχνευσης: 1,5 ή 3 ν.μ.. Προκειμένου να είναι δυνατή 
η ανίχνευση στόχων σε μεγαλύτερη απόσταση επιλέ-
γουμε 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 παράλληλων γραμμών.

3) Η αναγνώριση ηχούς πλοίων που κινούνται. 
Στην περίπτωση ενδείκτη αληθούς κίνησης με στα-
θεροποίηση 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 κίνησης, 
η αναγνώριση γίνεται από τη μεταβολή της θέσης σε 
σχέση με την ηχώ των ακινήτων στόχων.

4) Η εξαφάνιση και επανεμφάνιση ηχούς διαδο-
χικών σημαντήρων. Πολλές φορές, καθώς το πλοίο 
προχωρεί μπορεί να παρατηρήσουμε την εξαφάνιση 
και την επανεμφάνιση της ηχούς μεγάλου αριθμού 
διαδοχικών σημαντήρων. Προκειμένου να διευκολυν-
θεί η αναγνώριση της ηχούς των διαδοχικών σημα-
ντήρων λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

α) Τοποθέτηση σημαντήρων με ανακλαστήρα 
radar σε διάταξη σχήματος T ή V ή Y, ώστε να διευκο-
λύνεται η αναγνώρισή τους από το σχήμα.

β) Τοποθέτηση σημαντήρων με ανακλαστήρα ra-

0o

180o

90o270o

Σχ. 6.18 
Χαρακτηριστική εικόνα παράλληλων γραμμών

dar 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, εμφα-
νίζεται ψευδοηχώ από επόμενες διαδρομές, έμμεση 
ηχώ και ηχώ από πλευρικούς λοβούς.

6.11 Η τεχνική χρησιμοποίησης των παράλληλων 
γραμμών

Τα περισσότερα radar, εκτός από τη γραμμή του 
δρομέα διοπτεύσεων διαθέτουν και άλλες γραμμές 
που είναι παράλληλες της γραμμής του δρομέα διο-
πτεύσεων και ισαπέχουσες μεταξύ τους. 

Οι γραμμές αυτές (σχ. 6.18) έχουν τα εξής χαρα-
κτηριστικά:

1) Είναι παράλληλες στη γραμμή του δρομέα διο-
πτεύσεων.

2) Είναι τόσες (σε κάθε ημικύκλιο) όσοι και οι δια-
κριβωτικοί κύκλοι.

3) Ρυθμίζονται έτσι, ώστε οι διακριβωτικοί κύκλοι 
να εφάπτονται στις παράλληλες γραμμές σε όλες τις 
κλίμακες ανίχνευσης.

4) Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών παραλλή-
λων γραμμών ισούται με την απόσταση μεταξύ δύο 
διαδοχικών διακριβωτικών κύκλων της χρησιμοποι-
ούμενης κλίμακας ανίχνευσης.

5) Οι αποστάσεις των σημείων που ενδιαφέρουν 
όταν είναι ενδιάμεσα στις παράλληλες γραμμές, δη-
λαδή ενδιάμεσα των διακριβωτικών κύκλων, υπολο-
γίζονται με τη βοήθεια του μεταβλητού σημειωτή 
απόστασης.

Οι παράλληλες γραμμές μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν σε πλήθος εφαρμογών, όπως είναι η μέτρηση 
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απόστασης και η ακριβής τήρηση της επιθυμητής 
πορείας ως προς τον βυθό. Για παράδειγμα, ο έλεγ-
χος της τήρησης της επιθυμητής πορείας ως προς τον 
βυθό πραγματοποιείται εάν θέσουμε (σε ενδείκτη 
σχετικής κίνησης) 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 κίνησης της ηχούς του ακίνητου 
στόχου είναι παράλληλο με τις γραμμές, τότε η γραμ-
μή πλώρης αντιπροσωπεύει την κίνηση του πλοίου 
ως προς τον βυθό. Οι παράλληλες γραμμές μπορούν 
να συνδυαστούν με τον ανακλαστικό υποτυπωτή4 
και να χρησιμοποιηθούν σε περισσότερες εφαρμογές 
εκμετάλλευσης του radar. Τέτοιες εφαρμογές είναι οι 
ακόλουθες: 

1) Η μέτρηση διόπτευσης με την εικόνα αποκε-
ντρωμένη.

2) Η αναγνώριση της ηχούς μικρού απομονωμέ-
νου στόχου. 

3) Η ακριβής πλεύση και αλλαγή πορείας και 
4) η πλοήγηση σε καθορισμένο αγκυροβόλιο (βλ. 

§ 6.12).

6.11.1 Μέτρηση διόπτευσης με την εικόνα αποκε-
ντρωμένη

Οι παράλληλες γραμμές μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν για τη μέτρηση της διόπτευσης στόχου σε 
ενδείκτη σχετικής κίνησης με τον Βορρά άνω και την 
εικόνα αποκεντρωμένη ή σε ενδείκτη αληθούς κίνη-
σης (πίν. 6.11).

Το σχήμα 6.19 παρουσιάζει τη μέτρηση της διό-
πτευσης με την εικόνα αποκεντρωμένη με εφαρμογή 

της τεχνικής του πίνακα 6.11. Σημειώνουμε ότι στο 
σχήμα δεν παρουσιάζουμε τους διακριβωτικούς κύ-
κλους για λόγους απλότητας.

Ακολουθώντας την τεχνική του πίνακα 6.11 μπο-
ρούμε να μετρήσουμε και τη διόπτευση από στόχο 
σε στόχο εάν στο πρώτο βήμα χαράξουμε την ευθεία 
γραμμή που συνδέει τους δύο στόχους.

6.11.2 Αναγνώριση της ηχούς μικρού απομονωμέ-
νου 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 βοή-
θεια των παράλληλων γραμμών και του ανακλαστι-
κού υποτυπωτή ακολουθώντας την τεχνική που πα-
ρουσιάζεται στον πίνακα 6.12. 

Τονίζουμε ότι η παραπάνω τεχνική αναγνώρισης 
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 μετατρέπουμε σε σχετικές τις αληθείς δι-
οπτεύσεις που μετρούμε στον χάρτη. Το σχήμα 6.20 
παρουσιάζει την αναγνώριση της ηχούς μικρού απο-
μονωμένου στόχου με εφαρμογή της μεθόδου του 
πίνακα 6.12 σε παρουσίαση της εικόνας με τον Βορρά 
άνω.

Τέλος, σημειώνουμε ότι η εφαρμογή της μεθόδου 
δεν δίνει ασφαλή αποτελέσματα σε περιοχές με πολ-
λά αγκυροβολημένα πλοία.

4  Ο ανακλαστικός υποτυπωτής είναι συσκευή για την αποτύπωση στόχων απευθείας στον ενδείκτη PPI. Σήμερα, όπως έχουμε αναφέρει, τα 
radar διαθέτουν σύστημα ARPA για την υποτύπωση. Η παρουσίαση της υποτύπωσης με χρήση του ανακλαστικού υποτυπωτή γίνεται για 
εκπαιδευτικούς λόγους καλύτερης κατανόησης των περιγραφόμενων διαδικασιών.

Πίνακας 6.11 
Μέτρηση διόπτευσης με την εικόνα αποκεντρωμένη

α/α Βήματα μέτρησης διόπτευσης

1. Χαράσσουμε ευθεία γραμμή από το πλοίο μας στον στόχο

2.
Στρέφουμε τις παράλληλες γραμμές, ώστε να γίνουν παράλληλες με την ευθεία που χα-
ράξαμε στο βήμα 1

3. Η κεντρική παράλληλη γραμμή μάς δείχνει στο ανεμολόγιο τη ζητούμενη διόπτευση
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Σχ. 6.19 
Μέτρηση της διόπτευσης  

με την εικόνα αποκεντρωμένη
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Σχ. 6.20 
Αναγνώριση της ηχούς μικρού  

απομονωμένου στόχου
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Πίνακας 6.12 
Βήματα αναγνώρισης ηχούς μικρού απομονωμένου στόχου

1.
Στην οθόνη του ενδείκτη αναγνωρίζουμε 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)  Στρέφουμε 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 χαράσσουμε 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 στρέφουμε τις παράλληλες γραμμές, ώστε 
να γίνουν παράλληλες με την ευθεία γραμμή που χαράξαμε 

4.
Ρυθμίζουμε (με τη βοήθεια των διακριβωτικών κύκλων ή του μεταβλητού σημειωτή απόστασης) 
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 γραμ-
μή διόπτευσής 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 διακρι-
βωτικούς κύκλους
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6.11.3 Ακριβής πλεύση και αλλαγή πορείας

Με τη βοήθεια των παράλληλων γραμμών και του 
ανακλαστικού υποτυπωτή μπορούμε να τηρήσουμε 
με ακρίβεια την πορεία του πλοίου μας ως προς τον 
βυθό και επίσης να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τα 
στίγματα αλλαγής πορείας. Η τεχνική που ακολου-
θούμε για τον σκοπό αυτό προϋποθέτει ότι έχουμε 
ήδη χαράξει στον χάρτη τις αληθείς πορείες γύρω 
από χαρακτηριστικά σημεία, όπως είναι σημεία ακτών 
ή σημαντήρες και έχουμε υπολογίσει τις αποστάσεις 
των πορειών από τα σημεία αυτά.

Η τεχνική εφαρμόζεται σε ενδείκτη σχετικής κίνη-
σης με τον Βορρά άνω (σχ. 6.21) και σε ενδείκτη αλη-
θούς κίνησης (σχ. 6.22) ως εξής:

1)  Ενδείκτης σχετικής κίνησης με τον Βορρά άνω

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε χαράξει στον χάρτη 
αρχική πορεία φ1, η οποία αλλάζει σε φ2 και επίσης ότι 
έχουμε ένα χαρακτηριστικό σημείο Σ, που 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 ακρι-
βούς πλεύσης και αλλαγής πορείας στην περίπτωση 
του ενδείκτη σχετικής κίνησης με τον Βορρά άνω πα-
ρουσιάζεται στο σχήμα 6.21 και στον πίνακα 6.13.

Η τεχνική βασίζεται στην ιδιότητα ότι η ταχύτητα 
της κίνησης του χαρακτηριστικού σημείου κάτω από 
την εφαπτόμενη στον κύκλο του μεταβλητού σημει-
ωτή απόστασης (βήμα 3) και αντίθετα από την πο-

ρεία φ1 ισούται με την ταχύτητα του πλοίου ως προς 
τον βυθό. Συνεπώς, απ’ τη θέση της ηχούς κατά μήκος 
της εν λόγω εφαπτόμενης υπολογίζουμε τη θέση του 
πλοίου μας κατά μήκος της πορείας. 

Σημειώνουμε ότι εκτροπή της ηχούς του χαρα-
κτηριστικού σημείου αριστερότερα από την εφαπτό-
μενη στον κύκλο του μεταβλητού σημειωτή απόστα-
σης (βήμα 3) συνεπάγεται εκτροπή πορείας προς τα 
δεξιά και αντίστροφα.

Όταν η ηχώ του χαρακτηριστικού σημείου βρεθεί 
λίγο πριν το σημείο χειρισμού Χ, χειρίζουμε το πλοίο 
για την αλλαγή πορείας, με αποτέλεσμα η ηχώ να 
ακολουθεί καμπύλη γραμμή. Η καμπύλη αυτή αντι-
στοιχεί 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 ευ-
θεία που χαράξαμε στο βήμα 6.

2) Ενδείκτης αληθούς κίνησης

Η τεχνική που ακολουθούμε στον ενδείκτη αλη-
θούς κίνησης που λειτουργεί με σταθεροποίηση ως 
προς τον βυθό (για την ίδια περίπτωση πορείας όπως 
και παραπάνω) παρουσιάζεται στο σχήμα 6.22 και 
στον πίνακα 6.14. 

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 πορεί-
ας και μάλιστα κατά την ίδια φορά.

Σχ. 6.21 
Εφαρμογή τεχνικής τήρησης ακριβούς πλεύσης και αλλαγής 

πορείας για ενδείκτη σχετικής κίνησης με τον Βορρά άνω 
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Σχ. 6.22 
Εφαρμογή τεχνικής τήρησης ακριβούς πλεύσης και  
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Πίνακας 6.13  
Βήματα τεχνικής τήρησης ακριβούς πλεύσης  

και αλλαγής πορείας για ενδείκτη σχετικής κίνησης με τον Βορρά άνω

α/α Προετοιμασία

1.
Στρέφουμε τις παράλληλες γραμμές, έτσι ώστε η κεντρική γραμμή να δείχνει την αρχική πορεία φ1, την 
οποία θέλουμε να ακολουθήσουμε

2.
Ρυθμίζουμε τον μεταβλητό σημειωτή σε απόσταση ίση με d1, που είναι η απόσταση από το χαρακτηρι-
στικό σημείο που αντιστοιχεί στην αρχική πορεία

3.
Χαράσσουμε στον ανακλαστικό υποτυπωτή ευθεία εφαπτόμενη στον κύκλο του μεταβλητού σημειω-
τή απόστασης και παράλληλη προς τις παράλληλες γραμμές με σημείο επαφής το Κ

4.
Σημειώνουμε (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 αντί-
θετη απ’ την αρχική πορεία

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

6.
Από το σημείο Χ χαράσσουμε στον ανακλαστικό υποτυπωτή ευθεία παράλληλη στις παράλληλες γραμ-
μές 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, χειρίζουμε 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 6.14 
Βήματα τεχνικής τήρησης ακριβούς πλεύσης  

και αλλαγής πορείας για ενδείκτη αληθούς κίνησης

α/α Τήρηση αρχικής πορείας

1. Μετατοπίζουμε το κέντρο της εικόνας σε κατάλληλο σημείο

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

3.
Χαράσσουμε την ευθεία που είναι παράλληλη στις παράλληλες γραμμές και τέμνει την ηχώ του χαρα-
κτηριστικού σημείου

4.
Ρυθμίζουμε τον μεταβλητό σημειωτή απόστασης σε απόσταση ίση με d1, που είναι η απόσταση από το 
χαρακτηριστικό σημείο που αντιστοιχεί στην αρχική πορεία

5.
Χειρίζουμε το πλοίο μας, ώστε ο κύκλος του μεταβλητού σημειωτή απόστασης να εφάπτεται στην ευ-
θεία που χαράξαμε στο βήμα 3

6.
Τηρούμε το πλοίο στην πορεία φ1 ελέγχοντας εάν ο κύκλος του μεταβλητού σημειωτή απόστασης εφά-
πτεται συνέχεια στην ευθεία που χαράξαμε στο βήμα 3

(συνεχίζεται)



116

Σημειώνεται ότι εάν πριν από την αλλαγή πορείας 
πρέπει να πραγματοποιηθεί μετατόπιση του κέντρου 
της εικόνας σε θέση στην οθόνη τέτοια, ώστε να επι-
τυγχάνονται ανιχνεύσεις σε μεγάλες αποστάσεις, τότε 
η μετατόπιση του κέντρου της εικόνας στην εν λόγω 
θέση πρέπει να προηγείται της σημείωσης του σημεί-
ου χειρισμού. 

Μετά την ολοκλήρωση της αλλαγής πορείας πρέ-
πει να πραγματοποιείται μετατόπιση του κέντρου της 
εικόνας στην εν λόγω θέση. Η τήρηση της ακριβούς 
πλεύσης στη νέα πορεία πραγματοποιείται, όπως και 
στην περίπτωση της αρχικής πορείας.

6.12 Πλοήγηση σε καθορισμένο αγκυροβόλιο

Η πλοήγηση σε καθορισμένο αγκυροβόλιο μπορεί 
να πραγματοποιηθεί με την τεχνική των παράλληλων 
γραμμών και τον ανακλαστικό υποτυπωτή. Η τεχνική 
των παράλληλων γραμμών συνιστάται να ακολουθεί-
ται ακόμα και όταν επικρατούν συνθήκες καλής ορα-
τότητας, γιατί μας βοηθούν να τηρούμε εύκολα και με 
ακρίβεια την πορεία μέχρι το καθορισμένο αγκυρο-
βόλιο.

Η εφαρμογή της τεχνικής των παράλληλων γραμ-
μών προϋποθέτει ότι έχουμε ήδη χαράξει στον χάρτη 
την πλοήγηση στο καθορισμένο αγκυροβόλιο γύρω 
από χαρακτηριστικά σημεία και έχουμε υπολογίσει τις 
αποστάσεις απ’ τα σημεία αυτά. Η χάραξη της πλοήγη-
σης πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και λαμ-
βάνοντας υπόψη τον άνεμο, το ρεύμα, τους κινδύνους 
της περιοχής και τα χαρακτηριστικά του πλοίου μας.

Η τεχνική εφαρμόζεται:

1) Σε ενδείκτη σχετικής κίνησης με τον Βορρά άνω. 
2) Σε ενδείκτη αληθούς κίνησης και 
3) σε ενδείκτη σχετικής κίνησης με την πλώρη άνω. 

Στον ενδείκτη αυτό απαιτείται στρεφόμενη επιφάνεια 
υποτύπωσης του ανακλαστικού υποτυπωτή.  

1) Ενδείκτης σχετικής κίνησης με τον Βορρά άνω

Ας υποθέσουμε ότι πλέουμε με αρχική πορεία φ1 
και πρέπει να αγκυροβολήσουμε σε θέση Α, η οποία 
βρίσκεται σε απόσταση d από συγκεκριμένο σημα-
ντήρα Σ και έχει διόπτευση φ. Η τελική πορεία, λαμβά-
νοντας 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 ση-
μαντήρα είναι d1 για την αρχική πορεία και d2 για την 
τελική πορεία. Η τεχνική που ακολουθούμε για την 
πλοήγηση σε καθορισμένο αγκυροβόλιο στην περί-
πτωση του ενδείκτη σχετικής κίνησης με τον Βορρά 
άνω παρουσιάζεται στο σχήμα 6.23 και στον πίνακα 
6.15. Η τεχνική περιλαμβάνει μια φάση προετοιμασίας 
πριν την εμφάνιση της ηχούς του σημαντήρα και μία 
φάση εκτέλεσης της πλοήγησης.

Η τεχνική αυτή έχει ως εξής: από τη θέση της 
ηχούς του σημαντήρα κατά μήκος των ευθειών που 
φέρουμε στα βήματα 3 και 5 υπολογίζουμε τη θέση 
του πλοίου μας κατά μήκος της πορείας. Μετά την 
αλλαγή πορείας μπορούμε να επιλέξουμε κατάλληλη 
μικρότερη κλίμακα ανίχνευσης, ώστε να έχουμε ακό-
μα καλύτερη ευκρίνεια στην εικόνα του radar. Αυτό 
προϋποθέτει ότι έχουμε αρχικά επαναλάβει τα βήμα-
τα 4, 5 και 9 με τη νέα κλίμακα και έχουμε χαράξει την 
ευθεία του βήματος 5 για τη νέα κλίμακα. 

Αλλαγή πορείας

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

2.
Πάνω στην ευθεία που χαράξαμε στο βήμα 3 προσδιορίζουμε με τη βοήθεια του κουμπάσου και του 
μεταβλητού σημειωτή απόστασης, το σημείο χειρισμού Χ ως το σημείο που απέχει από το χαρακτηρι-
στικό σημείο Σ απόσταση d2 προς την κατεύθυνση της πορείας 

3.
Επαναφέρουμε τον μεταβλητό σημειωτή απόστασης 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, χειρίζουμε το 
πλοίο για την αλλαγή πορείας

Τήρηση νέας πορείας

Επαναλαμβάνουμε κατάλληλα τη διαδικασία των βημάτων 1 έως 6 για την τήρηση της νέας πορείας
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Σχ. 6.23
Εφαρμογή τεχνικής πλοήγησης σε καθορισμένο 

αγκυροβόλιο για ενδείκτη σχετικής κίνησης με τον 
Βορρά άνω
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5 Συνήθως επιλέγεται η κλίμακα των 1,5 ν.μ..
6 Συνήθως επιλέγεται η κλίμακα των 0,75 ν.μ..

Πίνακας 6.15 
Βήματα τεχνικής πλοήγησης σε καθορισμένο αγκυροβόλιο  

για ενδείκτη σχετικής κίνησης με τον Βορρά άνω

α/α Προετοιμασία  (πριν εμφανισθεί η ηχώ του σημαντήρα)

1.
Υλοποιούμε τα βήματα 2 έως 9 με βάση κατάλληλη μικρή κλίμακα ανίχνευσης5, που μας παρέχει καλή 
ευκρίνεια στην εικόνα του radar

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

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

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

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

6.
Στρέφουμε τον δρομέα διοπτεύσεων στην ένδειξη φα του ανεμολογίου και χαράσσουμε τη διόπτευση 
αλλαγής πορείας

7.
Το σημείο τομής των ευθειών που χαράσσουμε στα βήματα 3 και 6 αποτελεί το σημείο αλλαγής πορεί-
ας του πλοίου

8.
Στρέφουμε τον δρομέα διοπτεύσεων στην ένδειξη φ του ανεμολογίου και χαράσσουμε τη διόπτευση 
αλλαγής πορείας

9.
Το σημείο τομής των ευθειών που χαράσσουμε στα βήματα 5 και 8 αποτελεί το σημείο αγκυροβολίας 
του πλοίου

10.
Αν μετά την αλλαγή πορείας επιθυμούμε να επιλέξουμε ακόμα μικρότερη κλίμακα ανίχνευσης6 για ακό-
μη καλύτερη ευκρίνεια στην εικόνα του radar, πρέπει να επαναλάβουμε τα βήματα 4, 5 και 9 με τη νέα 
κλίμακα και να χαράξουμε την ευθεία του βήματος 5 για τη νέα κλίμακα

(συνεχίζεται)
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Με την αλλαγή της κλίμακας μετά την αλλαγή πο-
ρείας, η ηχώ του σημαντήρα μετατοπίζεται και πρέπει 
να κινείται κάτω από την ευθεία που χαράξαμε για τη 
νέα κλίμακα (βήμα 10).

Σημειώνουμε ότι η γραμμή πλώρης μπορεί να μην 
εμφανίζεται πριν την αλλαγή πορείας ακριβώς στην 
ένδειξη φ1 του ανεμολογίου εξαιτίας της ύπαρξης ρευ-
μάτων, 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 κίνησης με την πλώρη άνω

Η τεχνική που ακολουθούμε στον ενδείκτη σχετι-
κής κίνησης με την πλώρη άνω (για την ίδια περίπτωση 
πορείας όπως και παραπάνω) παρουσιάζεται στο σχή-
μα 6.24 και στον πίνακα 6.16. Η εφαρμογή της τεχνικής 
σε ενδείκτη σχετικής κίνησης με την πλώρη άνω πα-
ρουσιάζει δυσκολίες επειδή απαιτεί: 

α) Στρεφόμενη επιφάνεια υποτύπωσης του ανα-
κλαστικού υποτυπωτή.

β) Παρακολούθηση της ηχούς ακίνητων στόχων 
για τη διαπίστωση εάν το πλοίο ακολουθεί σταθερή 
πορεία μετά από αλλαγή πορείας.

γ) Μετατροπή στον χάρτη των αληθών διοπτεύσε-
ων αλλαγής πορείας σε σχετικές. Έτσι, η αληθής διό-
πτευση φα του σημείου αλλαγής πορείας μετατρέπεται 

Εκτέλεση

1.
Παρακολουθούμε την ηχώ του σημαντήρα και όταν εμφανισθεί σε απόσταση μικρότερη από την κλί-
μακα του βήματος 1, αλλάζουμε την κλίμακα ανίχνευσης σ’ αυτήν του βήματος 1

2.
α)  Εάν η ηχώ του σημαντήρα εμφανίζεται κάτω απ’ την ευθεία που χαράξαμε στο βήμα 3, τότε το πλοίο 

τηρεί την επιθυμητή πορεία φ1

β)  Εάν όχι, χειρίζουμε 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, χειρίζουμε το πλοίο για την αλλαγή πορείας, με απο-
τέλεσμα η ηχώ να ακολουθήσει καμπύλη γραμμή και να βρεθεί κάτω απ’ την ευθεία που χαράξαμε στο 
βήμα 5

4.

α)  Εάν 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)  Εάν όχι, χειρίζουμε 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 αλλάζουμε την κλίμακα ανίχνευσης σ’ αυτήν του βήματος 10

6.

Αν αλλάξουμε την κλίμακα στο βήμα 5 της εκτέλεσης, 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)  Εάν όχι, χειρίζουμε το πλοίο, ώστε η ηχώ να εμφανίζεται κάτω από την ευθεία που χαράξαμε στο 
βήμα 10 μέχρι το πλοίο να φθάσει στο σημείο αγκυροβολίας

Σχ. 6.24 
Εφαρμογή τεχνικής πλοήγησης σε καθορισμένο αγκυροβόλιο 

για ενδείκτη σχετικής κίνησης με την πλώρη άνω

0o

180o

90o270o

Αφα,σχ

φσχ
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στη σχετική φα,σχ (φα,σχ = φα – φ1). Επίσης, η αληθής δι-
όπτευση 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 
φάση εκτέλεσης της πλοήγησης.
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Πίνακας 6.16 
Βήματα τεχνικής πλοήγησης σε καθορισμένο αγκυροβόλιο για ενδείκτη 

σχετικής κίνησης με την πλώρη άνω

α/α Προετοιμασία (πριν εμφανισθεί η ηχώ του σημαντήρα)

1.
Υλοποιούμε τα βήματα 2 έως 8 με βάση κατάλληλη μικρή κλίμακα ανίχνευσης7 που μας παρέχει καλή 
ευκρίνεια στην εικόνα του radar

2.
Στρέφουμε τις παράλληλες γραμμές, έτσι ώστε η κεντρική γραμμή να δείχνει την ένδειξη 0ο του ανε-
μολογίου

3.
Σε απόσταση d1 χαράσσουμε στον ανακλαστικό υποτυπωτή ευθεία παράλληλη προς τις παράλληλες 
γραμμές

4.
Σε απόσταση d2 χαράσσουμε στον ανακλαστικό υποτυπωτή ευθεία παράλληλη προς τις παράλληλες 
γραμμές

5.
Στρέφουμε τον δρομέα διοπτεύσεων στην ένδειξη φα,σχ του ανεμολογίου και χαράσσουμε τη διόπτευ-
ση αλλαγής πορείας 

6.
Το σημείο τομής των ευθειών που χαράσσουμε στα βήματα 3 και 5 αποτελεί το σημείο αλλαγής πορεί-
ας του πλοίου

7.
Στρέφουμε τον δρομέα διοπτεύσεων στην ένδειξη φσχ του ανεμολογίου και χαράσσουμε τη διόπτευση 
αλλαγής πορείας 

8.
Το σημείο τομής των ευθειών που χαράσσουμε στα βήματα 4 και 7 αποτελεί το σημείο αγκυροβολίας 
του πλοίου

Εκτέλεση

1.
Παρακολουθούμε την ηχώ του σημαντήρα και όταν εμφανισθεί σε απόσταση μικρότερη από την κλί-
μακα του βήματος 1, αλλάζουμε την κλίμακα ανίχνευσης σ’ αυτήν του βήματος 1 της προετοιμασίας

2.

α)  Εάν η ηχώ του σημαντήρα εμφανίζεται κάτω από την ευθεία που χαράξαμε στο βήμα 3, τότε το πλοίο 
τηρεί την επιθυμητή πορεία

β)  Εάν όχι, χειρίζουμε 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, χειρίζουμε το πλοίο για την αλλαγή πορείας, με απο-
τέλεσμα η ηχώ να ακολουθήσει καμπύλη γραμμή και να βρεθεί κάτω από την ευθεία που χαράξαμε 
στο βήμα 4

4.

α)  Εάν 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)  Εάν όχι, χειρίζουμε το πλοίο, ώστε η ηχώ να εμφανίζεται κάτω από την ευθεία που χαράξαμε στο 
βήμα 4 μέχρι το πλοίο να φθάσει στο σημείο αγκυροβολίας

Μπορούμε και στην περίπτωση αυτή, όπως στην 
περίπτωση του ενδείκτη σχετικής κίνησης με τον 
Βορρά άνω, μετά την αλλαγή πορείας να επιλέξουμε 
κατάλληλη μικρότερη κλίμακα ανίχνευσης, ώστε να 
έχουμε ακόμα καλύτερη ευκρίνεια στην εικόνα του 
radar. Αυτό προϋποθέτει ότι έχουμε αρχικά χαράξει 
την ευθεία του βήματος 4 για τη νέα κλίμακα.

Με την αλλαγή της κλίμακας μετά την αλλαγή πο-
ρείας, η ηχώ του σημαντήρα μετατοπίζεται και πρέπει 
να κινείται κάτω απ’ την ευθεία που χαράξαμε για τη 
νέα κλίμακα.

Σημειώνουμε ότι η γραμμή πλώρης βρίσκεται στην 
ένδειξη 0ο του ανεμολογίου, καθώς έχουμε ενδείκτη 
σχετικής κίνησης με την πλώρη άνω.

7 Συνήθως επιλέγεται η κλίμακα των 1,5 ν.μ.
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3) Ενδείκτης αληθούς κίνησης

Η τεχνική που ακολουθούμε στον ενδείκτη αλη-
θούς κίνησης που λειτουργεί  με σταθεροποίηση ως 
προς τον βυθό (για την ίδια περίπτωση πορείας όπως 
και παραπάνω) παρουσιάζεται στο σχήμα 6.25 και 
στον πίνακα 6.17. Η τεχνική περιλαμβάνει μία φάση 
προετοιμασίας, αφού όμως λάβει χώρα η εμφάνιση 
της ηχούς του σημαντήρα και μία φάση εκτέλεσης 
της πλοήγησης.

Ο πίνακας 6.18 παρουσιάζει τις διαφορές της 
εφαρμογής της τεχνικής των παράλληλων γραμμών 
για την πλοήγηση σε καθορισμένο αγκυροβόλιο με-
ταξύ του ενδείκτη σχετικής κίνησης με τον Βορρά 
άνω και του ενδείκτη αληθούς κίνησης.

6.13  Έλεγχος ξεσέρματος άγκυρας

Με τη συσκευή radar μπορεί εύκολα να διαπιστω-
θεί εάν το πλοίο που αγκυροβόλησε ξεσέρνει από το 
αγκυροβόλιό του. Για τον σκοπό αυτό σημειώνεται η 
απόσταση και η διόπτευση της ηχούς χαρακτηριστι-
κού 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 ξεσέρ-
νει, η θέση της ηχούς του χαρακτηριστικού στόχου θα 
αρχίσει να μεταβάλλεται. Έτσι αρκεί να παρατηρείται 

Σχ. 6.25 
Εφαρμογή τεχνικής πλοήγησης σε καθορισμένο αγκυρο-

βόλιο για ενδείκτη αληθούς κίνησης
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Πίνακας 6.17 
Βήματα τεχνικής πλοήγησης σε καθορισμένο αγκυροβόλιο για ενδείκτη αληθούς κίνησης

α/α Προετοιμασία (αφού εμφανισθεί η ηχώ του σημαντήρα)

1.
Όταν αρχίζει να ανιχνεύεται η ηχώ του σημαντήρα, ρυθμίζουμε τον ενδείκτη αληθούς κίνησης σε λει-
τουργία με σταθεροποίηση ως προς τον βυθό

2.
Παρακολουθούμε την ηχώ του σημαντήρα μέχρις ότου αυτή εμφανισθεί σε απόσταση μικρότερη απ’ 
την κλίμακα ανίχνευσης8, η οποία θα μας παρέχει ευκρίνεια στην εικόνα του radar (νέα κλίμακα). Όταν 
αυτό συμβεί, τότε αλλάζουμε την κλίμακα ανίχνευσης στη νέα κλίμακα

3.
Μετατοπίζουμε με τη βοήθεια των σχετικών ρυθμιστών την εικόνα, ώστε η ηχώ του σημαντήρα να 
εμφανίζεται σε κατάλληλο σημείο της οθόνης του ενδείκτη

4.
Χαράσσουμε στον αυτόματο υποτυπωτή μικρό κύκλο γύρω από την ηχώ για να παρακολουθούμε άμε-
σα εάν υπάρχει ολίσθησή της

5.
Στρέφουμε τις παράλληλες γραμμές, έτσι ώστε η κεντρική γραμμή να δείχνει την ένδειξη φ του ανεμο-
λογίου

6.
Χαράσσουμε στον ανακλαστικό υποτυπωτή ευθεία παράλληλη στις παράλληλες γραμμές, η οποία δι-
έρχεται από την ηχώ του σημαντήρα. Η ευθεία αυτή αποτελεί τη διόπτευση αγκυροβολίας

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

η μεταβολή της απόστασης και της διόπτευσης της 
ηχούς του εν λόγω χαρακτηριστικού στόχου. Εάν πα-
ρατηρείται μεταβολή της θέσης του, τότε προκύπτει 
το συμπέρασμα ότι το πλοίο ξεσέρνει από το αγκυρο-
βόλιό του. Η παρατηρούμενη κίνηση της ηχούς είναι 
αντίθετη από την κατεύθυνση που ξεσύρει το πλοίο.
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7.
Πάνω στην ευθεία που χαράξαμε στο βήμα 6 σημειώνουμε το σημείο αγκυροβολίας σε απόσταση d 
από την ηχώ του σημαντήρα

8.
Στρέφουμε τις παράλληλες γραμμές, έτσι ώστε η κεντρική γραμμή να δείχνει την ένδειξη φ2 του ανεμο-
λογίου

9.
Χαράσσουμε στον ανακλαστικό υποτυπωτή ευθεία παράλληλη στις παράλληλες γραμμές η οποία κατα-
λήγει στο σημείο αγκυροβολίας. Η ευθεία αυτή αποτελεί την τελική πορεία προς το σημείο αγκυροβολίας

10.
Στρέφουμε τις παράλληλες γραμμές, έτσι ώστε η κεντρική γραμμή να δείχνει την ένδειξη φ1 του ανεμο-
λογίου

11.
Χαράσσουμε στον ανακλαστικό υποτυπωτή ευθεία παράλληλη στις παράλληλες γραμμές από το ση-
μείο που βρίσκεται το κέντρο της εικόνας. Η ευθεία αυτή αποτελεί την αρχική πορεία

12.
Στρέφουμε τις παράλληλες γραμμές, έτσι ώστε η κεντρική γραμμή να δείχνει την ένδειξη φα του ανεμο-
λογίου

13.
Χαράσσουμε 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.

Ελέγχουμε εάν το κέντρο της εικόνας κινείται κάτω απ’ τη γραμμή της αρχικής πορείας που χαράξαμε 
στο βήμα 11:
α)  Εάν ναι, τότε το πλοίο τηρεί την επιθυμητή πορεία φ1 και βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας d1

β)  Εάν όχι, χειρίζουμε 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, χειρίζουμε το πλοίο για την αλλαγή 
πορείας, ώστε το κέντρο της εικόνας να ακολουθήσει καμπύλη γραμμή και να βρεθεί κάτω απ’ την ευ-
θεία 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)  Εάν όχι, χειρίζουμε 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 6.18 
Διαφορές ενδεικτών σχετικής και αληθούς κίνησης

Κριτήριο
Διαφορές

Ενδείκτης σχετικής κίνησης  
με τον Βορρά άνω Ενδείκτης αληθούς κίνησης

Χρονική ευχέρεια 
προετοιμασίας

Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τη χά-
ραξη όλων των ευθειών της μεθόδου πριν 
εμφανισθεί η ηχώ του σημαντήρα

Δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τη 
χάραξη όλων των ευθειών της μεθόδου 
πριν εμφανισθεί η ηχώ του σημαντήρα και 
εκτρέψουμε το κέντρο της εικόνας στην 
κατάλληλη θέση

Εξάρτηση από 
τη χρησιμοποι-
ούμενη κλίμακα 
ανίχνευσης

Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τη 
χάραξη όλων των ευθειών της μεθόδου 
ανεξάρτητα απ’ τη χρησιμοποιούμενη κατά 
τη στιγμή της χάραξης κλίμακα ανίχνευσης

Μετά από αλλαγή κλίμακας πρέπει να 
γίνεται νέα χάραξη των ευθειών της 
μεθόδου
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Ερωτήσεις

1.   Ποιοι στόχοι χαρακτηρίζονται ως «μικροί στό-
χοι» 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.  Τι είναι οι ανακλαστήρες radar; Ποιοι τύποι ανα-
κλαστήρων radar χρησιμοποιούνται συνήθως;

4.  Τι είναι οι ραδιοσημαντήρες racons και ποια τα 
βασικά χαρακτηριστικά τους; 

5.  Για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται οι αναμετα-
δότες; Περιγράψτες τη λειτουργία των αναμετα-
δοτών radar-SART και AIS-SART. 

6.  Ποιοι είναι οι τρόποι αναγνώρισης πλοίων και 
σημαντήρων;

7.  Παρουσιάστε τις μεθόδους προσδιορισμού 
στίγματος: α) με αποστάσεις radar και β) με 
διοπτεύσεις radar.

8.  Παρουσιάστε τη μέθοδο προσδιορισμού στίγ-
ματος με απόσταση radar και ορατή διόπτευση.

9.  Παρουσιάστε τη μέθοδο προσδιορισμού στίγ-
ματος με απόσταση και διόπτευση radar.

10.  Τι είναι οι παράλληλες γραμμές και ποια τα 
χαρακτηριστικά τους; Αναφέρατε συνοπτικά 
εφαρμογές, στις οποίες χρησιμοποιούνται οι 
παράλληλες γραμμές.

Ασκήσεις

1.  Πλοίο έχει αρχική πορεία φ1 = 40ο, η οποία 
πρέπει να αλλάξει σε φ2 = 300ο. 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 τήρησης 
ακριβούς πορείας και αλλαγής πορείας για ενδεί-
κτη σχετικής κίνησης με τον Βορρά άνω παρέχο-
ντας και το σχετικό σχήμα.

2.  Για την περίπτωση του πλοίου της άσκησης 1, 
περιγράψτε αναλυτικά την εφαρμογή της τεχνικής 
τήρησης ακριβούς πορείας και αλλαγής πορείας 
για ενδείκτη αληθούς κίνησης παρέχοντας και το 
σχετικό σχήμα.

3.  Πλοίο 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 ση-
μαντήρα 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 πλοήγησης σε καθορισμένο αγκυρο-
βόλιο για ενδείκτη σχετικής κίνησης με τον Βορρά 
άνω παρέχοντας και το σχετικό σχήμα.

4.  Για την περίπτωση του πλοίου της άσκησης 3, 
περιγράψτε αναλυτικά την εφαρμογή της τεχνι-
κής πλοήγησης σε καθορισμένο αγκυροβόλιο 
για ενδείκτη σχετικής κίνησης με την πλώρη άνω 
παρέχοντας και το σχετικό σχήμα.

5.  Για την περίπτωση του πλοίου της άσκησης 3, 
περιγράψτε αναλυτικά την εφαρμογή της τεχνι-
κής πλοήγησης σε καθορισμένο αγκυροβόλιο 
για ενδείκτη αληθούς κίνησης παρέχοντας και το 
σχετικό σχήμα.



Ελληνικός όρος Αγγλικός όρος

Αληθής κίνηση True Motion (TM)

Ανακλαστήρας radar Radar reflector

Ανακλαστικός υποτυπωτής Reflection plotter

Αναμεταδότες Transponders

Ανίχνευση Detection

Απολαβή Gain

Αυτόματη Ρύθμιση Συχνότητας Automatic Frequency Control (AFC)

Βάση χρόνου Time base

Γεννήτρια βάσης χρόνου Time base generator

Γραμμή πλώρης Heading line (ή heading marker)

Δέκτης Receiver

Διακόπτης εκπομπής-λήψης Transmission-Reception Switch

Διακριβωτικοί κύκλοι Range Rings (RR)

Διάκριση κατά απόσταση Range resolution (ή range discrimination)

Διάκριση κατά διόπτευση Bearing resolution (ή bearing discrimination)

Διάρκεια παλμού Pulse Duration

Διόπτευση Bearing

Έμμεση ηχώ Indirect echo

Ενδείκτης Display (ή Indicator)

Ενδείκτης αληθούς κίνησης True motion display (ή Track indication display)

Ενδείκτης πλάνου θέσεων Plan Position Indicator (PPI)

Ενδείκτης σχετικής κίνησης   Relative motion display

Ενισχυτές ηχούς Echo enhances

Επιστροφές βροχής Rain clutter

Ευαισθησία Sensitivity

Ευθυγράμμιση της εικόνας Picture Alignment

Εύρος παλμού Pulse Width

Ηλεκτρονικός Σημειωτής Διοπτεύσεων Electronic Bearing Marker (EBM)

Ηχώ Echo

Ηχώ φάντασμα Ghost echo

Θαλάσσιες επιστροφές Sea clutter (ή Sea returns)

Κατακόρυφο εύρος δέσμης Vertical beamwidth

Κεραία Antenna (ή Scanner)

(συνεχίζεται)

Παράρτημα
Πίνακας αντιστοίχισης  

Ελληνικής και Αγγλικής ορολογίας
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Ελληνικός όρος Αγγλικός όρος

Κλίμακα ανίχνευσης Range

Κύκλωμα περιορισμού θαλάσσιων επιστροφών Anticlutter sea circuit

Κυματοδηγός Waveguide

Κύριος λοβός Main lobe

Μεταβλητός Σημειωτής Απόστασης Variable Range Marker (VRM)

Μεταπορφύρωση Afterglow

Μέτρηση απόστασης (αποστασιομετρία) Ranging

Μήκος παλμού Pulse Length

Μικροδιακόπτης γραμμής πλώρης Heading line microswitch

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

Προσγιάλωση Landfall

Σκοτεινοί τομείς Blind sectors

Σταθεροποίηση ως προς τη μάζα του νερού Sea stabilized

Σταθεροποίηση ως προς τον βυθό Ground stabilized

Στόχος Target

Συχνότητα Επανάληψης Παλμών Pulse Repetition Frequency (ή Pulse Repetition Rate)

Σχετική κίνηση Relative Motion (RM)

Τομείς σκιάς Shadow sectors

Τροφοδοτικό ισχύος Power supply

Χλόη Grass

Χρόνος επανάληψης 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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