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Περύληψη 
 

Η παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε  ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο  ζην 

λαπηηιηαθφ θιάδν παξνπζηάδνληαο κηα εθηελή κειέηε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

απαηηήζεσλ, ζπζηεκάησλ θη  επηθνηλσληψλ. 

Αξρηθά ζην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα ζχληνκε εηζαγσγή ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο θαη ζηηο πιεξνθνξηαθέο απαηηήζεηο ηνπ ζαιάζζηνπ 

κεηαθνξηθνχ ζπζηήκαηνο.  

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχνληαη νη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ λαπηηθψλ 

ειεθηξνληθψλ νξγάλσλ λαπζηπινΐαο θαη ζαιάζζηαο έξεπλαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

θαη νη ηξφπνη ρξεζηκνπνηήζεσο ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα,  ζην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ζχγρξνλσλ 

δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ, ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ θαη ηνπ πιαηζίνπ 

θαλνληζκψλ ζρεηηθά κε ηηο ηειεπηθνηλσλίεο. Σν ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην παξνπζηάδεη 

ηελ απαηηνχκελε ηειεπηθνηλσληαθή ππνδνκή ηνπ πινίνπ φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ 

ηε ζπλζήθε SOLAS θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ επηζθφπεζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο 

απφ πιεπξάο παξερνκέλσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηελ πνληνπφξν 

λαπηηιία θπξίσο φζν αθνξά  ζηα δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα.  

Σέινο, ζην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη θαηεγνξηνπνίεζε  ησλ ειεθηξνληθψλ 

εθαξκνγψλ ηνπ λαπηηιηαθνχ γξαθείνπ αλάινγα κε ην πεδίν ρξήζεο ηνπο. Οη κνξθέο 

πνπ παξνπζηάδνληαη πνηθίινπλ, αιιά είλαη δπλαηφ λα δηαρσξηζηνχλ ζε δχν θχξηεο 

θαηεγνξίεο: ζηηο εθαξκνγέο γξαθείνπ θαη πινίνπ, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ 

ζπκπιεξσκαηηθά αληαιιάδνληαο δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο. 

 

Abstract  
 

This project deals with one of the most critical sectors in the maritime industry and 

specifically to telecommunications through which is a comprehensive presentation 

and analytical study of systems and applications falling in this area.  

Initially a brief introduction on the industry and then an overview of the requirements 

that satisfy the services offered by telecommunications and the rapid improvement of 

electronic communication systems over the years.  
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In the second chapter we analyse the basic principles of operation of nautical 

electronic navigational appliances and marine research, their characteristics and ways 

of using them. 

Following is a detailed presentation of satellite systems since become initially grasp 

the context of the regulations as mandatory through SOLAS developed by the IMO.  

Finally, the fourth chapter classifies the electronic applications of the shipping office 

according to their field of use. The formats presented vary, but can be divided into 

two main categories: office and ship applications, which work complementarily by 

exchanging data and information. 

 

Ειςαγωγό 
 

Η ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αλάγθε γηα γξήγνξε θαη ζσζηή πιεξνθφξεζε έθαλαλ ηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

βαζηθφ εξγαιείν ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Οη εθαξκνγέο ησλ Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ νινέλα θαη απμάλνληαη θαζψο θαη νη απαηηήζεηο ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ 

εθνπιηζηψλ είλαη ζε πςειά επίπεδα. Η παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ην ξφιν ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο ηεο Διιάδνο. Σν θάζκα 

ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ είλαη αξθεηά κεγάιν φπσο θαη νη απαηηήζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ ζα αλαιπζνχλ είλαη ηα βαζηθφηεξα 

θαη ζπλεζέζηεξα ζε ρξήζεη ζηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο. θνπφο ηελ 

παξνχζαο εξγαζία είλαη λα εκθαλίζεη κε απιά ιφγηα ζηνλ αλαγλψζηε ηα ζπζηήκαηα 

θαη παξάιιεια λα εκθαλίζεη ηπρψλ πξνβιήκαηα θαη πιενλεθηήκαηα κέζα απφ 

έξεπλα. 

 Η αλάγθε ηεο επηθνηλσλίαο ζηε λαπηηιία είλαη εκθαλήο. Σν πινίν ρξεηάδεηαη λα 

επηθνηλσλεί θαη λα αληαιιάδεη πιεξνθνξίεο κε ηελ μεξά αιιά θαη κε άιια πινία. Γηα 

αηψλεο φκσο δελ ππήξρε δπλαηφηεηα άκεζεο θαη αμηφπηζηεο επαθήο κεηαμχ πινίσλ 

θαη μεξάο 

Ναπηηθά αηπρήκαηα θαη ηξαγσδίεο πνπ ζπληάξαμαλ φιν ηνλ θφζκν έθαλαλ ηελ 

αλάγθε γηα εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ησλ αζχξκαησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο επηηαθηηθή. 
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Με ζπλερείο αιιαγέο ηεο δηεζλνχο ζχκβαζεο SOLAS, πηνζεηήζεθε απφ ηελ 1ε 20 

Φεβξνπαξίνπ 1992, ε ρξήζε ηνπ Παγθφζκηνπ Ναπηηιηαθνχ πζηήκαηνο Αζθαιείαο 

θαη Κηλδχλνπ, γλσζηνχ σο GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). 

Σν ζχζηεκα απηφ πεξηιακβάλεη επίγεηα θαη δνξπθνξηθά ππνζπζηήκαηα. Η δσή ησλ 

λαπηηθψλ έγηλε επθνιφηεξε κε ηελ αζχξκαηε επηθνηλσλία. Οη δπλαηφηεηεο επαθήο 

θαη νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ κε ηελ μεξά θαη κε άιια πινία αχμεζαλ ηελ 

αζθάιεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο ζηε ζάιαζζα θαη θάιπςαλ ππεξεζηαθέο θαη 

πξνζσπηθέο αλάγθεο. 

Η επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ πινίσλ κε ηελ ζηεξηά πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα 

ζπζηεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηα πινία θαη ηα νπνία κέζν ησλ ζηαζκψλ ζηε ζηεξηά 

αιιά θαη κέζν ησλ δνξπθφξσλ αλακεηαβηβάδνπλ ηα ζήκαηα. Δλψ απφ πινίν ζε πινίν 

ε επηθνηλσλία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ VHF κε ηελ Φεθηαθή Δπηιεθηηθή 

Κιήζε (DSC), ε νπνία κέζν ςεθηαθψλ εληνιψλ κεηαδίδεη ε ιακβάλεη ζήκαηα 

θηλδχλνπ, επείγνληα ζήκαηα, ζήκαηα αζθαιείαο, κελχκαηα ξνπηίλαο ή 

πξνηεξαηφηεηαο. Η επηθνηλσλία πινίνπ κε πινίν κπνξεί επίζεο - γηα κεγάιεο 

απνζηάζεηο - λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κε ηα MF (κεζαία θχκαηα) HF (βξαρέα 

θχκαηα). Οη ειεγθηέο DSC κπνξνχλ πιένλ λα ελζσκαησζνχλ κε ην ξαδηφθσλν VHF 

ζχκθσλα κε ηελ SOLAS. 

1. Πληροφοριακϋσ απαιτόςεισ του θαλϊςςιου 

μεταφορικοϑ ςυςτόματοσ 

1.1 Χαρακτηριςτικϊ ναυτιλιακόσ βιομηχανύασ 
 

Η Ναπηηιία αζρνιείηαη κε ηε κεηαθνξά κέζσ ζαιάζζεο, πξντφλησλ θαη πξνζψπσλ 

αλά ηνλ θφζκν θαη απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν απφ μερσξηζηέο αγνξέο πνπ σζηφζν, 

παξφηη θάπνηνο κπνξεί λα ηηο δηαρσξίζεη, δελ κπνξεί λα παξαγλσξίζεη ηε ζεκαληηθή 

αιιειεπίδξαζε θαη αιιειεμάξηεζή ηνπο. Σα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηεο απνηεινχλ 

o παγθφζκηνο ραξαθηήξαο, ε εμσζηξέθεηα θαη o ηζρπξφο αληαγσληζκφο, πνπ ζηελ 

πεξίπησζε ηεο πνληνπφξνπ λαπηηιίαο ε αγνξά ηείλεη λα είλαη ηέιεηα θαη πιήξσο 

αληαγσληζηηθή2, ηα νπνία θαζηζηνχλ θαζνξηζηηθή ηελ επίδξαζε ησλ ηερλνινγηθψλ 

εμειίμεσλ σο πξνο ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο, ελεκέξσζεο θαη ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ. 
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Ο δηαρσξηζκφο ησλ αγνξψλ ηεο Ναπηηιηαθήο Βηνκεραλίαο γίλεηαη κε βάζε: 

 Σν είδνο ηνπ θνξηίνπ 

 Σε γεσγξαθηθή Πεξηνρή  

 Σηο απαηηήζεηο ησλ ζαιάζζησλ δηαδξνκψλ 

 Σνλ ηχπν ηνπ πινίνπ 

Με βάζε ην είδνο ηνπ κεθεξφκελνπ θνξηίνπ ε Ναπηηιηαθή Βηνκεραλία ρσξίδεηαη ζηηο 

εμήο θαηεγνξίεο: 

 Δπηβαηεγφ Ναπηηιία 

 Ναπηηιία πξψησλ πιψλ θη εκπνξεπκάησλ (πγξφ θνξηίν, μεξφ θνξηίν, 

εκπνξεπκαηνθηβσηία θ.α)  

Με βάζε ηηο ζαιάζζηεο δηαδξνκέο ε Ναπηηιηαθή Βηνκεραλία ρσξίδεηαη ζηηο εμήο 

θαηεγνξίεο: 

 Πνληνπφξν Ναπηηιία 

 Ναπηηιία κηθξψλ απνζηάζεσλ 

Η λαπηηιηαθή αγνξά απνηειεί έλα ζχλνιν αγνξψλ. Δίλαη κηα πεξίπινθε βηνκεραλία, 

ε νπνία ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα θξάκα απφ 

αιιεινζρεηηδφκελεο θαη αιιειέλδεηεο βηνκεραλίεο πνπ πνηθίιινπλ κεηαμχ ηνπο. 

Σαπηφρξνλα ε λαπηηιία δξα ζε έλα δηεζλέο ζπλερψο κεηαβαιιφκελν 

παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ κε ηνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο ηνπο λα 

πξνζθέξνπλ ην παξαγφκελν πξντφλ ηνπο ζηε δηεζλή αγνξά. Αληηιακβαλφκαζηε 

πιήξσο δειαδή, φηη νπζηαζηηθά ε λαπηηιία δελ έρεη γεσγξαθηθά φξηα. ε απηφ ην 

ζεκείν έξρεηαη ε αλάγθε ηεο δηάθξηζεο ηεο λαπηηιίαο ζε επί κέξνπο αγνξέο . 

 

1.2 Belk και Liner Ναυτιλύα 
 

 Γηαθξίλνληαη ινηπφλ ζπκθψλα κε ηνλ Stopford δπν δηαθνξεηηθέο λαπηηιηαθέο αγνξέο. 

Η bulk λαπηηιία θαη ε liner λαπηηιία νη νπνίεο ζηελ νπζία δηέπνληαη απφ ηα δπν 

δηαθνξεηηθά εηδή θνξηίνπ πνπ κεηαθέξνπλ. Σν bulk cargo θαη ην general cargo.  
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1) Bulk cargo είλαη ην θνξηίν πνπ ε πνζφηεηα ηεο παξηίδαο πξνο κεηαθνξά, είλαη 

ηφζν κεγάιε πνπ κπνξεί απφ κνλή ηεο λα ζπκπιεξψζεη ηε ρσξεηηθφηεηα ελφο πινίνπ 

ε ελφο ακπαξηνχ  

2) General cargo είλαη ην θνξηίν πνπ ε αληίζηνηρε πνζφηεηα ηεο παξηίδαο πξνο 

κεηαθνξά, είλαη κηθξή γηα λα κπνξέζεη απφ κφλε ηεο λα ζπκπιεξψζεη ηε 

ρσξεηηθφηεηα ελφο πινίνπ ή ελφο ακπαξηνχ θαη επνκέλσο κεηαθέξεηαη απφ θνηλνχ 

καδί κε άιιεο παξηίδεο. 

 Τπάξρνπλ ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ρχδελ θνξηίνπ. Απηέο είλαη: 

 Σα πγξά ρχδελ θνξηία (liquid bulks) πνπ κεηαθέξνληαη κε δεμακελφπινηα. 

Σέηνηα είλαη ην αξγφ πεηξέιαην, ηα ρεκηθά θ.ά. θαη ην κέγεζνο ηεο θάζε 

παξηίδαο πνηθίιεη απφ 1.000 ηφλνπο έσο 500.000 ηφλνπο.  

 Σα πέληε θπξία ρχδελ μεξή θνξηία (five major bulks) πνπ είλαη ην 

ζηδεξνκεηάιιεπκα, ηα ζηηεξά, ν άλζξαθαο, ηα θσζθάηα θαη ν βσμίηεο. 

Μεηαθέξνληαη απφ bulk carriers.  

 Σα δεπηεξεχνληα ρχδελ μεξά θνξηία (minor bulks) φπσο ν ράιπβαο, πξντφληα 

αινπκηλίνπ, μπιεία, αιάηη θ.ά.  

  Σα εμεηδηθεπκέλα θνξηία (dry cargoes) πνπ είλαη θνξηία ηα νπνία απαηηνχλ 

εηδηθνχο ρεηξηζκνχο θαηά ηελ απνζήθεπζε ή ηε ζηνηβαζία. 

  

Βαζηθέο θαηεγνξίεο ηνπ γεληθνχ θνξηίνπ (general cargo) είλαη νη εμήο:  

 Με κνλαδνπνηεκέλν γεληθφ θνξηίν (loose cargo ή break bulk cargo) πνπ 

είλαη θηβψηηα, εμαξηήκαηα κεραλεκάησλ πνπ ζηνηβάδνληαη σο αλεμάξηεηεο 

παξηίδεο. 

 Φνξηίν ζε εκπνξεπκαηνθηβψηην (containerized cargo) κε δηαζηάζεηο 8 πφδηα 

πιάηνο, 8,5 πφδηα χςνο θαη 20, 30 ή 40 πφδηα κήθνο. 

 Φνξηία ζε παιέηεο (palletized cargo) γηα εχθνιε ζηνηβαζία. Δκθαληδνληαη 

ζπλεζσο ζε παξηηδεο κεγαιπηεξεο ησλ 2.000 – 3.000 ηνλσλ.  

 Τγξφ γεληθφ θνξηίν (liquid cargo) πνπ είλαη κηθξέο παξηίδεο πγξνχ θνξηίνπ 

πνπ κεηαθέξνληαη ζε δεμακελέο, δνρεία θαη βαξέιηα.  

  Καηεςπγκέλν θνξηίν (refrigerated cargo) πνπ είλαη εππαζή πξντφληα φπσο 

ηξφθηκα πνπ κεηαθέξνληαη παγσκέλα ή θαηεςπγκέλα.  
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  Βαξηά θαη δπζθίλεηα θνξηία (heavy and awkward cargo) πνπ είλαη νγθψδε 

πξντφληα δχζθνια ζην ρεηξηζκφ ηνπο. 

1.3 Ο κλϊδοσ των Ναυτιλιακών Επιχειρόςεων ςτην Ελλϊδα 
 

Λφγσ ηεο δνκήο θαη ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο Διιάδαο ν θιάδνο ηεο λαπηηιία έρεη 

πάξεη κεγάιεο δηαζηάζεηο ζε πνιινχο ηνκείο. Η Ναπηηιίαο απνηειεί έλα απφ ηνπο 

πιένλ νηθνλνκηθά αλαπηπζζφκελνπο θιάδνπο ζηελ ρψξα. Απφ ην 1990 παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθά κεγέζε θαη ξπζκνχο επέθηαζεο πςειφ θαη ζπγθξίζηκν κε απηνχο ησλ 

πιένλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο φζν θαη ησλ ρσξψλ ηεο Άπσ Αλαηνιήο. 

Οη δνκέο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ λαπηηιηαθφ θιάδν, ζε παγθφζκην επίπεδν 

πξνζπαζνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηα παξαδνζηαθά κνληέια. ε θάζε Ναπηηιηαθφ 

νξγαληζκφ ε Γηνίθεζε ρξεηάδεηαη κε απινχζηεξεο κεζφδνπο λα ειέγρεη ζπλερψο ηελ 

ιεηηνπξγία, ηηο λαπιψζεηο, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή δηνίθεζε, ηελ αζθάιεηα, ηελ 

ηερλνινγία, ην πεξηβάιινλ, ηηο λαπηηθέο πνιηηηθέο θαη δηαηάμεηο. Η νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ησλ παξαδνζηαθψλ βηνκεραληψλ θαη ε παξάιιειε αλνδηθή πνξεία ησλ 

νηθνλνκηψλ ηεο Άπσ Αλαηνιήο ψζεζαλ ζε έλα θχθιν εξγαζηψλ κε καθξηά δηάξθεηα. 

Η λαπιαγνξά ζπλέρηζε ηελ αλνδηθή ηεο πνξεία ηφζν ζηα μεξά φζν θαη ζηα πγξά 

θνξηία πνπ δηαθηλνχληαη. Απφ ην 2000 θαη κεηά νη Έιιελεο εθνπιηζηέο ζπλέρηζαλ λα 

εζηηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηηο κεηαθνξέο κεγάισλ φγθσλ ή ρχδελ (Bulk) 

θνξηίσλ, κε πνζνζηφ ζρεδφλ 60% ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ λα εμεηδηθεχνληαη ζε απηφ 

ηνλ ηνκέα. 

Οη δχν εθ ησλ ηεζζάξσλ σο θχξηα θαη κφλε δξαζηεξηφηεηα είλαη ην Γεληθφ Φνξηίν, ε 

ηξίηε έρεη ην Υχδελ Φνξηίν. Η ηέηαξηε λαπηηιηαθή αζρνιείηαη κε παξαπάλσ 

δξαζηεξηφηεηεο θαζψο είλαη θαη κία εθ ησλ πέληε κεγαιχηεξσλ λαπηηιηαθψλ ζηελ 

Διιάδα. Οη δξαζηεξηφηεηέο ηεο είλαη: 

 Υχδελ Ξπξφ Φνξηίν  

 Υχδελ Τγξφ Φνξηίν  

 Lings  

 Rings  

 Drillships 
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1.4 Πλαύςιο λειτουργύασ, απαιτόςεισ ςε ςυςτόματα 

επικοινωνύασ και ηλεκτρονικών υπηρεςιών και 

εφαρμογών  
 

Η εμέιημε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ Ναπηηιία πξηλ δηαθφζηα ρξφληα νη 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο λαπηηιηαθέο ππεξεζίεο κέρξη ηελ επηζηξνθή ηνπ πινίνπ ήηαλ 

ειάρηζηεο, θαζψο ην κνλαδηθφ κέζσ επηθνηλσλίαο ήηαλ ε αιιεινγξαθία. Σα πινία 

βαζηδφηαλ ζηνπο αμησκαηνχρνπο επφπηεο εξγαζίαο, πνπ έιεγραλ ηα ηηο εξγαζίεο θαη 

θαλφληδαλ ηνλ αλαινγνχλ λαχιν 

H επηθνηλσλία ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο απηνκαηνπνηήζεθε θαηά ηηο δεθαεηίεο 50' 

θαη 60'. Σε δεθαεηία ηνπ 70' ε αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο 

θαη ησλ ζπζηεκάησλ επέηξεπε ηελ πξφζβαζε ζε βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ζε 

πξνγξάκκαηα εθηίκεζεο ηαμηδηψλ (voyage estimation). Σε δεθαεηία ησλ 80' 

αλαπηχρζεθαλ ειεθηξνληθά δίθηπα κε ζπλέπεηα αθφκε θαη νη κηθξφηεξεο εηαηξείεο λα 

κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο πξναλαθεξφκελεο ππεξεζίεο κε ρακειφ θφζηνο. Η 

εκθάληζε ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 άιιαμε ηα δεδνκέλα. Σν 

θφζηνο κεηψζεθε θη άιιν κε ηνπο ππνινγηζηέο γξαθείνπ. Η εμέιημε φκσο ησλ DSS 

έθεξε ζαλ απνηέιεζκα ηελ δηάζπαζή ηνπο ζηηο εμήο δπν θαηεπζχλζεηο:  πζηήκαηα 

Τπνζηήξημεο Οκάδσλ (GSS – Group Support Systems) θαη  Δηαηξηθά 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα (EIS – Enterprise Information Systems). ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980 μεθίλεζε ε ρξήζε πξνγξακκάησλ, απφ επηρεηξήζεηο, πνπ ήηαλ ζε 

ζέζε λα εθηειέζνπλ πξάμεηο ζπκβνιηθήο ινγηθήο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη 

νλνκάζηεθαλ πξνγξάκκαηα Σερλεηήο Ννεκνζχλεο (AI – Artificial Intelligence). Η 

εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ AI νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ησλ Έκπεηξσλ 

πζηεκάησλ (ES – Expert Systems). Σα ES ήηαλ ζπζηήκαηα πνπ κπνξνχζαλ λα 

πξνζθέξνπλ ηελ ηερλνγλσζία εκπεηξνγλσκφλσλ ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο κε 

απνηέιεζκα απηνί λα κπνξνχλ λα ιχζνπλ πνιχπινθα πξνβιήκαηα. Σε δεθαεηία ηνπ 

΄90 κε ην δηαδίθηπν (World Wide Web), σο νηθνλνκηθφ, εχθνιν θαη ηαρχηαην ηξφπν 

επηθνηλσλίαο, έδσζε ηελ δπλαηφηεηα δσξεάλ πξφζβαζε ζε κεγάιεο δηαδηθηπαθέο 

βάζεηο δεδνκέλσλ. Η Ηιεθηξνληθή Μεηάδνζε Πιεξνθνξηψλ (Electronical Data 

Interchange) νξίζηεθε σο ε ειεθηξνληθή κεηαθνξά θσδηθνπνηεκέλσλ εκπνξηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηππνπνηεκέλσλ κελπκάησλ, ρξεζηκνπνηψληαο ζπκθσλεκέλνπο 

θαλφλεο. Οη κεηαδφζεηο πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ ζε έλα άιιν κε ειεθηξνληθά κέζα.  
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 Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ θαη ηελ αικαηψδε βειηίσζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο άξρηζε λα αληηκεησπίδεηαη θαη ην πξφβιεκα ηεο δηαθνξάο 

ψξαο κεηαμχ ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ. ε έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη 

εθαξκνγψλ ην κεγαιχηεξν θφζηνο είλαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ην hardware ησλ 

ζπζηεκάησλ.  

Έηζη ελψ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ην εξγαηηθφ θφζηνο ήηαλ ρακειφ ζε ζρέζε κε ην 

πςειφ θφζηνο ησλ επηθνηλσληψλ, ζήκεξα ηα πξάγκαηα έρνπλ αληηζηξαθεί κε 

ζπλέπεηα ην θφζηνο ησλ επηθνηλσληψλ λα είλαη ζαθψο ρακειφηεξν απφ απηφ ηνπ 

εμεηδηθεπκέλνπ πιένλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

Πιένλ σο απαξαίηεην εξγαιείν, γηα ηνπο λαπηηιηαθνχο επαγγεικαηίεο, πνπ παξείρε 

ηελ δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζηνλ Η/Τ θαη δηάζεζε 

απηψλ ζε νπνηνλδήπνηε ρξήζηε γηα λα ηα επεμεξγαζηή ή λα ηα ζπκπιεξψζεη. 

εκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα ηνπ πινηνθηήηεο ήηαλ θαη ε κείσζε θαη απνθπγή ζε 

ιεηηνπξγηθά θφζηε φπσο ε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Απφ ην 2000 ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πέξαζαλ ζην επίπεδν ηνπ δηαδηθηχνπ κε ηελ 

νινθιεξσκέλε πιεξνθνξηαθή πιαηθφξκα (IP- Informative 10 Platform). Πιένλ ν 

ρψξνο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα ζπζηήκαηα είλαη ην δηαδίθηπν θαη ε εμάπισζε 

ήηαλ ξαγδαία θαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Πιένλ ηα Ναπηηιηαθά Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα εηζήιζαλ πιένλ ζηελ Ηιεθηξνληθή Ναπηηιία (E-Maritime) φπνπ ζα 

αζρνιεζεί θαη ε παξνχζα εξγαζία. 

 

1.5 Επικοινωνύα και Πληροφϐρηςη ςτην Ναυτιλύα 
 

ηε βηνκεραλία ηεο Ναπηηιίαο ε ρξήζε ηεο επηθνηλσλία θαη ηεο πιεξνθφξεζε κπνξεί 

λα είλαη κεηαμχ γξαθείσλ ηεο λαπηηιηαθήο, αιιά θαη κεηαμχ γξαθείνπ κε πινίν ή 

πινίνπ κε πινίν. Η επηθνηλσλία έγηλε απηνκαηνπνηεκέλε θαη δελ ρξεηάδεηαη 

πξνζσπηθφ λα είλαη ζε ζπλερή παξαθνινχζεζε. Ο θψδηθαο Μνξο ρξεζηκνπνηήζεθε 

απφ ηελ ξαδηνηειεγξαθία γηα ηελ ζαιάζζηα επηθνηλσλία ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. 

«Η επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ πινίσλ κε ηελ ζηεξηά πξαγκαηνπνηείηε κε ηε βνήζεηα 

ζπζηεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηα πινία θαη ηα νπνία κέζν ησλ ζηαζκψλ ζηε ζηεξηά 

αιιά θαη κέζν ησλ δνξπθφξσλ αλακεηαβηβάδνπλ ηα ζήκαηα. Δλψ απφ πινίν ζε πινίν 

ε επηθνηλσλία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ VHF κε ηελ Φεθηαθή Δπηιεθηηθή 
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Κιήζε (DSC), ε νπνία κέζν ςεθηαθψλ εληνιψλ κεηαδίδεη ε ιακβάλεη ζήκαηα 

θηλδχλνπ, επείγνληα ζήκαηα, ζήκαηα αζθαιείαο, κελχκαηα ξνπηίλαο ή 

πξνηεξαηφηεηαο. Η επηθνηλσλία πινίνπ κε πινίν κπνξεί επίζεο - γηα κεγάιεο 

απνζηάζεηο - λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κε ηα MF (κεζαία θχκαηα) HF (βξαρέα 

θχκαηα). Οη ειεγθηέο DSC κπνξνχλ πιένλ λα ελζσκαησζνχλ κε ην ξαδηφθσλν VHF 

ζχκθσλα κε ηελ SOLAS.»5 Οη δνξπθνξηθέο ππεξεζίεο – επηθνηλσλίεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο γεσζηαηηθνχο δνξπθφξνπο γηα ηελ κεηάδνζε θαη ιήςε ζεκάησλ. 

Οη δνξπθφξνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξηνρήο πνπ ηα επίγεηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο 

δελ κπνξνχλ λα ιάβνπλ ή λα ζηείινπλ ζήκα ιφγν απφζηαζεο. Οη ππεξεζίεο απηέο 

παξέρνληαη απφ ην Inmarsat θαη ην Cospas – Sarsat. Σν ζχζηεκα Inmarsat-C είλαη έλα 

ςεθηαθφ ζχζηεκα αληαιιαγήο κελπκάησλ θεηκέλνπ ην νπνίν είλαη παγθφζκηα 

αλαγλσξηζκέλν απφ ηνλ International Maritime Organization (IMO) σο ζχζηεκα 

αζθάιεηαο ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ζηε ζάιαζζα, θαιχπηνληαο ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) κέζσ ηνπ νπνίνπ έρνπλ 

θαζνξηζηεί δηεζλψο νη δηαδηθαζίεο, ν εμνπιηζκφο θαη ηα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο 

ψζηε λα απμεζεί ε αζθάιεηα θαη λα δηεπθνιπλζεί ε δηάζσζε γηα πινία, ζθάθε θαη 

αεξνπιάλα. Απνηειεί ην θαιχηεξν   ςεθηαθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο θαη-πξνψζεζεο 

κελπκάησλ (store-and-forward messaging), θαζψο επίζεο θαη εθαξκνγψλ 

ηειεκεηξίαο θαη αλίρλεπζεο (tracking) κε εμαηξεηηθά ρακειφ θφζηνο . 

 

Εικόνα 1: Γζφυρα πλοίου. 
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2. Ηλεκτρονικϊ Όργανα ΝαυςιπλοϏασ 

2.1 Η ςυςκευό Radar ναυςιπλοϏασ 
 

Σα ξαληάξ είλαη ηδηαίηεξα πεξίπινθεο ζπζθεπέο πνπ ζπλδπάδνπλ επηζηεκνληθέο 

πεξηνρέο φπσο καζεκαηηθά, ειεθηξνληθή, νπηηθή, κεραληθή, πδξνδπλακηθή θαη πνιιά 

άιια. Σα θχξηα πεδία εθαξκνγψλ ησλ ξαληάξ πεξηιακβάλνπλ ηελ πξφβιεςε ηνπ 

θαηξνχ, ηελ ελαέξηα επηηήξεζε, ηελ πινήγεζε θαη ηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ, ηνλ 

έιεγρν ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο, ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ,πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο, 

αζηξνλνκία, γεσδαηζία θαη νηθνινγία. 

To Radar νασζιπλοΐας νλνκάδνληαη ηα Radar πνπ εγθαζίζηαληαη θπξίσο ζηα πινία, 

αιιά θαη ζηηο αθηέο, κε ζθνπφ ηελ αλίρλεπζε ζηφρσλ πνπ βξίζθνληαη θαηά θχξην 

ιφγν ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο ή ζε κηθξφ χςνο απ‟ απηήλ θαη ηε κέηξεζε ησλ 

απνζηάζεσλ θαη ησλ δηνπηεχζεσλ ησλ ζηφρσλ απηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ηα Radar 

νασζιπλοΐας  νλνκάδνληαη θαη Radar ανιτνεύζεφς επιθάνειας. Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρνπλ ηα Radar λαπζηπινΐαο ρξεζηκνπνηνχληαη πξσηίζησο γηα ηελ αζθαιή  

απζηπινΐα θαη ηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ. Μάιηζηα, ηα Radar λαπζηπινΐαο  

αληρλεχνπλ ηνπο ζηφρνπο αλεμάξηεηα απφ ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο νξαηφηεηαο θαη 

ζε απνζηάζεηο κεγαιχηεξεο απφ ηνλ νξίδνληα. Σα ζχγρξνλα Radar είλαη ζην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο ARPA (Automatic Radar 9 Plotting Aid), δειαδή 

δηαζέηνπλ Aσηόμαηο Σύζηημα Υποησπώζεφς Σηότφν.  

 

Βαζηθά κέξε ηνπ Radar.  

Σα Radar απνηεινχληαη απφ ηα αθφινπζα πέληε βαζηθά ιεηηνπξγηθά κέξε: 

α) Σελ κεραία. 

β) Σνλ πομπό. 

γ) Σν δέθηε. 

δ) Σν διακόπηη εκπομπής-λήυεφς θαη 

ε) ηνλ ενδείκηη. 

 

Η θεξαία εθπέκπεη ξαδηνθχκαηα πνπ παξάγεη ν πνκπφο θαη ιακβάλεη ξαδηνθχκαηα 

πνπ πξνέξρνληαη απφ αλάθιαζε ζε ζηφρνπο ησλ εθπεκπνκέλσλ ξαδηνθπκάησλ, 

δειαδή ιακβάλεη ηελ ερψ ησλ ζηφρσλ. Ο δηαθφπηεο εθπνκπήο-ιήςεσο ζπλδέεη ηελ 

θεξαία είηε κε ηνλ πνκπφ, είηε κε ην δέθηε. Ο δέθηεο δέρεηαη ηελ ερψ πνπ ιακβάλεη ε 
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θεξαία θαη αθνχ ηελ επεμεξγαζηεί παξάγεη ην νπηηθφ ζήκα ηεο ερνχο. Ο ελδείθηεο 

δέρεηαη απφ ην δέθηε ην νπηηθφ ζήκα ηεο ερνχο θαη απφ ηνλ πνκπφ παικνχο πνπ 

ζπγρξνλίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη παξνπζηάδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζην 

ζηφρν. 

 

Ζ βαζηθή αξρή ιεηηνπξγίαο 

Σα ξαληάξ απνηεινχληαη απφ έλαλ πνκπφ, έλαλ δέθηε, κία ή δχν θεξαίεο, θαη πνιιά 

θπθιψκαηα επεμεξγαζίαο ζήκαηνο. Οξίζηε κηα βαζηθή πεξίιεςε ηνπ πσο δνπιεχνπλ 

ηα ξαληάξ: 

 Ο πνκπφο παξάγεη έλα ζήκα ην νπνίν αθηηλνβνιείηαη απφ ηελ θεξαία 

 Σν ζήκα είλαη έλα ειεθηξνκαγλεηηθφ θχκα πνπ είλαη ηθαλφ λα δηαδίδεηαη ζην 

ρψξν. Δάλ έλα αληηθείκελν βξεζεί ζηνλ δξφκν ηνπ ζήκαηνο, ηφηε ηκήκα ηνπ 

ζήκαηνο αλαθιάηαη θαη επηζηξέθεη πίζσ ζην ξαληάξ. 

 Ο δέθηεο αληρλεχεη απηή ηελ 'ερψ', ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θεξαία κεηάδνζεο ή κηα 

θεξαία απνθιεηζηηθά γηα ηε ιήςε. 

 Ο επεμεξγαζηήο ζήκαηνο αληρλεχεη ηα ζήκαηα απφ ηελ αλάθιαζε, ηα μερσξίδεη 

απφ ηνλ ζφξπβν θαη άιινπ είδνπο παξεκβνιέο, θάλεη κεηξήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ 

ζέζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηνλ ρψξν, ηελ ηαρχηεηά ηνπ,θαη ίζσο θάπνηα αθφκα 

ραξαθηεξηζηηθά, θαη εηνηκάδεη ηηο κεηξήζεηο απηέο ψζηε λα εκθαληζηνχλ ζε 

θάπνηα νζφλε ή ζε θάπνην απνκαθξπζκέλν θέληξν εληνιψλ. 

 

Δμίζσζε RADAR  

Aο ζεσξήζνπκε έλα ζχζηεκα radar ην νπνίν, ζε απινπζηεπκέλε κνξθή, απνηειείηαη 

απφ κία θεξαία εθπνκπήο ηζρχνο WT θαη θέξδνπο GT θαη κία θεξαία ιήςεο ηζρχνο 

WR θαη θέξδνπο GR (ζρήκα). Η εμίζσζε πνπ δίλεη ηελ ηζρχ ε νπνία ιακβάλεηαη ζην 

δέθηε ηνπ radar απφ έλαλ ζηφρν, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηε κειέηε ησλ 

ζπζηεκάησλ radar. 

Γεληθά, θάζε αληηθείκελν παξνπζηάδεη κηα ηζνδχλακε επηθάλεηα ή εγθάξζηα δηαηνκή 

radar ζ, ε νπνία νξίδεηαη σο ε επηθάλεηα πνπ απνξξνθά φιε ηελ πξνζπίπηνπζα επ‟ 

απηήο ειεθηξνκαγλεηηθή ελέξγεηα θαη ηελ επαλαληαλαθιά νκνηφκνξθα πξνο φιεο ηηο 

δηεπζχλζεηο έηζη ψζηε λα παξάγεη ζηνλ δέθηε ηνπ radar ην ίδην ζήκα, ην νπνίν δίλεη 

θαη ην πξαγκαηηθφ αληηθείκελν (ρήκα 1).  
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χήμα 1: Η επιφάνεια που απορροφά όλη την προςπίπτουςα ηλεκτρομαγνητική ενζργεια 
και την επαντανακλά ομοιόμορφα. 

Γηα παξάδεηγκα, γηα κηα κεγάιε κεηαιιηθή ζθαίξα δηακέηξνπ D, πνπ αληαλαθιά φιε 

ηελ απνξξνθνχκελε ηζρχ, ε εγθάξζηα δηαηνκή radar είλαη ίζε κε ηε θπζηθή εγθάξζηα 

δηαηνκή, δειαδή ην εκβαδφλ θχθινπ δηακέηξνπ D (πD
2
/4). Γηα έλα αεξνπιάλν, ε 

εγθάξζηα δηαηνκή radar θπκαίλεηαη εληφο κηαο επξείαο δψλεο ηηκψλ, πνπ εμαξηάηαη 

απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζπίπηνληνο θχκαηνο. Γηα έλα αεξνπιάλν κέζνπ κεγέζνπο ε 

εγθάξζηα δηαηνκή radar έρεη κηα ειάρηζηε ηηκή πεξίπνπ 20 m
2
.   

 

Mε βάζε ηα παξαπάλσ, ε απνξξνθνχκελε απφ ην αληηθείκελν ηζρχο θαη αλαθιψκελε 

εθ λένπ ηζνηξνπηθά απφ απηφ, δειαδή ε ηζρχο ζθέδαζεο, ζα δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

  
     

    
  

 

H ππθλφηεηα ηζρχνο ζηελ θεξαία ιήςεο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 

   
     

    

 

    
 

 

Δάλ ε θεξαία ιήςεο έρεη θέξδνο GR θαη ελεξγφ επηθάλεηα ΑR, ε ηζρχο ιήςεο ζα 

είλαη: 

  =
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H κέγηζηε απφζηαζε αληρλεχζεσο ή εκβέιεηα ηνπ radar κπνξεί λα ππνινγηζηεί. Αλ 

ζεσξήζνπκε φηη WR(min) είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή ηζρχο ιήςεο, ε νπνία ζα έδηλε 

αθφκε ζήκα αληηιεπηφ ζηνλ δέθηε, ηφηε ε κέγηζηε εκβέιεηα ηνπ radar είλαη: 

     √
          

             

 

 

  

H παξαπάλσ έθθξαζε κπνξεί λα εθθξαζηεί θαη ζπλαξηήζεη ηνπ ειάρηζην 

δηαθξηλφκελνπ ιφγνπ ζήκαηνο πξνο ζφξπβν (S/N)min. Aθνχ WR=S θαη Ν=kTB, φπνπ 

k είλαη ε ζηαζεξά ηνπ Boltzmann, T ε απφιπηε ζεξκνθξαζία πνπ εμαξηάηαη απφ ηε 

ζεξκνθξαζία ζνξχβνπ ηνπ δέθηε θαη Β ην εχξνο δψλεο ζπρλνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο, 

ε εμίζσζε κπνξεί λα γξαθεί κε ηε κνξθή:  

 

     √
          

           
 
       

 
 

 

φπνπ kTo=4 * 10
-21

 Joule θαη Σν=290 
o
Κ. 

 

Κίλδπλνη απφ ηελ αθηηλνβνιία Radar. 

Η πςειήο ηζρχνο αθηηλνβνιία ηνπ Radar είλαη επηθίλδπλε γηα ηνλ αλζξψπηλν 

νξγαληζκφ. Δπηζηεκνληθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε έθζεζε ζε κηθξνθπκαηηθή 

αθηηλνβνιία, φπσο είλαη ε αθηηλνβνιία ηνπ Radar, κε ππθλφηεηα ηζρχνο κεγαιχηεξε 

απφ 10 mW/cm
2
 έρεη σο ζπλέπεηα ηελ πξφθιεζε θαθψζεσλ ζηα κάηηα. Αθηηλνβνιία 

κε ππθλφηεηα ηζρχνο κεγαιχηεξε απφ 10 mW/cm
2
 ππάξρεη ζην ρψξν ηεο δέζκεο 

αθηηλνβνιίαο ηνπ Radar φηαλ δελ πεξηζηξέθεηαη ε θεξαία ηνπ θαη ζε απφζηαζε έσο 

2m απ‟ απηήλ. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη νπσζδήπνηε λα ιακβάλνκε θαηάιιεια κέηξα 

θαη πξνθπιάμεηο πξηλ πξνβνχκε ζε ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο ηνπ Radar ή ζε 

απνθαηάζηαζε θάπνηαο βιάβεο ηνπ, ψζηε λα απνθεχγνκε ηελ έθζεζε ζηελ 

αθηηλνβνιία ηνπ Radar. 
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Ο Δλδείθηεο Πιάλνπ Θέζεσλ (Plan Position Indicator). 

Ο ενδείκηης PPI  είλαη ην κέξνο ηεο ζπζθεπήο Radar πνπ παξνπζηάδεη ηηο 

πιεξνθνξίεο απνζηάζεσο θαη δηνπηεχζεσο πνπ παξέρεη ην Radar γηα ηνπο ζηφρνπο. 

 

Ο ελδείθηεο ζπλδέεηαη κε: 

 Σνλ πνκπφ. 

 Σν δέθηε θαη 

 ην ζχζηεκα πεξηζηξνθήο ηεο θεξαίαο. 

 

Ο πνκπφο ελεκεξψλεη ηνλ ελδείθηε γηα ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο πνπ εθπέκπνληαη νη 

παικνί. Η ελεκέξσζε γίλεηαη κέζσ ζπγρξνληζηηθψλ παικψλ πνπ απνζηέιινληαη απφ 

ηνλ πνκπφ ζηνλ ελδείθηε.Ο δέθηεο ελεκεξψλεη ηνλ ελδείθηε γηα ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο 

πνπ ιακβάλεη ε ζπζθεπή Radar ηελ ερψ πνπ αληηζηνηρεί ζηνπο εθπεκπφκελνπο 

παικνχο θαη πξνέξρεηαη απφ ζηφρνπο πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο δέζκεο αθηηλνβνιίαο 

ηνπ Radar.Σν ζχζηεκα πεξηζηξνθήο ηεο θεξαίαο ελεκεξψλεη ηνλ ελδείθηε γηα ηε 

γσλία πνπ ζρεκαηίδεη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή ν άμνλαο ηεο δέζκεο αθηηλνβνιίαο κε 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο πιψξεο ηνπ πινίνπ. Απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληιεί απφ ηνλ 

πνκπφ θαη ην δέθηε, ν ελδείθηεο κεηξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο εθπνκπήο 

θάζε παικνχ ξαδηνθπκάησλ θαη ηεο ιήςεσο ηεο ερνχο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

αλάθιαζή ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ κεηξά ηελ απφζηαζε ησλ ζηφρσλ. 

 

Καηαθφξπθν θαη νξηδφληην εχξνο δέζκεο. 

Η θχξηα δέζκε αθηηλνβνιίαο ραξαθηεξίδεηαη απ‟ ην νξηδφληην θαη ην θαηαθφξπθν 

εχξνο ηεο. Σν νξηδφληην εχξνο ηεο δέζκεο είλαη πνιχ κηθξφ, ελψ ην θαηαθφξπθν 

εχξνο ηεο αξθεηά κεγάιν. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην νξηδφληην εχξνο ηεο δέζκεο 

είλαη κηθξφ ζπλνςίδνληαη ζην φηη ζπγθξηηηθά κε ην κεγάιν εχξνο δέζκεο, κε κηθξφ 

εχξνο δέζκεο επηηπγράλεηαη: 

 

α) Αθξηβέζηεξε δηφπηεπζε ησλ ζηφρσλ. 

β) Καιχηεξε δηάθξηζή ηνπο θαη κε κηθξφηεξε παξακφξθσζε θαηά δηφπηεπζε 

φηαλ εκθαλίδνληαη ζηνλ ελδείθηε PPI. 

 

χκθσλα κε ηα πξφηππα ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ ην νξηδφληην 
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εχξνο ηεο δέζκεο αθηηλνβνιίαο ηνπ Radar λαπζηπινΐαο δελ πξέπεη λα είλαη 

κεγαιχηεξν απφ 2,5
ν 

. 

 

2.2 Γυροςκοπικό Πυξύδα 
 

Σν γπξνζθφπην είλαη έλα ζηεξεφ ζψκα πνπ κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ έλαλ 

άμνλα δηεξρφκελν απφ ην θέληξν βάξνπο ηνπ. Σν ζηεξεφ είλαη ζπκκεηξηθφ εθ 

πεξηζηξνθήο πεξί ηνλ άμνλα απηφλ. Ο πξψηνο ν νπνίνο αζρνιήζεθε κε ην 

γπξνζθνπηθφ θαηλφκελν ήηαλ ν Γάιινο επηζηήκνλαο Λέσλ Φνπθφ. Σν 1851 έθαλε 

έλα πείξακα: θξέκαζε έλα εθθξεκέο ζην πάλζενλ ηνπ Παξηζηνχ θαη απέδεημε ηελ 

πεξηζηξνθή ηεο γεο γχξσ απφ ηνλ άμνλα ηεο. Σν πείξακα ζεσξήζεθε κε 

ηθαλνπνηεηηθφ ηελ επνρή εθείλε. Σν 1852 ν Νεχησλ έθαλε έλα άιιν πείξακα 

θηηάρλνληαο κηα ζβνχξα ρσξίο ηελ ζπκκεηνρή ηεο βαξχηεηαο θαη κε ηελ 

γπξνζθνπηθή αδξάλεηα απέδεημε ηελ πεξηζηξνθή ηεο γεο γχξσ απφ ηνλ άμνλα ηεο. Σν 

1908 θαηαζθεπάζηεθε ε πξψηε γπξνζθνπηθή ππμίδα απφ ηνλ Γεξκαλφ επηζηήκνλα 

Γξ. Υέξκαλ Άλζνπδ Κνκπξέ. 

Απαηηήζεηο θαηαζθεπήο 

Η θαηαζθεπή νπνηνπδήπνηε ηχπνπ γπξνζθνπηθήο ππμίδαο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο 

αθφινπζεο βαζηθέο απαηηήζεηο: 

1. Καηάιιειε ζηήξημε θαη ειεθηξηθή ηξνθνδφηεζε γηα ηελ θίλεζε ηνπ 

γπξνζθνλδχινπ, ή ηνπ δεχγνπο γπξνζθνλδχισλ (αλάινγα ηνπ ηχπνπ 

θαηαζθεπήο). 

2. Καηάιιειε ειεθηξηθή ηξνθνδφηεζε ησλ ειεθηξηθψλ εμαξηεκάησλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ θχξηα κνλάδα. 

3. Καηάιιειν ζχζηεκα αλαδήηεζεο θαη ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ ελφο άθξνπ ηνπ 

άμνλα πεξηζηξνθήο ή ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δχν αμφλσλ γπξνζθνπίσλ 

(αλαινγα ηνπ ηχπνπ) ζην γεσγξαθηθφ Βνξξά. 

4. Καηάιιειν ζχζηεκα κε ην νπνίν ην ηκήκα 000-180 ηνπ αλεκνινγίνπ ηεο 

ππμίδαο λα παξαθνινπζεί ηελ θαηεχζπλζε ηνπ άμνλα ηνπ γπξνζθνπίνπ, ή ηεο 

ζπληζηακέλεο ησλ δηεπζχλζεσλ ησλ αμφλσλ πεξηζηξνθήο ησλ δχν 

γπξνζθνλδχισλ (αλάινγα ηνπ ηχπνπ), ζηελ πεξίπησζε πνπ ην αλεκνιφγην 
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δελ θέξεηαη πξνζαξκνζκέλν επί ηεο ζήθεο ηνπ γπξνζθνλδχινπ. Σν ζχζηεκα 

απηφ γλσζηφ θαη σο "ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο", είλαη ην απνθαινχκελν θαη 

follow up system. 

5. Καηάιιειν ζχζηεκα κεηάδνζεο ησλ ελδείμεσλ ηνπ αλεκνινγίνπ ηεο θπξίαο 

κνλάδαο ζηνπο δηάθνξνπο "επαλαιήπηεο" (repeaters). 

6. Καη ηέινο θαηάιιειν ζχζηεκα ζηήξημεο θαζεκηάο ησλ παξαπάλσ κνλάδσλ, 

ησλ επαλαιεπηψλ, εληφο ζήθεο πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο νξηδνληίσζή 

ηνπο θαηά ηνπο δηάθνξνπο θιπδσληζκνχο ηνπ πινίνπ, θαζψο θαη γηα ηελ 

απφζβεζε ηπρφλησλ θξαδαζκψλ. 

 

2.3 Το ελεϑθερο γυροςκϐπιο και οι ιδιϐτητεσ του 
 

Σν ειεχζεξν γπξνζθφπην απνηειείηαη απφ κηα ζηξεπηή κάδα (ζθφλδπινο ή 

γπξνζθφλδπινο) ηεο νπνίαο ην κεγαιχηεξν κέξνο θαηαλέκεηαη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο 

θαη είλαη θαιά δπγνζηαζκηζκέλν. Ο γπξνζθφλδπινο έρεη 3 βαζκνχο ειεπζεξίαο 

δειαδή κπνξεί λα θηλείηαη ειεχζεξα γχξσ απφ 3 άμνλεο. 

 

 γχξσ απφ ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηνπ 

 γχξσ απφ ηνλ νξηδφληην άμνλα 

 γχξσ απφ ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα 

 

Απηφ επηηπγράλεηαη κε θαηάιιειν ηξφπν αλαξηήζεσο. Όηαλ ην ειεχζεξν γπξνζθφπην 

ζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ άμνλα ηνπ απνθηά ηηο ηδηφηεηεο ηεο γπξνζθνπηθήο αδξάλεηαο 

(ε ηδηφηεηα ηνπ ειεπζέξνπ γπξνζθνπίνπ λα δηαηεξεί ηελ δηεχζπλζε ηνπ άμνλα 

πεξηζηξνθήο ηνπ γπξνζθνλδχινπ ηνπ ζηαζεξή ζην ρψξν αλεμάξηεηα απφ ηηο θηλήζεηο 

ηεο βάζεο ηνπ ή ηνπ επηπέδνπ ζηήξημεο ηνπ εθφζνλ δελ επελεξγνχλ εμσηεξηθέο 

δπλάκεηο ή ξνπέο) θαη ηεο κεηάπησζεο (ε ηδηφηεηα εθείλε ηνπ γπξνζθνπίνπ βάζε ηεο 

νπνίαο εάλ επί ηνπ ζθνλδχινπ επελεξγήζεη κηα δχλακε πνπ ζα πξνθαιέζεη ξνπή 

ζηξέςεσο πξν έλαλ άμνλα ν ζθφλδπινο ζα ζηξαθεί πεξί άμνλα θάζεην πξνο ηνλ 

πξνεγνχκελν θαη κεηαθνξά ηελ θνξά πεξηζηξνθήο ηνπ γπξνζθνλδχινπ). 
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Αξρή ιεηηνπξγίαο 

Σα γπξνζθφπηα ιεηηνπξγνχλ κε βάζε δχν αξρέο. χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο ζηξνθνξκήο, κηα πεξηζηξεθφκελε κάδα δηαηεξεί ζηαζεξή ηελ 

θαηεχζπλζε ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο. Έλα πεξηζηξεθφκελν γπξνζθφπην  θάλεη έλα 

δνξπθφξν λα είλαη ζηαζεξφο θαη πάληνηε ζηξακκέλνο πξνο ηε Γε. Μηα 

πεξηζηξεθφκελε κάδα επίζεο αληηζηέθεηαη ζηηο δπλάκεηο πνπ πξνζπαζνχλ λα 

αιιάμνπλ θαηεχζπλζε ηνπ άμνλα  πεξηζηξνθήο. ηα κέζα ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, 

ηεξάζηηα γπξνζθφπηα βηδψλνληαλ ζηελ άηξαθην ησλ πινίσλ θαη πεξηζηξέθνληαλ απφ 

θηλεηήξεο ψζηε λα πηέδνπλ αληίζεηα φηαλ ηα θπκαηα έηεηλαλ  λα αλαηξέςνπλ ηα 

ζθάθε. 

 

Μία ζεκαληηθή εθαξκνγή ηνπ γπξνζθνπίνπ είλαη ε γπξνζθνπηθή ππμίδα, φξγαλν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εχξεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηα πινία. Σν πιενλέθηεκά 

ηεο έλαληη ησλ θνηλψλ καγλεηηθψλ ππμίδσλ είλαη φηη δείρλεη ηνλ πξαγκαηηθφ Βνξξά, 

αθνχ ε ιεηηνπξγία ηεο δελ ζηεξίδεηαη ζην καγλεηηθφ πεδίν ηεο Γεο. 

 

χήμα 2: Αρχή λειτουργίασ γυροςκοπικήσ πυξίδασ 

 ηελ παξνχζα παξάγξαθν πεξηγξάθνπκε ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηεο γπξνζθνπηθήο 

ππμίδαο αθνινπζψληαο ηελ. Θεσξνχκε ην γπξνζθφπην ηνπ ζρήκαηνο, πνπ 

πεξηζηξέθεηαη πεξί ηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο ηνπ x κε γσληαθή ηαρχηεηα 

ηδηνπεξηζηξνθήο σ. Δπηπιένλ, ην ζχζηεκα αλάξηεζεο επηηξέπεη ηελ πεξηζηξνθή ηνπ 

άμνλα x γχξσ απφ ηνλ νξηδφληην άμνλα z. Η ζπζθεπή είλαη ηνπνζεηεκέλε πάλσ ζε 

πιαηθφξκα πνπ πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηελ θαηαθφξπθν κε γσληαθή ηαρχηεηα Χ << 

σ. Δπηζεκαίλνπκε φηη ν ζπκβνιηζκφο πνπ αθνινπζνχκε είλαη αλάινγνο κε απηφλ ηεο 
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πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ψζηε λα κπνξνχκε λα κεηαθέξνπκε εχθνια ηα 

ζπκπεξάζκαηα ζην παξφλ πιαίζην. Καηά ηε δηεχζπλζε ηνπ άμνλα z δελ αζθείηαη 

θάπνηα ξνπή (παξαηεξήζηε φηη, ζε αληίζεζε κε πξνεγνπκέλσο, εδψ ην θέληξν βάξνπο 

ηνπ δίζθνπ βξίζθεηαη πάλσ ζηνλ άμνλα), δειαδή  

𝑀𝑧 = 0 ⇒ (      𝑡) 𝑧 = 0 

 Όκσο ιφγσ ηεο θαηαθφξπθεο πεξηζηξνθήο ηεο πιαηθφξκαο κε γσληαθή ηαρχηεηα Χ, 

ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο ζηξνθνξκήο (d   /dt)z πεξηέρεη ηνλ φξν κεηάπησζεο (φπσο 

πξνεγνπκέλσο) LΧsinζ = IσΧsinζ φπνπ I = mR
2
 /2 είλαη ε ξνπή αδξαλείαο δίζθνπ 

κάδαο m θαη αθηίλαο R σο πξνο ηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο x.  

Γηα λα εμηζνξξνπήζεη απηήλ ηελ αιιαγή, ν άμνλαο x ηνπ δίζθνπ ζηξέθεηαη πεξί ηνλ 

άμνλα z. Η γσλία ζ αιιάδεη κε ην ρξφλν θαη απηή ε κεηαβνιή ζπλεηζθέξεη ζηε 

ζηξνθνξκή    ηελ πνζφηεηα I0dζ/dt κε θαηεχζπλζε ηνλ άμνλα z, φπνπ  

I0 = I/2 = mR
2
 /4 είλαη ε ξνπή αδξαλείαο ηνπ δίζθνπ σο πξνο ηνλ θάζεην άμνλα z. Η 

θίλεζε απηή πξνζζέηεη ζηνλ (d   /dt)z ηελ πνζφηεηα I0d 
2
ζ/dt

2
 . Γηα λα είλαη 

κεδεληθφο ν ζπλνιηθφο ξπζκφο κεηαβνιήο (d   /dt)z ζα πξέπεη λα αιιειναλαηξνχληαη 

νη δχν ζπληζηψζεο ηνπ, δειαδή 

 Ι0   
2𝜃  𝑡 2 + ΙσΧ sin 𝜃 = 0  

 

Η παξαπάλσ εμίζσζε είλαη αλάινγε κε απηή ηνπ θπζηθνχ εθθξεκνχο  

 

ηελ εμηδαληθεπκέλε πεξίπησζε πνπ αγλνείηαη ε ηξηβή ζηα ζεκεία ζηήξημεο, ν 

άμνλαο ηνπ γπξνζθνπίνπ εθηειεί ηαιαληψζεηο γχξσ απφ ηε ζέζε ζ = 0. ηελ πξάμε 

ππάξρεη ηξηβή θαη ν άμνλαο ηνπ γπξνζθνπίνπ κεηά απφ θάπνηέο ηαιαληψζεηο 

επζπγξακκίδεηαη κε ηε γσληαθή ηαρχηεηα Χ  ηεο πιαηθφξκαο ζηε ζέζε ζ = 0. Η 

επζπγξάκκηζε ηνπ άμνλα ηνπ γπξνζθνπίνπ δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ αλ 

γλσξίδνπκε εθ ηνλ πξνηέξσλ ηε δηεχζπλζε ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο ηεο πιαηθφξκαο. 

Αλ φκσο ε ζπζθεπή ηνπνζεηεζεί πάλσ ζε έλα πεξηζηξεθφκελν ζψκα, φπσο ε Γε, ν 

άμνλαο ηνπ γπξνζθνπίνπ ζα επζπγξακκηζηεί κε ηνλ άγλσζην άμνλα πεξηζηξνθήο, 

ππνδεηθλχνληάο ηε δηεχζπλζή ηνπ (ηνλ Βνξξά ζηελ πεξίπησζε ηεο Γεο).  

 

θάικαηα γπξνζθνπηθψλ ππμίδσλ 

Σα ζθάικαηα ηα νπνία παξνπζηάδεη ε γπξνζθνπηθή ππμίδα είλαη: 

1. ην ζθάικα πιάηνπο, πνξείαο θαη ηαρχηεηαο 
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2. ην ζθάικα απνζβέζεσο 

3. ην ζθάικα βαιιηζηηθήο εθηξνπήο 

4. ην ζθάικα δηαηνηρηζκνχ ηνπ πινίνπ 

 

2.4 Αυτϐματο Πηδϊλιο 
 

Σν απηφκαην πεδάιην ή απηφκαηνο πεδαιηνχρνο είλαη έλα εμειηγκέλν ζχζηεκα 

ειεθηξνκεραληθψλ θαη ειεθηξνληθψλ δηαηάμεσλ. Με επαλαιήπηε πνπ θέξεη 

ζπλδέεηαη ζην ζχζηεκα κεηάδνζεο ηεο γπξνζθνπηθήο ππμίδαο ηνπ πινίνπ απφ φπνπ 

πιεξνθνξείηαη ηηο εθηξνπέο ηνπ πινίνπ απφ ηελ ζηαζεξή πνξεία ηνπ θαη ζηξέθεη ην 

πηεξχγην ηνπ πεδαιίνπ ψζηε λα επαλέιζεη ην πινίν ζηελ πνξεία ηνπ. 

 

Λεηηνπξγία απηφκαηνπ πεδαιίνπ 

Όηαλ ην πινίν θεχγεη ηε πνξείαο ηνπ π.ρ αξηζηεξά ν λαχηεο πξέπεη λα βάιεη ην ηηκφλη 

ηνπ πξνο ηα δεμηά γηα λα επαλαθέξεη ην πινίν ζηελ πνξεία ηνπ. Αλάινγα δε θαη κε 

πφζεο θνξέο κνίξεο ην πινίν έρεη θχγεη ηεο πνξείαο ηνπ ζα πξέπεη λα βάιεη θαη ηελ 

θαηάιιειε γσλία ην πεδάιην ηνπ ζπλήζσο κηθξή γηα λα επαλαθέξεη ην πινίν ζηελ 

πνξεία ηνπ. ηελ γέθπξα ηνπ πινίνπ ππάξρεη ε κνλάδα ειέγρνπ γεθχξαο εληφο ηεο 

νπνίαο βξίζθεηαη έλαο επαλαιήπηεο (repeater motor) πνπ ιεηηνπξγεί απφ ηελ 

γπξνζθνπηθή ππμίδα ηνπ πινίνπ. Απφ απηφλ ελεξγνπνηείηαη ν φινο κεραληζκφο ηνπ 

απηφκαηνπ πεδαιίνπ γηα λα επαλαθέξεη ην πινίν ζηελ πνξεία ηνπ. 

 

Πεδάιηα δηπιήο κνλάδαο 

ην πεδάιην δηπιήο κνλάδνο ην ειεθηξηθφ ζήκα ηεο κνλάδαο ειέγρνπ γεθχξαο 

κεηαθέξεηαη ζηελ κνλάδα ηζρχνο ζηελ πξχκε ηνπ πινίνπ θαη κεηαηξέπεηαη ζε 

κεραληθή ή ζε πδξαπιηθή θίλεζε. 

Βέβαηα γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ηεο πνξείαο κε φζνλ ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα αιιά θαη λα πεξηνξίδνληαη νη θαηαπνλήζεηο ηνπ πινίνπ θαη ηνπ πεδαιίνπ ην 

απηφκαην πεδάιην αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ηεο ζάιαζζαο θαη ηηο ειηθηηθέο 

ηθαλφηεηεο ηνπ πινίνπ. 

Σέινο ζα αλαθεξζνχκε φηη ζήκεξα θαηαζθεπάδνληαη απηφκαηα πεδάιηα εθνδηαζκέλα 

κε κνλάδα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνγξακκαηίδνπλ 



24 
 

νιφθιεξνπ ηνπ πινπ θαηά ηνλ νπνίν εθηεινχλ απηφκαηα θαη ηηο απαηηνχκελεο 

αιιαγέο πνξείαο. 

 

Ρχζκηζε κνλάδαο ειέγρνπ γεθχξαο 

Η κνλάδα απηή πεξηιακβάλεη ηα αλαγθαία εμαξηήκαηα θαη ειεθηξηθέο κνλάδεο ηα 

νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα λα δηαηεξήζεη ην πινίν ηελ πνξεία ηνπ κέζσ: 

 ηνπ απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο 

 ηνπ ειεθηξηθνχ – ρεηξνθίλεηνπ ζπζηήκαηνο 

 ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεθηλήζεσο. 

 

2.5 ECDIS 
 

Σα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ ράξηε, ηα νπνία θαιχπηνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΙΜΟ, 

νλνκάδνληαη πζηήκαηα Απεηθνλίζεσο Ηιεθηξνληθνχ Υάξηε θαη Πιεξνθνξηψλ- 

ECDIS (Electronic Chart Display and Information System). Η πξνζπάζεηα γηα ηελ 

εθπφλεζε πξνδηαγξαθψλ γηα ηα ζπζηήκαηα ECDIS, άξρηζε ην 1986 θαη 

νινθιεξψζεθε ην 1995 κε ηελ πξψηε έθδνζε απφ ηνλ ΙΜΟ ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο:  

 

 Η πξσηαξρηθή απνζηνιή ηνπ ECDIS είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αζθαιή 

λαπζηπινΐα. 

 Η ρξήζε ηνπ ECDIS κε επαξθείο ελαιιαθηηθέο ξπζκίζεηο είλαη δπλαηφλ λα 

ζεσξεζεί φηη είλαη ηζνδχλακε κε ηε βαζηθή ππνρξέσζε ηνπ λαπηηιιφκελνπ λα 

ρξεζηκνπνηεί ελεκεξσκέλνπο έληππνπο ράξηεο. Η ζεζκνζέηεζε απφ ηνλ ΙΜΟ 

ηεο ρξεζηκνπνηήζεσο ηνπ ζπζηήκαηνο ECDIS σο εξγαιείνπ ηζνδχλακνπ κε ηε 

ρξήζε ηνπ έληππνπ λαπηηθνχ ράξηε, απνηειεί ηζηνξηθφ ζηαζκφ ζηελ εμέιημε 

ησλ κεζφδσλ λαπζηπινΐαο, γηαηί κε απηφ:  

 Καιχπηεηαη πιήξσο ε εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ 

πξνεηνηκαζίαο, ζρεδηάζεσο, εθηειέζεσο θαη ππνηππψζεσο ηνπ πινπ φπσο 

απηέο εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ ζηνλ έληππν 

ράξηε.  
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 Παξέρνληαη πνιιέο επηπιένλ δπλαηφηεηεο, νη νπνίεο κεηψλνπλ ζεκαληηθά ην 

θφξην θαη ηελ έληαζε εξγαζίαο ζηε γέθπξα θαη ζπκβάιινπλ ζηε ιήςε 

ακέζσλ θαη ζσζηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πινπ απνθάζεσλ. 

 

Ο ειεθηξνληθφο ράξηεο είλαη ν θαξπφο ηεο εθαξκνγήο ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη γεληθφηεξα ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ λαπηηιία. Γίλεη ηελ δπλαηφηεηα 

ζην λαπηηιιφκελν λα έρεη ζε έλα φξγαλν (κηα νζφλε) φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ην εθηειεζκέλν αιιά θαη επηθείκελν πινπ ηνπ πινίνπ ηνπ. Απηέο νη 

πιεξνθνξίεο πνπ θιαζηθά παξέρνληαη απφ ηνπο θνηλνχο λαπηηθνχο ράξηεο θαη ηηο 

λαπηηιηαθέο εθδφζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ζηνηρεία απφ ηα ειεθηξνληθά φξγαλα ηνπ 

πινίνπ κε ηα νπνία είλαη ζπλδεδεκέλνο ν ειεθηξνληθφο ράξηεο (RADAR, GPS) 

δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζην λαπηηιιφκελν λα έρεη ηελ άκεζε θαη γεληθή εηθφλα ηνπ 

πινπ αλά πάζα ζηηγκή. 

Σέηνηεο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα είλαη: 

Υαξηνγξαθηθά ζηνηρεία φπσο αθηνγξακκή, αβαζή, ηζνβαζείο, ζεκαληήξεο, 

απαγνξεπκέλεο πεξηνρέο, δίαπινη θ.α. Σα ζηνηρεία απηά πξνέξρνληαη απφ λαπηηθνχο 

ράξηεο θαη έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην ζχζηεκα κε ηελ ρξήζε CD-ROM πνπ εθδίδνληαη 

απφ δηάθνξεο λαπηηιηαθέο ππεξεζίεο. 

Απνηειέζκαηα απφ ηηο επηιχζεηο δηαθφξσλ λαπηηιηαθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

εθηεινχληαη απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο φπσο 

κεηεσξνινγηθά δειηία, αγγειίεο πξνο ηνπο λαπηηιιφκελνπο θ.α. Σν ECDIS 

(Electronic Chart Display and Information Systems) είλαη ζπλδπαζκφο πνιιψλ 

δηαθνξεηηθψλ λαπηηιηαθψλ βνεζεκάησλ, ζπζθεπψλ θαη νξγάλσλ (ειεθηξνληθνί 

ράξηεο λαπζηπινΐαο, RADAR/ARPA, GPS, ππμίδα, βπζφκεηξν) ζε κηα θεληξηθή 

νζφλε απφ φπνπ κπνξεί λα παξαθνινπζείηαη πιήξσο ν πινπο θαη λα ξπζκίδνληαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ. Η άκεζε απεηθφληζε ζηελ νζφλε ηνπ ζπζηήκαηνο φισλ ησλ βαζηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ πινπ (ζηίγκα, πνξείεο, ηαρχηεηεο, αιεζήο θαη ζρεηηθή θίλεζε ζηφρσλ) 

κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ έληαζε εξγαζίαο ζηε γέθπξα θαη ζπκβάιιεη ζηελ αζθάιεηα 

ηεο λαπζηπινΐαο, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ιήςεσο άκεζσλ θαη ζσζηψλ 

απνθάζεσλ. 
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2.6 Δορυφορικϊ ςυςτόματα εντοπιςμοϑ 
 

O πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο ελφο ζεκείνπ βειηηψζεθε θαηά πνιχ κε ηελ αλάπηπμε 

ησλ δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ εληνπηζκνχ. ηα ζπζηήκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη 

ειεθηξνκαγλεηηθά ζήκαηα πνπ εθπέκπνληαη απφ δνξπθφξνπο, νη νπνίνη 

πεξηζηξέθνληαη ζε ηξνρηέο γλσζηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ γχξσ απφ ηε γε. Σν 

δνξπθνξηθφ ζήκα ιακβάλεηαη απφ ηνπο δέθηεο θαη κε θαηάιιεινπο ππνινγηζκνχο 

πξνθχπηνπλ νη ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ πνπ πινπνηνχλ, ζην γεσθεληξηθφ 

ζχζηεκα αλαθνξάο WGS‟84, γηα θάζε ρξνληθή ζηηγκή. Με ηελ εθαξκνγή 

κεηαζρεκαηηζκψλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλαγσγήο ησλ ζπληεηαγκέλσλ ζην 

επηζπκεηφ πξνβνιηθφ ζχζηεκα. ηελ πεξίπησζε ησλ πδξνγξαθηθψλ απνηππψζεσλ νη 

δέθηεο βξίζθνληαη πάλσ ζηα πινία. 

 

 

Βαζηθέο θαηεγνξίεο θαη θχξηα ραξαθηεξηζηηθά δεθηψλ GPS 

Γέθηεο GPS 

Αλάινγα κε ηελ εζσηεξηθή δνκή θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο νη δέθηεο GPS 

ηαμηλνκνχληαη ζε: 

 πλερείο ή πνιπθάλαινη 

 Πνιππιέθηεο 

 Αθνινπζηαθνί 

πλερείο ή πνιπθάλαινη δέθηεο: Απνηεινχληαη απφ 4 ή πεξηζζφηεξα θαλάιηα θαη 

αληίζηνηρεο κνλάδεο επεμεξγαζίαο. Κάζε θαλάιη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζπλερή 

κέηξεζε ηνπ ζήκαηνο ελφο κφλν δνξπθφξνπ θαη έηζη έρνπκε ηαπηφρξνλε ιήςε θαη 

επεμεξγαζία ζεκάησλ κε 4 ηνπιάρηζηνλ δνξπθφξνπο θαη ην ζηίγκα πνπ πξνθχπηεη 

έρεη κεγάιε αθξίβεηα 

 

Πνιππιέθηεο δέθηεο: Απνηεινχληαη απφ έλα ή δπν θαλάιηα θαη αξθεηέο κνλάδεο 

επεμεξγαζίαο. Η ιήςε ησλ δνξπθνξηθψλ ζεκάησλ κε έλα ή δπν θαλάιηα 

ελαιιάζζεηαη απφ δνξπθφξν ζε δνξπθφξν ζε πάξα πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (ζε 

ρξφλν 1sec έλαο πνιππιέθηεο δέθηεο ιακβάλεη δηαδνρηθά ζηνηρεία απφ 5 

δηαθνξεηηθνχο δνξπθφξνπο). Έηζη ε επεμεξγαζία ησλ ζεκάησλ γίλεηαη ρσξίο 

δηαθνπή. 
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Αθνινπζηαθνί δέθηεο: Απνηεινχληαη απφ έλα θαλάιη θαη κηα κνλάδα επεμεξγαζίαο. 

ηνηρίδνπλ θζελφηεξα απφ ηνπο άιινπο θαη δηαθξίλνληαη ζε ηαρείο θαη αξγνχο κε 

ρξφλν θαζνξηζκνχ ζηίγκαηνο 4,5 sec ή ψξεο αληίζηνηρα. Οη δέθηεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

GPS είλαη πεξηζζφηεξνη εχρξεζηνη απφ ηνπο δέθηεο NAVSAT/TRANSIT θαη έρνπλ 

πνιχ κηθξέο δηαζηάζεηο θαη βάξνο. Οη δέθηεο GPS πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

λαπζηπινΐα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ ην ζηίγκα ηνπ ζθάθνπο ζε 

γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο (θ, ι) ζπληεηαγκέλεο U.T.M. πξαγκαηηθή σο πξνο ηνλ 

βπζφ πνξεία θαη ηαρχηεηα, αθνινπζεηέα πνξεία γηα άθημε ζε δηάθνξα ζεκεία 

πξννξηζκνχ απνηειέζκαηα επηιχζεσο νξζνδξνκηθψλ θαη ινμνδξνκηθψλ 

πξνβιεκάησλ θ.ι.π. απφ ην 1989 δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά θνξεηνί δέθηεο GPS 

κηθξφηεξνη απφ 30 cm γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ δελ απαηηείηαη εγθαηάζηαζε 

ζην ζθάθνο. 

 

 

 

χήμα 3: Δορυφορικζσ τροχιζσ GPS  

Οη δέθηεο GPS θαηαζθεπάδνληαη απφ δηάθνξεο εηαηξείεο θαη αλάινγα κε ην δέθηε 

κπνξεί λα θαζνξηζηεί θαη ν ρξνληθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζηίγκαηνο απφ δέθαηα ηνπ 

δεπηεξνιέπηνπ κέρξη ιεπηά. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο δηαζέζηκνπο ζήκεξα δέθηεο 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ ζεκάησλ θαη ζηηο δχν ζπρλφηεηεο εθπνκπήο 

απνδίδνληαο αθξίβεηα 0.01 ‐ 0.02 m ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ζέζεο. Οξηζκέλνη δέθηεο 

ιεηηνπξγνχλ θαη ζε κία ζπρλφηεηα, αιιά ε αθξίβεηα πνπ παξέρνπλ είλαη θαηψηεξε, 

ηεο ηάμεσο ηνπ ελφο κέηξνπ. ηηο πδξνγξαθηθέο εθαξκνγέο αμηνπνηνχληαη ηερληθέο 
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θηλεκαηηθνχ θαη πην ζπάληα ζηαηηθνχ εληνπηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα δηαρσξίδνληαη νη 

εμήο: 

α) Ο απφιπηνο θηλεκαηηθφο πξνζδηνξηζκφο ζέζεο (absolute‐positioning) κε GPS. ην 

κνληέιν απηφ πξνζδηνξίδεηαη ε ζέζε ελφο θηλνχκελνπ ζθάθνπο ζηε ζάιαζζα θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη αξθεί ε ρξήζε ελφο κφλν δέθηε GPS. Σν ζεκείν 

παξαηήξεζεο (δέθηεο), πνπ θηλείηαη απφ κία ζέζε i ζηελ ζέζε i+1 κεηξά 

ςεπδναπνζηάζεηο (pseudo‐ranges) απφ 4 ηνπιάρηζηνλ νξαηνχο δνξπθφξνπο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ εθπεκπφκελν θψδηθα. Η αλακελφκελε αθξίβεηα γηα πνιηηηθφ 

δέθηε (κέηξεζε θψδηθα Coarse/Acquisition, C/A) είλαη πεξίπνπ 22 m. 

 

 

χήμα 4: Απφιπηνο πξνζδηνξηζκφο ζέζεο κε GPS (πεγή: Ζ. Σδηάβνο, 2008) 

β) Ο ζρεηηθφο θηλεκαηηθφο πξνζδηνξηζκφο ζέζεο (relative‐positioning) κε GPS. ην 

κνληέιν απηφ πξνζδηνξίδνληαη νη ζπληεηαγκέλεο (ζέζε) ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

θηλεηψλ δεθηψλ GPS σο πξνο έλα ζηαζεξφ δέθηε ζε ζεκείν γλσζηψλ ζπληεηαγκέλσλ. 

Οη ιήςεηο δνξπθνξηθψλ ζεκάησλ, γίλνληαη ηαπηφρξνλα θαη απφ ηνπο ίδηνπο 

δνξπθφξνπο, επνκέλσο πνιιά είδε ζθαικάησλ είλαη θνηλά σο πξνο ηηο παξαηεξήζεηο 

πνπ έθζαζαλ ζην θηλεηφ ζεκείν θαη ζην ζηαζεξφ ζεκείν (ζθάικαηα ζην ρξνλφκεηξν 

ηνπ δέθηε, ζθάικαηα ηξνρηψλ θιπ.). Ο ζηαζεξφο δέθηεο ππνινγίδεη ηηο δηνξζψζεηο 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ζέζεο θαη ηηο ζηέιλεη ζηνλ θηλεηφ κε απνηέιεζκα ηα ζθάικαηα λα 

κεηψλνληαη θαηά έλα πνιχ κεγάιν βαζκφ θαη θαηά ζπλέπεηα ε ζρεηηθή ζέζε 

πξνζδηνξηζκνχ κπνξεί λα γίλεηαη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα απ' φηη ε απφιπηε, ηεο 

ηάμεσο ησλ κεξηθψλ εθαηνζηψλ. 
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χήμα 5: ρεηηθφο πξνζδηνξηζκφο ζέζεο κε GPS (πεγή: Ζ. Σδηάβνο, 2008) 

 

 

θάικαηα ζπζηήκαηνο GPS 

Σα ζθάικαηα ηνπ ζπζηήκαηνο GPS είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ζνξχβνπ, βίαο θαη 

απνηπρηψλ. Σα ιάζε ηνπ ζνξχβνπ πξνέξρνληαη απφ ην RPN θσδηθνχ ζνξχβνπ 

(πεξίπνπ 1 κέηξν) θαη ηνλ ζφξπβν ηνπ δέθηε ζνξχβνπ. Σα ιάζε βίαο πξνέξρνληαη απφ 

ηελ επηιεθηηθή δηαζεζηκφηεηα θαη άιινπο παξάγνληεο. Σα κε δηνξζσκέλα 

δνξπθνξηθά ξνιφγηα κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ελφο κέηξνπ ιάζνπο φπσο επίζεο θαη ε 

ηξνπνζθαηξηθή θαζπζηέξεζε ην νπνίν είλαη ην ρακειφηεξν ζεκείν ηεο αηκφζθαηξαο 

πνπ πθίζηαηαη ηηο αιιαγέο ηεο ζεξκνθξαζίαο, πίεζεο θαη αζθπθηηθφηεηαο ζε ζρέζε 

κε ηηο αιιαγέο ηνπ θαηξνχ. Σα ζθάικαηα ησλ ρεηξηζηψλ πξνθαινχλ ιάζε απφ 1 έσο 

εθαηνληάδεο κέηξα. Ο ζφξπβνο θαη ηα ιάζε ζπλδπάδνληαη κε απνηέιεζκα ηα ιάζε λα 

κεηξηνχληαη ζε 15 κέηξα γηα θάζε δνξπθφξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη  

 

2.7 Μϋθοδοι – ϐργανα θαλϊςςιασ ϋρευνασ 

2.7.1 Ηχοβολιςτϋσ - τομογρϊφοι βυθοϑ υψηλών 

ςυχνοτότων (3.5 - 8 kHz).  
 

Οη ηνκνγξάθνη πςειψλ ζπρλνηήησλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κεγάιεο δηαθξηηηθήο  

θαλφηεηαο (15 - 50cm) αιιά κηθξήο δηαηξεηηθφηεηαο (έσο 50) cm ζε αξγηιψδεηο θαη 

νξηζκέλα κέηξα ζε ακκνραιηθψδεηο βπζνχο). Σα ζπζηήκαηα απηά βαζίδνληαη ζηελ 

παξαγσγή ειεθηξνκαγλεηηθνχ ερεηηθνχ παικνχ. Ο ειεθηξνκαγλεηηθφο παικφο 

εθπέκπεηαη θαη αλαθιψκελνο ζην βπζφ ιακβάλεηαη απφ εληαίν ζχζηεκα πνκπνδεθηψλ 

(transducers) πνπ είλαη ελζσκαησκέλα ζηελ ξπκνπιθνχκελε κνλάδα (ςάξη) (Δηθ. 2). 
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Εικόνα 2: Πιήξεο ζχζηεκα ερνβνιηζηνχ πςειψλ ζπρλνηήησλ (3.5 kHz) κε ππνζαιάζζηα 

ξπκνπιθνχκελε κνλάδα - πνκπνδέθηε (“ςάξη”), κνλάδα παξαγσγήο - επεμεξγαζίαο 

ζήκαηνο θαη θαηαγξαθηθφ. 

Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί επξχηαηα ζηε κειέηε ησλ αλψηεξσλ ηδεκάησλ ηνπ ππζκέλα, 

ηδηαίηεξα δε ζηελ ηδεκαηνγέλεζε ησλ δχν ηειεπηαίσλ παγεησδψλ - κεηαπαγεησδψλ 

πεξηφδσλ (ηέινο Πιεηζηνθαίλνπ-Οιφθαηλν) (ηειεπηαία 150.000 ρξφληα πεξίπνπ). 

Λφγσ ηεο κεγάιεο δηαθξηηηθφηεηαο ηνπο νη πνκπνδέθηεο ζπρλφηεηαο εθπνκπήο 7 kHz 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλίρλεπζε αγσγψλ θαη θαισδίσλ (Pipeliners).  

 

2.7.2 Συςτόματα Boomer (εϑροσ ςυχνοτότων 0.5 - 10 kHz)  

 

Σν ζχζηεκα Boomer βαζίδεηαη ζηελ παξαγσγή ηζρπξνχ ειεθηξνκαγλεηηθνχ παικνχ 

απφ κηα κεηαιιηθή πιάθα ε νπνία ηνπνζεηείηαη ζε πισηήξεο (θαηακαξάλ), ε δε ιήςε 

ησλ αλαθιψκελσλ ερεηηθψλ θπκάησλ θαηαγξάθεηαη απφ κηθξνχ κήθνπο ζεηξάο 

πδξνθψλσλ.Θεσξείηαη πςειήο δηαθξηηηθφηεηαο θαη κέζεο δηαηξεηηθφηεηαο (50-100m 

ζε φινπο ηνπο ηδεκαηνγελείο βπζνχο) ζχζηεκα, γη‟ απηφ θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο 

γηα εθαξκνζκέλεο κειέηεο (ζεκειηψζεηο, αγσγνί, θαιψδηα θιπ) ζε βάζε κηθξφηεξα 

απφ 100m. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ κηθξφ ζθάθνο θαη λα 

θαηαγξάθεη ηθαλνπνηεηηθά ζε κηθξά βάζε ( έσο θαη 2 m βάζνο) γη‟ απηφ θαη βξίζθεη 

εθαξκνγέο ζε παξάθηηεο γεσηερληθέο κειέηεο.  
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Εικόνα 3: Πιήξεο ζχζηεκα Boomer κε ηηο κνλάδεο παξαγσγήο - ελίζρπζεο - 

επεμεξγαζίαο ζήκαηνο, ηα πδξφθσλα, ηελ ξπκνπιθνχκελε κνλάδα ηνπ πνκπνχ 

(“θαηακαξάλ”) θαη ην θαηαγξαθηθφ. 

 

2.7.3 Συςτόματα Sparker (εϑροσ ςυχνοτότων 0.1 - 1 kHz)  
 

Σν ζχζηεκα Sparker βαζίδεηαη ζηελ εθπνκπή ερεηηθνχ παικνχ απφ ειεθηξηθέο 

εθθελψζεηο κέζσ ειεθηξνδίσλ (Δηθ 4.). Η εμάηκηζε ηνπ λεξνχ ιφγσ ζέξκαλζεο 

δεκηνπξγεί θπζαιίδα αέξα ή απφηνκε αχμεζε (expansion) ηεο νπνίαο παξάγεη ηνλ 

ερεηηθφ παικφ. Οη αλαθιάζεηο ησλ ππνζηξσκάησλ ηνπ ππζκέλα θαηαγξάθνληαη ζε 

ζεηξά πδξνθψλσλ (streamer) πνπ ξπκνπιθνχληαη απφ ην πινίν. Θεσξνχληαη κέηξηαο 

δηαθξηηηθφηεηαο αιιά ζρεηηθά πςειήο δηαηξεηηθφηεηαο ζπζηήκαηα γη‟ απηφ θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κειέηεο βαζέσλ ιεθαλψλ κε κεγάινπ πάρνπο Πιεην-

πιεηζηνθαηληθά ηδήκαηα, φπσο επίζεο θαη γηα ηε κειέηε ηεο ηεθηνληθήο δνκήο 

πεξηζσξίσλ θαη πεξηζσξηαθψλ ιεθαλψλ, γεσηερληθέο κειέηεο θιπ. 
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;

 

Εικόνα 4: Πιήξεο ζχζηεκα Sparker κε ηηο κνλάδεο παξαγσγήο ελίζρπζεο επεμεξγαζίαο 

ζήκαηνο, ηα πδξφθσλa θαη ηελ ξπκνπιθνχκελε κνλάδα ηνπ πνκπνχ (ειεθηξφδηα). 

 

2.7.4 Συςτόματα Air-Gun (εϑροσ ςυχνοτότων 0.05 - 0.8 kHz).  
 

ην ζχζηεκα Air-Gun ν ερεηηθφο παικφο παξάγεηαη απφ ηελ εθηφλσζε 

ζπκπηεζκέλνπ αέξα ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Η επαλαιακβαλφκελε ζπκπίεζε-

εθηφλσζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε θαηάιιειε ζαιάκε (chamber) ε νπνία είλαη θαη ε 

ππνζαιάζζηα κνλάδα εθπνκπήο ηνπ ερεηηθνχ παικνχ (Δηθ. 5). Η αθξφαζε ησλ 

αλαθιψκελσλ ερεηηθψλ ζεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη φπσο θαη ζην ζχζηεκα Sparker 

απφ ζεηξά πδξνθψλσλ. Σν ζχζηεκα Air-Gun ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζε κειέηεο 

κεγάινπ βάζνπο (πάρνπο ηδεκάησλ) πιεην-πιεηνζηνθαηληθέο ηδεκαηνινγηθέο κειέηεο, 

ηεθηνληθέο κειέηεο, έξεπλεο πδξνγνλαλζξάθσλ, γεσηερληθέο κειέηεο θ.α. 
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Εικόνα 5: χζηεκα Air-Gun κε ηελ κνλάδεο παξαγσγήο - ελίζρπζεο - επεμεξγαζίαο 

ζήκαηνο, ην θαηαγξαθηθφ θαη ηελ ξπκνπιθνχκελε κνλάδα ηεο εθηφλσζεο πεπηεζκέλνπ 

αέξα ( “θαλφλη” ). 

 

2.7.5 Side scan sonar 
 

Σν πιεπξηθφ ερνβνιηζηηθφ (Side scan sonar) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ εληνπηζκφ 

ζπγθεθξηκέλσλ “ζηφρσλ” ζην βπζφ (φπσο λαπάγηα, άγθπξεο, αξραία εξείπηα), ζε 

επηζηεκνληθέο κειέηεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζχζηαζεο θαη δηακφξθσζεο ηεο 

κνξθνινγίαο ηνπ ππζκέλα, ζε εθαξκνγέο εμφξπμεο πδξνγνλαλζξάθσλ, εθζθαθψλ θαη 

άιισλ θαηαζθεπψλ ζην βπζφ, ζε ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο (λαξθαιηεία θιπ.), ζε 
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Εικόνα 6: Απνςε ζάξσζεο ππζκέλα απφ πνιπδηαπιηθφ ερνβνιηζηή (multibeam 

echosounder) ηνπ νπνίνπ νη κνλάδεο εθπνκπήο είλαη “ελ ζεηξά” ελζσκαησκέλνη ζηα 

χθαια (ζηε γάζηξα) εξεπλεηηθνχ πινίνπ. 

πεξηβαιινληηθέο κειέηεο αιιά θαη ζηελ αιηεία κε ηνλ εληνπηζκφ κεκνλσκέλσλ 

ςαξηψλ αιιά θαη ηρζπνπιεζπζκψλ, ζηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο κε ηνλ εληνπηζκφ 

θηλνχκελσλ ζηλψλ θαη ακκνθπκάησλ (π.ρ. θαλάιη ηνπ Μπξίζηνι) θιπ. Ο 

πνιπδηαπιηθφο ερνβνιηζηήο ππζκέλα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, 

απνηέιεζε θαηλνηνκία ζηελ βαζπκεηξηθή θαη κνξθνινγηθή απνηχπσζε ηνπ ππζκέλα 

ιφγσ ηεο ηαρχηαηεο θαη επξείαο ζάξσζεο ηνπ ππζκέλα. Υξεζηκνπνηείηαη ζε 

βπζνκεηξηθέο απνηππψζεηο κεγάινπ βάζνπο (δίαπινη ηνπνζέηεζεο θαισδίσλ) θαη ζε 

επηζηεκνληθέο κειέηεο κε έκθαζε ζηελ γεσινγία ηνπ βπζνχ (Σεθηνληθή, 

εθαηζηεηφηεηα - πδξνζεξκία, κεηαθηλήζεηο καδψλ - θαηνιηζζήζεηο θιπ.).  

 

Βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ Side scan sonar  

Οη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο (εθπνκπήο θαη θαηαγξαθήο) ησλ αλαθιάζεσλ ηνπ Side 

scan sonar (πιεπξηθνχ ερνβνιηζηηθνχ) δίδνληαη ζηελ Δηθ.  φπνπ παξάιιεια 

εξκελεχεηαη θαη παξάδεηγκα πξαγκαηηθήο θαηαγξαθήο. 
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Εικόνα 7: Παξάδεηγκα θαηαγξαθήο (άλσ) θαη ζρεκαηηθή εξκελεία ησλ βαζηθψλ αξρψλ 

ιεηηνπξγίαο (εθπνκπήο θαη θαηαγξαθήο) ησλ αλαθιάζεσλ ηνπ Side scan sonar 

(πιεπξηθνχ ερνβνιηζηηθνχ) (θάησ). A: Θέζε “ςαξηνχ” - θαηαγξαθή παικνχ εθπνκπήο, 

Β: πξψηε αλάθιαζε επηθάλεηαο λεξνχ, C: αλαθιάζεηο θπκαηηζκνχ, D: πξψηε αλάθιαζε 

ππζκέλα, E: πεξηνρή ζηήιεο λεξνχ, F: βπζηζκέλν αιηεπηηθφ, G: ζθηά, H,I: θσδηθνί 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαηαγξαθήο, J: ζεκεία ηζαπνζηάζεσλ (25m). 

Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα θαηαλνεζεί είλαη φηη ε θαηαγξαθή απνηειεί κηα θαηά θάπνην 

ηξφπν “ςεπδνζηεξνζθνπηθή” απνηχπσζε ηνπ ππζκέλα πνπ εκπεξηέρεη αξθεηέο 

παξακνξθψζεηο. Απηέο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ αζηαζή πιεχζε ηεο 

ξπκνπιθνχκελεο κνλάδαο (νξηδφληηεο θαη θαηαθφξπθεο κεηαθηλήζεηο), ηηο  

απμνκεηψζεηο ηεο ηαρχηεηαο ξπκνχιθεζεο, ηνπ χςνπο πιεχζεο απφ ηνλ βπζφ πνπ 

παξακνξθψλεη ην εχξνο θαηαγξαθήο θιπ. 
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Γεληθά ε ξπκνχιθεζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε κηθξέο ηαρχηεηεο (3-4 knots) 

θαη ρσξίο απμνκεηψζεηο, ελψ ε θαηαγξαθή ελφο αληηθεηκέλνπ ζε θιίκαθα 1:1 θαηά 

κήθνο ηεο πνξείαο επηηπγράλεηαη κε ηαρχηεηα 2 knots. Σν βέιηηζην χςνο πιεχζεο ηεο 

ξπκνπιθνχκελεο κνλάδαο απφ ηνλ βπζφ εμαξηάηαη απφ ηελ θιίκαθα ηνπ εχξνπο 

θαηαγξαθήο ζην θαηαγξαθηθφ θαη θαζνξίδεηαη εκπεηξηθά ζαλ πεξίπνπ ην 10% ηεο 

θιίκαθαο απηήο. Σν χςνο πιεχζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ πνηφηεηα θαη ην 

εχξνο θαηαγξαθήο, δεδνκέλνπ φηη ηκήκα ηεο θαηαγξαθήο θνληά ζην ίρλνο ηεο 

πνξείαο ηεο ξπκνπιθνχκελεο κνλάδαο, απνηππψλεηαη ζπκπηεζκέλα ζε άμνλα θάζεην 

πξνο ηελ δηεχζπλζε ηεο πνξείαο (slant range) (Δηθ. 7). Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην πςνο 

πιεχζεο, ηφζν ε ζπκπίεζε είλαη κεγαιχηεξε, ην εχξνο ηεο απνηχπσζεο ηνπ ππζκέλα 

κεηψλεηαη θαη ε δηάθξηζε ησλ αληηθεηκέλσλ αιιά θαη ησλ κνξθνινγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ππζκέλα γίλεηαη δχζθνιε. 

 

Οη απνηππψζεηο ηνπ Side scan sonar εξκελεχνληαη γεληθά α) απφ ηελ εληνλφηεηα 

θαηαγξαθήο (αλαθιαζηηθήο ηθαλφηεηαο), πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο πθήο θαη 

ζπλεθηηθφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη εθθξάδνληαη ζαλ απνρξψζεηο ηνπ γθξη, θαη β) 

ηελ εθηίκεζε ηνπ ίρλνπο ηεο ζθηάο ηνπ αληηθεηκέλνπ, πνπ νθείιεηαη ζην ζρεηηθφ ην 
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χςνο απφ ην βπζφ. Δπηιεγκέλα παξαδείγκαηα θαηαγξαθψλ δίδνληαη ζηηο εηθφλεο 

 

Εικόνα 8: Παξάδεηγκα θαηαγξαθήο Side scan sonar (πιεπξηθνχ ερνβνιηζηηθνχ) 

κεηαιηθνχ λαπαγίνπ πνπ επηθάζεηαη ζε βξαρψδε βπζφ. Αλσ ην λαπάγην (Herman 

Winter) ηελ ζηηγκή ηεο βχζηζήο ηνπ κεηά απφ βνκβαξδηζκφ ην 1944. 
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Εικόνα 9: Παξάδεηγκα θαηαγξαθήο Side scan sonar (πιεπξηθνχ ερνβνιηζηηθνχ) 

κηζνβπζηζκέλνπ μχιηλνπ λαπαγίνπ ζε ακκν-ηιπψδε βπζφ. 

 

2.7.6 Παρατόρηςη τησ επιφϊνειασ του πυθμϋνα με 

βαθυςκϊφη – τηλεκατευθυνϐμενα oχόματα (ROV).  
 

Η αλάγθε ηεο άκεζεο παξαηήξεζεο ηνπ βπζνχ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαη ηεο 

βελζηθήο δξαζηεξηφηεηαο έδσζε ψζεζε ζηελ αλάπηπμε απηφλνκσλ επαλδξσκέλσλ 

βαζπζθαθψλ θαη ηειεθαηεπζπλφκελσλ ζρεκάησλ (ROV) κε δπλαηφηεηα ιήςεο θαη 

κεηάδνζεο εηθφλαο ζην πινίν επηθαλείαο. Βαζπζθάθε φπσο ην Ακεξηθαληθφ ALVIN 

θαη ην πιένλ ζχγρξνλν Γαιιηθφ NAUTILE έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηάδπζεο έσο θαη 

6km βάζνο . Η ρξήζε ηνπο ζε βαζηέο ιεθάλεο έδσζε λέα ζηνηρεία γηα ηελ ιεηηνπξγία 

ησλ αβπζζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ κεγάισλ θαξαγγηψλ, γηα 

ηελ πδξνζεξκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ ππνζαιάζζηα εθαηζηεηφηεηα (Μεζσθεάληα 

ξάρε), γηα ηε λενηεθηνληθή δξαζηεξηφηεηα ζε ελεξγέο ξεμηγελείο δψλεο, 

θαηνιηζζήζεηο θιπ.  

Η απφθηεζε ηνπ πξψηνπ Διιεληθνχ βαζπζθάθνπο “ ΘΔΣΙ ” (κνλαδηθνχ ζηελ Α. 

Μεζφγεην) ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Θαιάζζησλ Δξεπλψλ κε επηρεηξεζηαθφ βάζνο 600m 
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αλνίγεη λένπο νξίδνληεο έξεπλαο ζηνλ ππνζαιάζζην Διιαδηθφ ρψξν αιιά θαη ζε 

επηρεηξήζεηο δηάζσζεο κέρξη ην βάζνο απηφ.  

Πην πεξηνξηζκέλεο είλαη νη δπλαηφηεηεο ησλ ηειεθαηεπζπλφκελσλ ζρεκάησλ 

(ROV) ιφγσ ηεο παξαηήξεζεο κέζσ εηθνλνιήπηνπ (video), ηεο πεξηνξηζκέλεο 

εκβέιεηαο δξάζεο θαη ηεο κηθξήο δεηγκαηνιεπηηθήο αιιά θαη επηρεηξεζηαθήο 

ηθαλφηεηαο. Σν πιενλέθηεκα φκσο ησλ ηειεθαηεπζπλφκελσλ ζρεκάησλ είλαη ε 

δπλαηφηεηα άκεζεο παξαηήξεζεο ηνπ βπζνχ (κέζσ ηνπ εηθνλνιήπηνπ) απφ ην πινίν 

επηθαλείαο.  

 

3. Σϑγχρονα δορυφορικϊ ςυςτόματα 

3.1 Ναυτιλιακϋσ τηλεπικοινωνιακϋσ υπηρεςύεσ 
 

Ο ζεκαληηθφηεξνο ξφινο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζηε δηαρείξηζε πνληνπφξσλ πινίσλ 

αθνξά ζηελ ηειεπηθνηλσληαθή ππνδνκή επί ηνπ πινίνπ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ θάιπςε 

ησλ γεληθψλ αλαγθψλ γηα επηθνηλσλία, αιιά θαη ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε 

θαηαζηάζεσλ αλάγθεο κεηαμχ πινίνπ-μεξάο, αιιά θαη κεηαμχ ησλ δχν πινίσλ φπσο 

έρεη θαζνξηζηεί απφ ηε ζπλζήθε SOLAS θαη ην ζχζηεκα GMDSS ππνζηεξίδεη έλα 

πιαίζην ζπκβαηηθψλ ππεξεζηψλ φπσο νη ξαδηνηειεπηθνηλσλίεο, ακθίδξνκε 

ηειεθσλία, ηειενκνηνηππία, telex, κελχκαηα θαη ηειεεηδνπνίεζε. Σν ζπγθεθξηκέλν 

θεθάιαην παξνπζηάδεη ηελ απαηηνχκελε ηειεπηθνηλσληαθή ππνδνκή ηνπ πινίνπ φπσο 

απηή θαζνξίδεηαη απφ ηε ζπλζήθε SOLAS θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ επηζθφπεζε ηεο 

ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο απφ πιεπξάο παξερνκέλσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ 

πξνο ηελ πνληνπφξν λαπηηιία, κε έκθαζε ζηα δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα, θαζψο απηά 

θαιχπηνπλ θαηά θχξην ιφγν ηηο αλάγθεο ηεο πνληνπφξνπ λαπηηιίαο είηε πξφθεηηαη γηα 

ζπζηήκαηα πνπ είλαη ππνρξεσηηθά είηε φρη.  

Οη δνξπθνξηθέο ππεξεζίεο – επηθνηλσλίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο γεσζηαηηθνχο 

δνξπθφξνπο γηα ηελ κεηάδνζε θαη ιήςε ζεκάησλ. Οη δνξπθφξνη ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζε πεξηνρήο πνπ ηα επίγεηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο δελ κπνξνχλ λα ιάβνπλ ή λα 

ζηείινπλ ζήκα ιφγν απφζηαζεο. Οη ππεξεζίεο απηέο παξέρνληαη απφ ην Inmarsat θαη 

ην Cospas – Sarsat.  
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Γεληθά ην βαζηθφ δνξπθνξηθφ ηειεπηθνηλσληαθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ην "δν-

ξπθνξηθφ ηκήκα" θαη ην επίγεην ηκήκα ηνπ. Σα ραξαθηεξηζηηθά θάζε ηκήκαηνο 

εμαξηψληαη απφ ην θαηά πφζν ην ζχζηεκα πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζηαηηθέο 

ηειεπηθνηλσληαθέο εθαξκνγέο, εθαξκνγέο δνξπθνξηθψλ θηλεηψλ ηειεπηθνηλσληψλ ή 

εθαξκνγέο απεπζείαο εθπνκπψλ (Broadcasting). ην πξψην ζρήκα παξνπζηάδεηαη 

ην ζρεκαηηθφ δηάγξακκα ελφο δνξπθνξηθνχ ηειεπηθνηλσληαθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ 

ζην δεχηεξν ζρήκα παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξεο εθαξκνγέο πνπ κπνξεί λα 

εμππεξεηνχληαη απφ απηφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χήμα 6: Γνξπθνξηθφ ηειεπηθνηλσληαθφ ζχζηεκα 
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Πιαίζην θαλνληζκψλ ζρεηηθά κε ηηο ηειεπηθνηλσλίεο:  

 Global Maritime Distress and Safety System GMDSS 

 Automatic Identification System (AIS) 

 Vessel Traffic Services (VTS) 

 Vessel Traffic Management and Information System (VTMIS) 

 

3.2 Παγκϐςμιο Σϑςτημα Ναυτιλιακοϑ Κινδϑνου και 

Αςφϊλειασ 
 

Σν παγθφζκην λαπηηιηαθφ ζχζηεκα Κηλδχλνπ θη αζθάιεηαο GMDSS είλαη κηα δηεζλή 

ζπκθσλία πνπ πεξηέρεη ζεηξά νδεγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηχπνη εμνπιίζνπ  θαη 

πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αχμεζε ηεο αζθάιεηαο θαη 

δηεπθνιχλνπλ ηε δηάζσζε ησλ  πινίσλ ή αεξνζθαθψλ πνπ βίζθνληαη ζε θίλδπλν.  Σν 

1988, o ΙΜΟ πξνρψξεζε ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπλζήθεο SOLAS, πξνθεηκέλνπ ηα 

πινία πνπ ππφθεηληαη ζε απηή, λα εγθαηαζηήζνπλ εμνπιηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο 

GMDSS. Απφ 1εο Απγνχζηνπ 1993, ηα πινία είλαη ππνρξεσκέλα λα θέξνπλ 

NAVTEX θαη δνξπθνξηθφ EPIRB (Satellite Emergency Position Indicating Radio-

Beacon), θαη απφ 1εο Φεβξνπαξίνπ 1999, ηνλ ππφινηπν ζρεηηθφ εμνπιηζκφ. Σν ελ 

ιφγσ ζχζηεκα έρεη ζαλ ζθνπφ λα εηδνπνηεί γηα βνήζεηα φηαλ ην πινίν βξεζεί ζε 

θαηάζηαζε θηλδχλνπ, λα εθπέκπεη φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

αζθαιή λαπζηπινΐα θαη λα εμππεξεηεί ηηο γεληθέο αλάγθεο γηα επηθνηλσλία, κεηαμχ 

πινίνπ - μεξάο αιιά θαη κεηαμχ δχν πινίσλ 
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χήμα 7: Παγθφζκην χζηεκα Ναπηηιηαθνχ Κηλδχλνπ θαη Αζθάιεηαο 

 

Πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο  

Σα πινία πνπ ππάγνληαη ζην GMDSS πξέπεη, βάζεη ηεο SOLAS θαη ησλ δηεζλψλ 

θαλνληζκψλ, λα έρνπλ ηηο εμήο δπλαηφηεηεο: • αλά πάζα ζηηγκή, ζε ψξα αλάγθεο, λα 

κπνξνχλ λα αθνπζηνχλ απφ ηε ζηεξηά, έρνληαο ζηε δηάζεζή ηνπο δχν ηνπιάρηζηνλ 

δηαθνξεηηθέο θαη αλεμάξηεηεο ζπζθεπέο (εθπνκπή alerting ιήςε απφ RCC) • λα 

ιάβνπλ θιήζεηο θηλδχλνπ, πξνεξρφκελεο απφ ηε ζηεξηά • λα εθπέκςνπλ - ιάβνπλ 

θιήζεηο θηλδχλνπ πξνο - απφ άιια θαξάβηα 23 • λα αληαιιάμνπλ κελχκαηα ζε ψξεο 

αλάγθεο γηα έξεπλα θαη δηάζσζε, ηφζν κε ηε ζηεξηά, φζν θαη κε άιια πινία ή 

αεξνζθάθε (SAR Coordinating, On-Scene Communication) • λα εθπέκςνπλ - ιάβνπλ 

ζήκαηα εληνπηζκνχ (Locating – SART) • λα εθπέκςνπλ - ιάβνπλ κελχκαηα λαπηηθήο 

αζθαιείαο (MSI) • λα επηθνηλσλήζνπλ κε άιια θαξάβηα ζε πεξηπηψζεηο αζθαιείαο, 

φπσο απνθπγή ζπγθξνχζεσλ, θηλήζεηο κέζα ζην ιηκάλη, θ.ά. (επηθνηλσλίεο γέθπξα κε 

γέθπξα - bridge to bridge communications - ππνρξεσηηθή αθξφαζε ζην VHF/13) • λα 

δηεθπεξαηψζνπλ επηθνηλσλίεο γεληθήο θχζεο (πξνηεξαηφηεηα ξνπηίλαο), γηα ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ πινίνπ θαη ηνπ πιεξψκαηνο 
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Μέξε πζηήκαηνο 

 • χζηεκα επηθνηλσλίαο ζηα MF, HF, VHF – Πνκπνδέθηεο εμνπιηζκέλνη κε 

Φεθηαθή Δπηινγή Κιήζεο (Digital Selective Calling) • Γνξπθνξηθφ ζχζηεκα 

INMARSAT – Πεξηνρέο απφ 75ν Β έσο θαη 75ν Ν – Τπεξεζία Inmarsat Δ (EPIRB) • 

Πνκπνί SART θαη ξαδηνθάξνη EPIRB – SART Search and Rescue Transponders 

εθπέκπνπλ ζήκαηα πνπ θαηαγξάθνληαη απφ ξαληάξ ζε απφζηαζε πεξί ησλ 10 λ. 

κηιίσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ πινίσλ ή ζσζηηθψλ ιεκβψλ ζε θίλδπλν • Πξνο παξαθείκελα 

πινία θαη ηνπο επίγεηνπο παξάθηηνπο ζηαζκνχο • 9GHz – Xband – EPIRB Emergency 

Position Indicating Radio Beacon Ραδηνθάξνο έλδεημεο ζέζεο ζε έθηαθηε αλάγθε • 

Δθπέκπεη ζήκαηα – αλαγλσξίδνληαη απφ ην δνξπθφξν (COSPAS / SARSAT, 

INMARSAT) – χζηεκα VHF • Γνξπθνξηθφ ζχζηεκα COSPAS – SARSAT – 

Γνξπθνξηθφ ζχζηεκα έξεπλαο θαη δηάζσζεο • χζηεκα NAVTEX – πρλφηεηεο MF 

/HF – Απηνκαηνπνηεκέλε απνζηνιή πξνγλψζεσλ θαηξνχ θα 

 

«Σν ζχζηεκα Inmarsat-C είλαη έλα ςεθηαθφ ζχζηεκα αληαιιαγήο κελπκάησλ 

θεηκέλνπ ην νπνίν είλαη παγθφζκηα αλαγλσξηζκέλν απφ ηνλ International Maritime 

Organization (IMO) σο ζχζηεκα αζθάιεηαο ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ζηε 

ζάιαζζα, θαιχπηνληαο ηηο απαηηήζεηο ηνπ Global Maritime Distress and Safety 

System (GMDSS) κέζσ ηνπ νπνίνπ έρνπλ θαζνξηζηεί δηεζλψο νη δηαδηθαζίεο, ν 

εμνπιηζκφο θαη ηα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο ψζηε λα απμεζεί ε αζθάιεηα θαη λα 

δηεπθνιπλζεί ε δηάζσζε γηα πινία, ζθάθε θαη αεξνπιάλα. Aπνηειεί ην θαιχηεξν 

ςεθηαθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο-θαη- πξνψζεζεο κελπκάησλ (store-and-forward 

messaging), θαζψο επίζεο θαη εθαξκνγψλ ηειεκεηξίαο θαη αλίρλεπζεο (tracking) κε 

εμαηξεηηθά ρακειφ θφζηνο. Σν ζχζηεκα Inmarsat-C δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

επηθνηλσλία θσλήο.» 

 

Σν δνξπθνξηθφ ζχζηεκα COSPAS-SARSAT ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα πινία θαη ηα 

αεξνζθάθε ζε πεξηπηψζεηο θηλδχλνπ θαη αζθάιεηαο. Η ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζηελ 

ρξήζε εηδηθψλ ζπζθεπψλ (EPIRBS – ELTS - PLBS) νη νπνίεο ζε πεξίπησζε 

θηλδχλνπ ελεξγνπνηνχληαη, ηα δε ζήκαηα πνπ απνζηέιινπλ ζην δίθηπν ησλ 

δνξπθφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, δηνρεηεχνληαη ζηνπο ζηαζκνχο εδάθνπο γλσζηνχο κε 

ηελ νλνκαζία Local Users Terminals (LUT). ηελ ζπλέρεηα κε θαηάιιειε 

επεμεξγαζία απφ ηνλ ππνινγηζηή εδάθνπο είλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 
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αθξηβνχο ζέζεο ηνπ εθπέκπνληαο ζηαζκνχ. Η πιεξνθνξία απηή πξνσζείηαη ζην 

Κέληξν Διέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο Mission Control Center (MCC) θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζην πιεζηέζηεξν Κέληξν Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο (RCC) γηα ηελ έλαξμε ησλ 

δηαδηθαζηψλ έξεπλαο-δηάζσζεο. 

 

 

χήμα 8: Δπηθνηλσλίεο θηλδχλνπ GMDSS 

Πεξηνρέο Πιεχζεο 

 Έλα πινίν πξέπεη λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη λα εμνπιηζηεί κε ηηο 

απαξαίηεηεο ζπζθεπέο γηα ηηο επηθνηλσλίεο, φηαλ ηαμηδεχεη. Αιιά γηα λα γίλεη απηφ, 

ζα πξέπεη επίζεο λα γλσξίδνπκε πφζν πνιχ απνκαθξχλεηαη απφ ηνπο δηάθνξνπο 

ζηαζκνχο μεξάο, έηζη ψζηε λα ηνπ επηβιεζνχλ νη πιένλ θαηάιιειεο. Γηα λα έρεη 

πξαθηηθή εθαξκνγή απηή ε ζθέςε, θαζψο κηιάκε γηα ρηιηάδεο θαξάβηα, νη ζάιαζζεο 

ρσξίζηεθαλ κφλν ζε ηέζζεξηο πηζαλέο πεξηνρέο πιεχζεο θαη θαηφπηλ απνθαζίζηεθε 

πνηεο ζπζθεπέο ζα έπξεπε λα έρνπλ ηα πινία πνπ ηηο δηαπιένπλ. Οη πεξηνρέο απηέο 

νξηνζεηήζεθαλ θαη πήξαλ ηηο θσδηθέο νλνκαζίεο Α1, Α2, Α3, Α4.  

Σν GMDSS νξίδεη 4 δηεζλείο ζαιάζζηεο πεξηνρέο: 

 Θαιάζζηα πεξηνρή Α1: Δληφο ηεο δηαξθνχο θάιπςεο  ηνπ VHF (Πνιχ πςειή 

ζπρλφηεηα) DSC (Φεθηαθή Δπηιεθηηθή Κιήζε) απφ έλαλ CRS κε επαθφινπζε 

VHF  RT  (Ραδηνηειεθσλία) πεξίπνπ 20-30 NM απφ ηελ αθηή. 
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 Θαιάζζηα πεξηνρή Α2: Δθηφο ηεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο Α1 κε δηαξθή θάιπςε 

MF (Μέζε ζπρλφηεηα) DSC απφ έλα CRS κε επαθφινπζε MF RT (πεξίπνπ 

100-150 NM απφ ηελ αθηή  

 Θαιάζζηα πεξηνρή Α3: Δθηφο ησλ ζαιαζζίσλ Πεξηνρψλ Α1 θαη Α2, εληφο ηεο 

θάιπςεο ηνπ ΙΝΜΑRSAT, δειαδή είλαη αλάκεζα  ζηηο 70
ν
 Βφξεηα θαη ζηηο 

70
ν
 Νφηηα. 

 Θαιάζζηα πεξηνρή Α4: Δθηφο ησλ ζαιαζζίσλ Πεξηνρψλ Α1 θαη Α2 θαη Α3. 

Πάλσ  απφ ηηο 70
ν
 Βφξεηα θαη ηηο 70

ν
 Νφηηα (πνιηθέο πεξηνρέο). 

 

χήμα 9: Oη Θαιάζζηεο πεξηνρέο GMDSS 

 

3.3 Σϑςτημα Αυτϐματησ Αναγνώριςησ (Automatic 

Identification System -AIS) 
 

Έλαο ηνκέαο πνπ ππφζρεηαη κεξηθέο ελδηαθέξνπζεο εθαξκνγέο είλαη απηφο ηνπ  

Automatic Identification Systems (AIS). Αλ θαη απζηεξψο δελ είλαη έλα ζχζηεκα 

GMDSS, ε γξακκή κεηαμχ AIS θαη GMDSS γίλεηαη νινέλα θαη πην ζνιή. Σν 

χζηεκα Απηφκαηεο Αλαγλψξηζεο Πινίσλ (AIS) είλαη, φπσο ζπλεπάγεηαη θαη απφ ηα 

αξρηθά ηνπ, έλα ζχζηεκα απηφκαηνπ εληνπηζκνχ θαη αλαγλψξηζεο πινίσλ, ηα νπνία 

εθπέκπνπλ κέζσ ησλ ζαιάζζησλ ζπρλνηήησλ VHF. θνπφο ηνπ είλαη λα δηαζθαιίζεη 

ηελ αζθάιεηα ηνπ θαξαβηνχ κέζσ ηεο αληαιιαγήο ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ κε άιια 

πινία θαη ζηαζκνχο VTS (Vessel Tracking Services – ζχζηεκα θπθινθνξίαο πινίσλ) 

πνπ βξίζθνληαη ζηε ζηεξηά. Πιεξνθνξίεο φπσο ε ηαπηφηεηα ηνπ πινίνπ, ε ζέζε ηνπ, 

ε πνξεία ηνπ θαη ε ηαρχηεηά ηνπ κπνξνχλ λα απεηθνλίδνληαη ζε κηα νζφλε ή ζηνπο 

ειεθηξνληθνχο ράξηεο ECDIS. Απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2004 φια ηα εκπνξηθά 
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πινία άλσ ησλ 300 θφξσλ θαη φια ηα επηβαηεγά πινία αλεμαξηήησο κεγέζνπο είλαη 

ππνρξεσκέλα λα θέξνπλ εμνπιηζκφ AIS, ζχκθσλα κε ην θαλνληζκφ ηεο Γηεζλνχο 

πλζήθεο SOLAS (Safety of Life at Sea) ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ, ε 

νπνία ςεθίζηεθε ην 2000. 

 

ηα πιαίζηα ηεο SOLAS, είλαη ππνρξεσηηθή ε εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο AIS απφ 

1/1/2005. Σν AIS έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηεο λαπζηπινΐαο, ηνλ 

έιεγρν ηεο Θαιάζζηαο θπθινθνξίαο (VTMIS), ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε έξεπλα θαη 

δηάζσζε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, θαη βαζίδεηαη ζηελ 

αλαγλψξηζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ πινίσλ είηε απφ άιια πινία είηε απφ ζηαζκνχο 

μεξάο κέζσ ηεο ηερλνινγίαο "Self Organizing Time Division Multiple Access". Σα 

πινία ζηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλν εθπέκπνπλ πεξηνδηθά πιεξνθνξίεο φπσο ηελ 

ζέζε, ηελ πνξεία, ηελ ηαρχηεηα θαη ην θνξηίν ηνπο. 

 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ εθπέκπνληαη θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο: 

 ηηο ζηαηηθέο πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνληαη o αξηζκφο ΙΜΟ, ην Γηεζλέο 

δηαθξηηηθφ ζήκα θαη φλνκα, ην κήθνο θαη ην θνίιν, o ηχπνο πινίνπ, θαη ε 

ζέζε θεξαίαο ζπζθεπήο παξνρήο ζέζεο πινίνπ. 

 ηηο δπλακηθέο πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνληαη ε Θέζε ηνπ πινίνπ, ε ψξα 

UTC, ε πνξεία, ε θαηάζηαζε πιεχζεο, o ξπζκφο ζηξνθήο. 

 ηηο πιεξνθνξίεο λαπζηπινΐαο πεξηιακβάλνληαη ην βχζηζκα ηνπ πινίνπ, ην 

είδνο ηνπ θνξηίνπ θαη o πξννξηζκφο. 

 

Οη ηχπνη ιεηηνπξγίαο ηνπ AIS είλαη νη εμήο ηξεηο: 

1 .Απηφλνκε ζπλερήο ιεηηνπξγία ζε φιεο ηηο πεξηνρέο. Σα πινία εθπέκπνπλ ζπλερψο 

αλαθνξέο κέζσ θνηλνχ δηαχινπ VHF (πινίν πξνο πινίν). 

2. Δξψηεζεο (Polling) δει.. απνζηνιή πιεξνθνξηψλ κεηά απφ εξψηεζε 

ζπζηήκαηνο πινίνπ ή παξάθηηνπ ζηαζκνχ. 

3. Αλάζεζεο (Assignment) δει.κιεηηνπξγία ζε πεξηνρέο επίβιεςεο αξρήο φπνπ ην 

VTS αλαιακβάλεη ηνλ έιεγρν εθρψξεζεο ρξνληθψλ ζρηζκψλ. 

 

Σν AIS βνεζάεη ηνπο λαπηηθνχο ζην λα έρνπλ θαιχηεξε θαη πην έγθπξε επίγλσζε ηεο 

θαηάζηαζεο γχξσ ηνπο θαη επηηξέπεη πην απνηειεζκαηηθέο θαη έγθπξεο ξπζκίζεηο 
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φζνλ αθνξά ζην πέξαζκα ησλ πινίσλ ζε πνιπζχρλαζηα λεξά. Δπηπιένλ, δίλεη ζηελ 

Αθηνθπιαθή κηα πην πιήξε εηθφλα γηα ηελ θπθινθνξία ησλ πινίσλ, ε νπνία δελ είλαη 

δπλαηφ λα απνθηεζεί κφλν κε ην ξαληάξ. Σν AIS, ην νπνίν εθπέκπεη ζηε λαπηηθή 

ζπρλφηεηα ηνπ VHF, δνπιεχεη σο έλα ζχζηεκα κεηάδνζεο πνπ ιεηηνπξγεί σο 

αλακεηαδφηεο. Έρεη ηε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο άλσ ησλ 4.500 αλαθνξψλ ην ιεπηφ 

θαη ελεκεξψλεηαη θάζε δχν δεπηεξφιεπηα πεξίπνπ. Έηζη, ηα δεδνκέλα πνπ 

κεηαδίδνληαη κέζσ AIS είλαη ζρεδφλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ιακβάλνληαη απφ φια 

ηα πινία πνπ ην δηαζέηνπλ, αιιά θαη ηνπο ζηαζκνχο ζηελ μεξά πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

εκβέιεηά ηνπ. Σν πιενλέθηεκα κηαο ζπλερνχο θαη απηφκαηεο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ 

είλαη φηη φινη φζνη βξίζθνληαη ζην βειελεθέο ηνπ ζήκαηνο έρνπλ πξφζβαζε ζε απηέο 

ηηο πιεξνθνξίεο. 

 

 Καη κάιηζηα επεηδή ηα δεδνκέλα είλαη ζε ςεθηαθή κνξθή, ην ινγηζκηθφ κπνξεί λα 

ηξνπνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ αμησκαηηθψλ, κε απνηέιεζκα λα 

κεηψλεηαη ε αλάγθε γηα αθνπζηηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ ξαδηνθψλνπ. Η ηερλνινγία 

AIS έρεη γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα έλα ρξήζηκν εξγαιείν ησλ Κξαηηθψλ Αξρψλ φινπ 

ηνπ θφζκνπ γηα ηελ επηηήξεζε θαη δηαρείξηζε ηεο ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο ζε 

δηάθνξα ζεκεία ελδηαθέξνληνο κε ηελ ρξήζε επίγεησλ πνκπνδεθηψλ AIS (ζηαζκνί 

βάζεο - AIS Base Stations). Σέηνηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο 

πιεξνθνξηψλ επίδεημεο ειεθηξνληθψλ ραξηψλ (ECDIS) ή ηνπ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθψλ ραξηψλ (ECS). Έηζη, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 άξρηζε ε 

εθαξκνγή ησλ επίγεησλ δηθηχσλ AIS, ηα νπνία κε ηε ρξήζε εηδηθψλ ινγηζκηθψλ 

δηαρεηξίδνληαη ηα παξαγφκελα δεδνκέλα θαη εμππεξεηνχλ νξγαληζκνχο φπσο ιηκέλεο, 

πνξζκεία, ιηκεληθέο αξρέο, δηψξπγεο, αιιά θαη εηαηξείεο ηνπ λαπηηιηαθνχ ρψξνπ. 
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χήμα 10: Απεηθφληζε ζεκάησλ AIS ζην web ζηελ πεξηνρή Cape Verde 

 

3.4 VTMIS-VTS 

Υαξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο ζπζηήκαηνο VTMIS 

Σν VTMIS είλαη έλα αθξσλχκην γηα Vessel Traffic Management Information System 

(Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Κπθινθνξίαο Πινίσλ), έλα ηχπνο ζπζηήκαηνο 

γηα ηελ επίβιεςε ησλ λαπηηιηαθψλ θηλήζεσλ. Σν VTMIS κπνξεί θαη ελζσκαηψλεη 

πνηθίια ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ θαη ηειεκαηηθήο, πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα λα 

εληζρχζνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο. 

To VTMIS ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ ζε φινπο ηνπο εκπνξηθνχο δξφκνπο θαη ιηκέλεο ηεο 

πθειίνπ θαη ε ζπκβνιή ηνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο 

θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 

Σν Δζληθφ χζηεκα VTMIS δχλαηαη λα δηαρσξηζηεί ζηηο παξαθάησ νληφηεηεο: 

 Κέληξα Διέγρνπ θαη Γηαρείξηζεο Θαιάζζηαο Κπθινθνξίαο (VTS: Vessel Traffic 

Services). 

 Τπνθέληξν Διέγρνπ θαη Γηαρείξηζεο Θαιάζζηαο Κπθινθνξίαο (RTS: Regional 

Traffic Services). 

 ηαζκφο Αηζζεηήξσλ (RSS: Remote Site Sensors). 

 Αλακεηαδνηηθφο ηαζκφο (Relay Station). 



49 
 

 Δζληθφ Κέληξν Διέγρνπ θαη Γηαρείξηζεο Θαιάζζηαο Κπθινθνξίαο (VTMIS). 

 

Σν ζχζηεκα VTMIS επνπηεχεη θαη δηαρεηξίδεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηε ζαιάζζηα 

θπθινθνξία, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα άκεζεο επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο κε 

ηα πινία, ελψ είλαη ζε ζέζε λα δίλεη ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα αζθάιεηαο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ. Οη πιεξνθνξίεο ζπιιέγνληαη απφ ηα θαηά 

ηφπνπο θέληξα VTS, επεμεξγάδνληαη θεληξηθά θαη δηαλέκνληαη ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζληθφ επίπεδν. 

 

Ο ξφινο ηνπ Δζληθνχ θέληξνπ VTMIS είλαη επηηειηθφο, απνηειψληαο πνιχηηκν 

εξγαιείν γηα αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ θπθινθνξηαθψλ δεδνκέλσλ. Η 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ VTS θαη ηνπ VTMIS πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ κηζζσκέλσλ 

θπθισκάησλ ηνπ ΟΣΔ. 

Δπί ηνπ παξφληνο, ην Δζληθφ χζηεκα VTMIS ζπγθξνηείηαη απφ: 

 ηέζζεξα (04) Σνπηθά Κέληξα Διέγρνπ & Γηαρείξηζεο Θαιάζζηαο Κπθινθνξίαο 

VTS. 

 ηξία (03) ππνθέληξα ειέγρνπ ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο RTS. 

 δεθαηξείο (13) απνκαθξπζκέλνπο - κε επαλδξσκέλνπο - ζηαζκνχο αηζζεηήξσλ 

RSS. 

 πέληε (05) ζηαζκνχο αλακεηάδνζεο. 

 έλα (01) Δζληθφ Κέληξν Διέγρνπ θαη Γηαρείξηζεο Θαιάζζηαο Κπθινθνξίαο 

(VTMIS). 

 κία (01) αίζνπζα εθπαίδεπζεο. 

 κία (01) αίζνπζα ηερληθψλ ππεξεζηψλ φπνπ θηινμελείηαη ε θεληξηθή 

κεραλνγξαθηθή ππνδνκή ηνπ VTMIS θαζψο θαη ην ηειεθσληθφ θέληξν ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ VTMIS ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα: 

 Πιήξεο ελαξκφληζε κε ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο (IMO, IALA, ICAO, IEC, 

CIRM, ITU). 

 Γπλαηφηεηα δηάρπζεο πιεξνθνξηψλ ζε ηξίηα ελδηαθεξφκελα κέξε 

(Ναπηηιηαθά Πξαθηνξεία, Πινεγηθέο Τπεξεζίεο, Σεισλεία, Ληκεληθέο Αξρέο, 

θιπ). 
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 πλδπαζκφο δχν ή πεξηζζφηεξσλ αηζζεηήξσλ - πεγψλ δεδνκέλσλ 

παξαθνινχζεζεο πινίσλ ζηελ ίδηα ζέζε εξγαζίαο. 

 Δζληθά ζπγρξνληζκέλε ρξνλνζήκαλζε ζπκβάλησλ (π.ρ. εληνπηζκφο χπνπησλ 

γηα ξχπαλζε πινίσλ). 

 Σειερεηξηδφκελε δηάγλσζε θαη έιεγρνο απνκαθξπζκέλσλ ζπζθεπψλ ησλ 

ζηαζκψλ αηζζεηήξσλ. 

 Καηαλεκεκέλε θαη ζπγρξνληζκέλε επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ. 

 Πξνδηαγξαθέο πςειήο αμηνπηζηίαο θαη δηαζεζηκφηεηαο. 

 Αλνηθηή Αξρηηεθηνληθή. 

 

Η ζπιινγή δεδνκέλσλ κε ηνλ θχξην ζηφρν θαη ηελ εηθφλα θπθινθνξίαο VTS 

πεξηιακβάλεη ηε ιήςε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα : 

α) Σελ θαηάζηαζε ζηελψλ δηνδίσλ, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ κεηεσξνινγηθψλ θαη 

πδξνινγηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο ζέζεο ησλ εληζρχζεσλ ζηε λαπζηπινΐα. 

β) Σελ θαηάζηαζε θπθινθνξίαο, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ κεηαθηλήζεσλ ζθαθψλ 

θαη ησλ φξσλ ζθαθψλ εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ην θνξηίν πνπ θέξνληαη θαη ηελ 

θαηάζηαζε ηεο θινχδαο θαη ησλ κεραλεκάησλ.  

Σν θέληξν VTMIS είλαη ππεχζπλν γηα ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο: 

1. Απηνκαηνπνηεκέλε επηθνηλσλία κε φια ηα Κέληξα VTS θαη ηνπο ηεξκαηηθνχο 

ζηαζκνχο εξγαζίαο VTΜΙS, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηθνηλσλίαο κέζσ E-mail. 

2. Γπλαηφηεηα ιήςεο νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο νπνηνπδήπνηε Κέληξνπ VTS, 

ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη κφλνλ νη εμαρζείζεο απεηθνλίζεηο ζηφρσλ (extracted plots) 

ζα δηαηίζεληαη ζην Κέληξν VTΜΙS. 

3. Δπί πνηλή απφξξηςεο: 

α) ζα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ηεο θίλεζεο, θαηά ηελ επηζπκία ηνπ ρξήζηε ζε φηη 

αθνξά ηελ επηινγή ησλ ππνπεξηνρψλ / πεξηνρψλ θαζψο θαη ζε φηη αθνξά ηελ επηινγή 

ησλ ζηφρσλ, ζε νπνηαδήπνηε ππνπεξηνρή/ πεξηνρή νπνηνπδήπνηε VTS, ζε ζπλδπαζκφ 

γεηηνληθψλ ππνπεξηνρψλ / πεξηνρψλ νπνησλδήπνηε VTS κέρξη επηπέδνπ φιεο ηεο 

ζαιάζζηαο πεξηνρήο ηεο θάζε ρψξαο. 

β) ε πεξίπησζε κε θάιπςεο θάπνηαο πεξηνρήο απφ VTS, ε παξαθνινχζεζε ηεο 

θίλεζεο ζα επηηπγράλεηαη κέζσ ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ (dead reckoning), νη νπνίεο 

ζα ελεξγνπνηνχληαη απηνκάησο κεηά ηελ απψιεηα θάιπςεο ηνπ ζηφρνπ απφ VTS 
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θαζψο θαη ρεηξνθίλεηα απφ ην ρεηξηζηή. Θα είλαη δπλαηή ε απηφκαηε επαλέλαξμε ηεο 

παξαθνινχζεζεο, φηαλ ν ζηφρνο εηζέιζεη ζε πεξηνρή πνπ θαιχπηεηαη απφ VTS. 

γ) Θα είλαη επίζεο δπλαηφο ν έιεγρνο ζε νπνηαδήπνηε ππνπεξηνρή / πεξηνρή ή 

ζπλδπαζκφ απηψλ κέζσ ζπζηεκάησλ κεηάδνζεο ζηίγκαηνο (AIS, δνξπθνξηθά θ.ι.π). 

δ) Ο έιεγρνο ζα επηηπγράλεηαη απφ νπνηνλδήπνηε ζηαζκφ εξγαζίαο VTMIS (εθφζνλ 

ππάξρεη ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε) ν νπνίνο ζα κπνξεί λα απεηθνλίδεη ζε κία εληαία 

νζφλε νπνηαδήπνηε ππνπεξηνρή / πεξηνρή ή ζπλδπαζκφ απηψλ κέζσ ιεηηνπξγίαο 

zoom–in / zoom-out. Λχζεηο, νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ έιεγρν ππνπεξηνρψλ / πεξηνρψλ 

VTS απφ μερσξηζηνχο ή ηνλ ίδην ζηαζκφ εξγαζίαο VTMIS ρσξίο δπλαηφηεηα 

νπνηνπδήπνηε ζπλδπαζκνχ απηψλ θαηά ηελ επηζπκία ηνπ ρξήζηε, δελ γίλνληαη 

απνδεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

4. Γπλαηφηεηα ειέγρνπ, κέζσ ζπζηήκαηνο απηφκαηεο ξαδηνκεηάδνζεο δεδνκέλσλ, 

ηεο θίλεζεο πισηψλ θαη ελαέξησλ κέζσλ ηεο Τπεξεζίαο θαζψο θαη ησλ 

απεηθνληδφκελσλ ζηηο νζφλεο radar ησλ κέζσλ απηψλ, ζηνηρείσλ ηρλψλ θαζψο θαη 

κεηαβίβαζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ζην αληίζηνηρν Κέληξν VTS. 

5. Οη παξαπάλσ έιεγρνη απφ ην επίπεδν ππνπεξηνρήο VTS κέρξη φιε ηελ αξκφδηα 

ζαιάζζηα πεξηνρή ζα πιεξνχλ, φπνπ απηφ εθαξκφδεηαη, ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

ειέγρνπ πεξηνρήο VTS, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο θαηαγξαθήο θαη 

αλαπαξαγσγήο. 

6. Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο / επεμεξγαζίαο / απνζήθεπζεο / εμαγσγήο δεδνκέλσλ φπσο 

απηά ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ Κέληξσλ VTS, αιιά θαη ζε εζληθή θιίκαθα. 

7. Γπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ αιηεπηηθνχ ζηφινπ, ε νπνία 

είλαη εγθαηεζηεκέλε θαη ιεηηνπξγεί ζην αξκφδην Τπνπξγείν θάζε ρψξαο. 

8. Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ηα άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ αξκφδηνπ 

Τπνπξγείνπ. 

9. Γξνκνιφγεζε πξνο ηα Κέληξα VTS κελπκάησλ, πνπ αθνξνχλ πινία, ηα νπνία 

θηλνχληαη εληφο ησλ αληηζηνίρσλ πεξηνρψλ. 
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10. Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ηα Κέληξα VTS, πνπ αθνξνχλ λφκηκεο ή παξάλνκεο 

ελέξγεηεο πινίσλ εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο, εληφο ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο ηνπ 

αληηζηνίρνπ VTS. 

11. Γπλαηφηεηα δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ επηρεηξήζεσλ ελαληίνλ παξάλνκεο εηζφδνπ 

ζηηο πεξηνρέο πνπ επηηεξνχληαη. 

12. Γπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο ζπζηήκαηνο VTMIS κε άιια αληίζηνηρα ζπζηήκαηα 

κεηαμχ θξαηψλ. 

13. Γπλαηφηεηα Δηζαγσγήο / Δπεμεξγαζίαο / Δκθάληζεο δηαβαζκηζκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ρξήζε ζε εηδηθέο επηρεηξήζεηο. 

14. Γπλαηφηεηα Δηζαγσγήο / Δπεμεξγαζίαο / Δκθάληζεο / Αλαθνξάο δεδνκέλσλ 

πινίσλ ηεο Τπεξεζίαο. 

15. Γπλαηφηεηα Δηζαγσγήο / Δπεμεξγαζίαο / Δκθάληζεο / Αλαθνξάο δεδνκέλσλ 

Ληκεληθψλ Αξρψλ.  

 

ην Δζληθφ χζηεκα VTMIS αλήθνπλ: 

 Σν Δζληθφ θέληξν VTMIS, ε Σερληθή Τπεξεζία θαη ε Αίζνπζα Δθπαίδεπζεο. 

 Σν VTS Ινλίνπ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην VTS Πάηξαο κε ην RTS Αληηξξίνπ θαη 

VTS Κέξθπξαο κε ην RTS Ηγνπκελίηζαο. 

 Σν VTS Πεηξαηά. 

 Σν VTS Ραθήλαο κε ην RTS Λαπξίνπ. 

ην παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδνληαη ηα ζεκεία εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ (VTS, 

RTS θαη RSS) ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο VTMIS θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο πεξηνρέο 

θάιπςεο. 
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χήμα 11: Υψξνη Δγθαηάζηαζεο VTS, RTS θαη ζηαζκψλ RSS 

Γξακκέο δεδνκέλσλ – επηθνηλσληψλ εζληθνχ ζπζηήκαηνο VTMIS 

Η επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζηαζκψλ αηζζεηήξσλ (RSS) θαη ησλ αληίζηνηρσλ θέληξσλ 

VTS – RTS δηελεξγείηαη γηα ιφγνπο αζθάιεηαο κε ηδηφθηεηεο αζχξκαηεο 

κηθξνθπκαηηθέο δεχμεηο. Όπνπ απαηηήζεθε, ρξεζηκoπνηήζεθαλ ηδηφθηεηνη 

αλακεηαδνηηθνί ζηαζκνί (relays). ην παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη ν πθηζηάκελνο 

ηξφπνο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ νληνηήησλ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο VTMIS: 
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χήμα 12: Σρόποσ επικοινωνίασ μεταξφ των οντοτήτων του εθνικοφ ςυςτήματοσ VTMIS. 

ην παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδνληαη νη ελζχξκαηεο γξακκέο δεδνκέλσλ: 

 

χήμα 13: Δλζχξκαηεο γξακκέο δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Δπέθηαζε ηνπ Δζληθνχ ζπζηήκαηνο Δπηηήξεζεο ζην Αηγαίν 

Μεηά ηελ εθαξκνγή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ 

ζηηο πεξηνρέο πνπ αλαθέξζεθαλ, ην εζληθφ VTMIS  κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ θέληξσλ 

VTS  πέηπρε ηνλ αξρηθφ ζηφρν ιεηηνπξγίαο δειαδή ηελ αζθάιεηα λαπζηπινΐαο κε 

κείσζε ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ θξίζηκσλ πεξηνρψλ. Με ηελ 

πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ ε ρψξα νδεγήζεθε ζε κηα πξνζπάζεηα επέθηαζεο  

ηνπ ζπζηήκαηνο ζην Αηγαίν. Βέβαηα απφ ην 1997 νη εθάζηνηε Τπνπξγνί Δκπνξηθήο 

Ναπηηιίαο εμαγγέιινπλ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία V.T.S γηα ην Αηγαίν αιιά κέρξη 

ζήκεξα δελ έρεη γίλεη ηίπνηα. 
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Με βάζε ηα παξαπάλσ νθέιε ηνπ ζπζηήκαηνο νη θχξηνη ζηφρνη πνπ πξνβιέπεηαη λα 

επηηεπρζνχλ  ζην δηεπξπκέλν ζρεδηαζκφ ηνπ Δζληθνχ VTMIS ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Αηγαίνπ  είλαη: 

 Γηεπθφιπλζε ηεο ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο. Σν ζχζηεκα ζα επεμεξγάδεηαη ηηο 

δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ησλ ιηκέλσλ θαη ησλ πινίσλ θαη ζα παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα βέιηηζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο ξνήο ηεο θπθινθνξίαο ησλ πινίσλ. 

 Μείσζε ησλ Ναπηηθψλ Αηπρεκάησλ. Θα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο 

απηφκαησλ ζπλαγεξκψλ ζε πεξίπησζε εζθαικέλσλ ρεηξηζκψλ. 

 Βειηίσζε Τπεξεζηψλ Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο. Θα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

απνηειεζκαηηθνχ ζπληνληζκνχ θαη δηαρείξηζεο θάζε πεξηζηαηηθνχ κε αθξίβεηα 

απφ ην ζάιακν επηρεηξήζεσλ ηνπ ΤΔΝ.  

 Καιχηεξε αζηπλφκεπζε ζαιάζζηνπ ρψξνπ θαη αχμεζε ησλ επηπέδσλ αζθαιείαο 

ησλ πνιηηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα γίλεηαη βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ επηηήξεζεο 

ησλ ζαιάζζησλ θαη παξάθηησλ πεξηνρψλ κε απνηέιεζκα ηελ απνθπγή 

θαηλνκέλσλ κεηαθνξάο παξάλνκσλ θαη επηθίλδπλσλ θνξηίσλ , αιιά θαη ηελ 

κεγαιχηεξε αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ. 

 πλεξγαζία κε ζπλαθείο ππεξεζίεο, επηρεηξήζεηο ιηκέλνο, ππεξεζίεο άκεζεο 

βνήζεηαο θαη παξαθείκελα VTS. Με ηε ιήςε ηεο απαηηνχκελεο πιεξνθφξεζεο 

απφ ηα θέληξα VTS ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο άιισλ ρσξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο απμάλνληαη ηα επίπεδα αζθαιείαο. 

 Πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. Οη θηλήζεηο ησλ πινίσλ ζα 

θαηαγξάθνληαη ειεθηξνληθά. Έηζη ζε θάζε πεξίπησζε ξχπαλζεο  ζα παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα άκεζνπ εληνπηζκνχ ησλ πινίσλ πνπ έρνπλ δηέιζεη απφ κηα πεξηνρή 

πνπ παξαηεξήζεθε ην θαηλφκελν ηεο ξχπαλζεο. 

 Δθαξκνγή ηεο Δζληθήο θαη Γηεζλνχο Ναπηηιηαθήο Ννκνζεζίαο. Μέζσ ησλ 

πθηζηάκελσλ θαη πξνβιεπφκελσλ λνκνζεηηθψλ  ξπζκίζεσλ ε επέθηαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζα ζπκβάιεη ζηελ εθαξκνγή θαη ηήξεζε ησλ θαλφλσλ.  
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3.5 Σϑγχρονεσ δορυφορικϋσ τηλεπικοινωνιακϋσ υποδομϋσ 

και Προώϐντα 
 

Η αγνξά ησλ δνξπθνξηθψλ ηειεπηθνηλσληψλ πεξηιακβάλεη δηάθνξα «κε 

ππνρξεσηηθά» ζπζηήκαηα θαη ππεξεζίεο, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη απμαλφκελεο 

αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ πςειφηεξε ηαρχηεηα, ρακειφηεξν 

θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο θαη ηέινο επθνιία ρεηξηζκνχ. 

 

Έηζη πξνζθέξεηαη πιένλ έλα ζχλνιν ελαιιαθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο δνξπθνξηθέο 

ηειεπηθνηλσλίεο, εθηφο απφ ηνλ θχξην παίθηε Inmarsat. 

Οη Iridium θαη Globalstar παξνπζηάδνπλ αληαγσληζηηθά πξντφληα ζηηο ππεξεζίεο 

θσλήο, ελψ ηα ζπζηήκαηα VSAT  πξνζθέξνπλ ήδε ηε δπλαηφηεηα γηα επξπδσληθή 

ζχλδεζε ηνπ πινίνπ. Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο ππεξεζίαο εμαξηάηαη πιένλ απφ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε, ην θφζηνο ρξήζεο θαη εμνπιηζκνχ.  

 

Ο Inmarsat απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν παίθηε ζηηο δνξπθνξηθέο ηειεπηθνηλσληαθέο 

ππεξεζίεο πξνο ηελ λαπηηιία κε ζπληξηπηηθά κεξίδηα αγνξάο, ελψ νη ππεξεζίεο 

Thuraya, Globalstar, Iridium θαη VSATs ζπκπιεξψλνπλ ην ηνπίν. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ Inmarsat, ην 17% ηεο αγνξάο ρξεζηκνπνηεί Inmarsat 

A, ην 27% Inmarsat B, ην 48% Inmarsat Mini-M, ην 4% Inmarsat Fleet θαη ην 5% 

θαιχπηεηαη απφ ηνπ ππφινηπνπο παξφρνπο. Ο αληαγσληζκφο αλακέλεηαη λα εληαζεί 

ζην άκεζν κέιινλ κε ηελ είζνδν λέσλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ θαη λέσλ παξφρσλ. 

 

Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ παξφρσλ αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο, πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα πηνζέηεζεο ησλ λέσλ απηψλ ππεξεζηψλ. Έηζη 

ππάξρεη απνηειεζκαηηθφηεξε αληαιιαγή δεδνκέλσλ, ππνζηήξημε νινθιεξσκέλσλ 

εθαξκνγψλ, ελνπνίεζε ηνπ πινίνπ κε ην εηαηξηθφ δίθηπν σο κφληκα ζπλδεδεκέλνπ 

θφκβνπ.  

 

ηελ παξνχζα θάζε, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πινίσλ ρξεζηκνπνηεί 

δνξπθνξηθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ηαρχηεηεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ 
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κεηαμχ 2,4 kbps θαη 9,6 kbps, ελψ νη ηαρχηεξεο ζπλδέζεηο κέρξη θαη 128 kbps, νη 

νπνίεο εκθαλίζηεθαλ πξφζθαηα, έρνπλ εθαξκνζηεί ζε λεφηεξα πινία.  

3.5.1 Inmarsat 
 

Απνηέιεζκα ζπδεηήζεσλ πνπ άξρηζε ν ΙΜΟ απφ ηηο αξρέο ηεο 10εηίαο ηνπ 1970, 

ήηαλ ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Γνξπθνξηθψλ Δπηθνηλσληψλ γηα ηε Ναπηηιία, γλσζηφο 

σο INMARSAT (International Maritime Satellite organization), κε ζπκκεηνρή 

πνιιψλ θξαηψλ. Ξεθίλεζε παξέρνληαο κφλνλ εκπνξηθήο θχζεο επηθνηλσλίεο 

(ηειεηππία, ηειεθσλία, ηειενκνηνηππία - θαμ, κεηαγσγή δεδνκέλσλ - data), φκσο κε 

απφθαζε ηνπ IMO ζπκκεηέρεη θαη ζην GMDSS. Ο INMARSAT έρεη σο έξγν ηελ 

ηνπνζέηεζε θαη δηαηήξεζε ζε ηξνρηά παξαιιήισλ δνξπθφξσλ θαη ηελ παξνρή 

δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπο. Δπίζεο, νξίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα πξέπεη λα 

ηθαλνπνηνχληαη απφ ηηο ζπζθεπέο, ηηο 34 νπνίεο δελ παξαζθεπάδεη ν ίδηνο αιιά 

βηνκεραλίεο. Αλ θαη δεκηνπξγήζεθε γηα λα παξέρεη ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο ζηε 

λαπηηιία, ηα ελδηαθέξνληα ηνπ INMARSAT έρνπλ αλαπηπρζεί θαη θηλείηαη ζε 

πεξηνρέο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ ζε αεξνζθάθε, θηλεηά ηεο μεξάο, ζηαζεξέο 

εγθαηαζηάζεηο μεξάο θαη ζαιάζζεο (γηα παξάδεηγκα πιαηθφξκεο), αθφκα θαη ζε 

ηδηψηεο. Μέιε ηνπ INMARSAT είλαη θξάηε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφλ κέζσ ησλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ηνπο θνξέσλ. ην GMDSS ζπκκεηέρνπλ 3 ηειεπηθνηλσληαθά 

ζπζηήκαηα, ηα: B, C, θαη FLEET 77 ή αιιηψο F77. Σα θχξηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ 

θάζε ζχζηεκα δνξπθνξηθήο επηθνηλσλίαο, φπσο θαη ηνπ INMARSAT είλαη ηα εμήο:  

 

 Γηαζηεκηθφ ηκήκα  

 Δπίγεηεο εγθαηαζηάζεηο 

  

Απνηειείηαη απφ 4 ηειεπηθνηλσληαθνχο δνξπθφξνπο ζε γεσζηαηηθή (ή γεσζχγρξνλε) 

ηξνρηά θαη είλαη θνηλνί γηα φια ηα ζπζηήκαηα ηνπ INMARSAT. Δίλαη ηνπνζεηεκέλνη 

ζην επίπεδν ηνπ ηζεκεξηλνχ, ζε χςνο 35.786 ρηιηνκέηξσλ πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα 

ηεο γεο. πγθεθξηκέλα πάλσ απφ ηνλ Δηξεληθφ, ηνλ Ιλδηθφ θαη ηνλ Αηιαληηθφ 

Χθεαλφ. ηνλ Αηιαληηθφ έρνπλ ηνπνζεηεζεί δπν δνξπθφξνη. Λεηηνπξγνχλ σο 

αλακεηαδφηεο ξαδηνζεκάησλ. Με ηελ εθπνκπή ηνπο θαιχπηνπλ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο 

κεηαμχ 75 κνηξψλ βνξείνπ θαη λνηίνπ πιάηνπο. Γεδνκέλνπ φηη φινο ζρεδφλ ν φγθνο 
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ηεο λαπηηιίαο θηλείηαη κέζα ζε απηά ηα φξηα, ζεσξείηαη φηη ππάξρεη παγθφζκηα 

θάιπςε.  

Δπίγεηεο εγθαηαζηάζεηο  

Οη επίγεηεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αλέπηπμε ν INMARSAT 

απαξηίδνληαη απφ ηα εμήο ηκήκαηα: 

 Δγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ ζθνπφ ηνλ έιεγρν θαη ησλ δνξπθφξσλ θαη 

ζπλνιηθά φισλ ησλ δηθηχσλ ηνπ νξγαληζκνχ, θαη νη νπνίεο απνηεινχληαη 

απφ: Σν θέληξν ειέγρνπ (Operations Control Center - OCC), πνπ βξίζθεηαη 

ζην Λνλδίλν θαη εμαζθαιίδεη ηε ζπλνιηθή νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

◦ Σν θέληξν ειέγρνπ δνξπθφξσλ (Satellite Control Center - SCC), πνπ 

βξίζθεηαη ζην Λνλδίλν θαη ειέγρεη ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ζπλερή 

δηαζεζηκφηεηα ησλ δνξπθφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 Έλαλ ζηαζκφ ζπληνληζηή δηθηχνπ, ζε θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα δίθηπα. 

 Δγθαηαζηάζεηο μεξάο γηα δηεμαγσγή εκπνξηθήο αληαπφθξηζεο ή φπσο είλαη 

αιιηψο γλσζηνί, ηνπο παξάθηηνπο επίγεηνπο ζηαζκνχο ή επίγεηνη ζηαζκνί 

μεξάο. 

 Δπίγεηνπο θηλεηνχο ζηαζκνχο (πινίσλ, αεξνζθαθψλ, θ.ά.) 

 

Δπίγεηνη ηαζκνί Πινίνπ Η εγθαηάζηαζε ησλ ζπζθεπψλ ζε έλα πινίν, νλνκάδεηαη 

επίγεηνο ζηαζκφο πινίνπ ή επίγεηνο θηλεηφο ζηαζκφο (SES - Ship Earth Stations ή 

MES - Mobile Earth Stations). Τπάξρεη κηα πνηθηιία ηχπσλ γηα ζηαζκνχο πινίνπ, ν 

νπνίνο θαζνξίδεη ην είδνο ηεο επηθνηλσλίαο πνπ ην πινίν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη, 

κέζσ ηνπ αληηζηνίρνπ ζπζηήκαηνο INMARSAT. Οη ηχπνη ησλ ζπζθεπψλ είλαη νη 

παξαθάησ:  

 INMARSAT Β  

 INMARSAT C  

 FLEET 77 

 

INMARSAT C 

Δμνπιηζκφο: Η θιαζηθή ζπζθεπή INMARSAT C ζηα πινία απνηειείηαη απφ έλα 

ηεξκαηηθφ INMARSAT (απηφο είλαη ν πνκπφο θαη ν δέθηεο), έλα ηεξκαηηθφ 

κελπκάησλ κε δίζθν θαη έλα πιεθηξνιφγην ή θάπνην άιιν ζχζηεκα ππνινγηζηή, έλαλ 

εθηππσηή, έλα ηξνθνδνηηθφ, κηα θαζνιηθή θεξαία, έλα θαιψδην θεξαίαο θαη, αλ δελ 
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είλαη ελζσκαησκέλνο, έλαλ δέθηε GPS. Η ζπζθεπή INMARSAT C κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ. Απηά ηα κελχκαηα 

απνηεινχληαη απφ δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη ή απνθσδηθνπνηνχληαη απφ ην ηεξκαηηθφ 

κελπκάησλ ή ηνλ ππνινγηζηή πνπ ζπλδέεηαη ζην ηεξκαηηθφ ηνπ INMARSAT C. Έηζη 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα απνζηνιήο 36 θαη ιήςεο πνιιψλ εηδψλ κελπκάησλ φπσο E-mail, 

Fax, TELEX, θ.ά. 

 

INMARSAT B 

 Σν INMARSAT Β ήηαλ ε πξψηε ζαιάζζηα ςεθηαθή ππεξεζία, ελεξγνπνηήζεθε ην 

1993, θαη παξακέλεη βαζηθή ππεξεζία γηα ηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία. Τπνζηεξίδεη 

θσλή, ηειέηππν, fax θαη δεδνκέλα ζε ηαρχηεηεο απφ 9.6kbps έσο 64kbps, θαζψο 

επίζεο θαη ιεηηνπξγίεο θηλδχλνπ θαη αζθάιεηαο. Σν INMARSAT Β ζπζηήλεηαη γηα 

νπνηεζδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο εθαξκνγέο:  

 Μεηαθνξά δεδνκέλσλ  

 Γηαδίθηπν  

 E – mail  

 Fax  

 SMS  

 Κξππηνγξάθεζε  

 πλνκηιία κέζσ βίληεν 

 Καηξηθέο ελεκεξψζεηο  

 Σειεταηξηθή 

 GMDSS 

 

Fleet F77  

To ζχζηεκα Inmarsat Fleet 77, απνηειεί δηάδνρν ηεο ππεξεζίαο Inmarsat B γηα ηα 

πνληνπφξα πινία. Τπνζηεξίδεη Mobile ISDN θαη Mobile Packet Data Service 

(MPDS), θαη πξνζθέξεη ππεξεζία θσλήο 64 kbps (ηειεθσληθή πνηφηεηα), ππεξεζία 

θσλήο 4.8 kbps (πνηφηεηα θσλήο Inmarsat mini-M), κεηαθνξά δεδνκέλσλ ζηα 64 

kbps, κεηαθνξά δεδνκέλσλ ζηα 56 kbps (V110), πνηφηεηα ήρνπ ζηα 3.1 kHz (ISDN), 

Mobile Packet Data Service (MPDS) θαη ππεξεζία fax ζηα 2.4 kbps. θαη ζηα 9.6 

kbps. πλνπηηθά νη εθαξκνγέο πνπ ππνζηεξίδνληαη πεξηιακβάλνπλ: κεηάδνζε 

πιεξνθνξηψλ, πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν, πξφζβαζε ζε LAN κέζσ ΙΡ θαη ζην  
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εηαηξηθφ δίθηπν, ζχλδεζε VPN, e-mail, fax, SMS, θσλή, δηαρείξηζε θιήζεσλ 

πιεξψκαηνο, ηειεδηάζθεςε (videoconference), παξαθνινχζεζε εμ' απνζηάζεσο θαη 

ηειεζπληήξεζε, ηειεταηξηθή. H ρξέσζε γίλεηαη βάζεη ηεο πνζφηεηαο πιεξνθνξίαο 

θαη φρη ηνπ ρξφλνπ πνπ βξίζθνληαη online, δηεπθνιχλεη ζηε ρξήζε κηαο ζεηξάο. 

 

Fleet F55  

Σν Fleet 55 δηαζέηεη ππεξεζίεο θσλήο, fax θαη data, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ISDN  

ζηα 64 kbps, ηελ ππεξεζία Mobile Packet Data Service (MPDS) θαη fax Group 4. Σν 

Fleet 55, κε ζεκεηαθή δέζκε δεδνκέλσλ θαη παγθφζκηα θάιπςε θσλήο ρξεζηκνπνηεί 

κεηξίνπ κεγέζνπο θεξαία θαη είλαη θαηάιιειν γηα ηηο ηειεπηθνηλσληαθέο αλάγθεο 

κηθξφηεξσλ εκπνξηθψλ πινίσλ θαη ζθαθψλ αζθαιείαο. Δθφζνλ ππάξρεη θάιπςε γηα 

δεδνκέλα, πξνζθέξεη ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο κε ην Fleet 77.  

 

Fleet F33  

Σν Fleet 33 απνηειεί ηελ απινχζηεξε έθδνζε, πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο θσλήο ζε 

παγθφζκηα θάιπςε, δεδνκέλσλ θαη θαμ εληφο ζεκεηαθήο δέζκεο ηνπ Inmarsat κε 

ηαρχηεηα 9,6 kbit/s e-mail, web θαη intranet access. Γηαζέηεη, θαζψο θαη ηελ ππεξεζία 

Mobile Packet Data Service (MPDS), ε νπνία επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα ζπλδεζεί νn-

line κε ην ΙΡ δίθηπν. Δηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηηο αλάγθεο ησλ κηθξψλ ζθαθψλ κε 

θεξαία κηθξήο δηακέηξνπ θαη ειαθξχ εμνπιηζκφ. 

 

H νηθνγέλεηα ππεξεζηψλ Fleet απνηεινχλ ηελ πην πξφζθαηε αλαβάζκηζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο Inmarsat, ε νπνία πξνζθέξεηαη ηα ηειεπηαία 3 ρξφληα. Πεξηιακβάλεη 

ηηο ππεξεζίεο Fleet F77, F55 θαη F33, νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ISDN Global Area 

Network κε ηαρχηεηα κεηάδνζεο 64 Kbps, ε νπνία ήδε αλαβαζκίζηεθε ζε 128 Kbps. 

Δπίζεο πξνζθέξνπλ κφληκε. 

 

ζχλδεζε MPDS κε ην Internet (αληίζηνηρε κε ην GPRS ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο) κε 

ρξέσζε αλάινγα κε ηνλ φγθν θαη φρη ηνλ ρξφλν. Βξίζθνληαη ήδε εγθαηεζηεκέλεο ζε 

πεξηζζφηεξα απφ 3000 πινία. Αλαιπηηθφηεξα: 
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Εικόνα 10: Κεξαίεο Fleet 77, Fleet55, Fleet 33, Αληηζηνίρσο απφ δεμηά. 

 

3.5.2 Globalstar 
 

Σν δίθηπν Globalstar ρξεζηκνπνηεί 48 ρακεινχο δνξπθφξνπο γήηλεο ηξνρηάο πνπ 

βξίζθνληαη ζε έλα χςνο 876 κηιίσλ θαη γεσζηαηηθνχο δνξπθφξνπο ζε χςνο 22.369 

κηιίσλ . Σν δνξπθνξηθφ ηειεθσληθφ Globalstar δίθηπν παξέρεη θάιπςε ζηα 

πεξηζζφηεξα ζεκεία ηεο Γήο. Απηφ πεξηιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Βφξεηαο 

θαη ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο, ηεο Δπξψπεο, ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ηεο Βφξεηαο Αζίαο θαη 

ηεο Απζηξαιίαο. Πιενλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο ζεσξείηαη φηη ν 

ηειεθσληθφο αξηζκφο θάζε ζπζθεπήο ζπλδέεηαη κε ηνπο ηειεθσληθνχο αξηζκνχο ησλ 

H.Π.Α. 

 

H δνξπθνξηθή κεηάδνζε είλαη αζχκκεηξε, απφ ηελ ηεξκαηηθή ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε 

πξνο ηνπο επίγεηνπο ζηαζκνχο ή απφ ηνπο επίγεηνπο ζηαζκνχο πξνο ηελ ηεξκαηηθή 

ζπζθεπή, ρσξίο ζπλδέζεηο κεηαμχ δνξπθφξσλ. αλ ζπλέπεηα, απαηηνχληαη 100 

επίγεηνη ζηαζκνί πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο αζχκκεηξεο επαθέο θαη ηελ 

κεηάδνζε ηνπο ζε άιια επίγεηα δνξπθνξηθά δίθηπα. Οη επηινγέο ηεξκαηηθψλ 

ζπζθεπψλ πεξηιακβάλνπλ ζηαζεξέο θαη θηλεηέο (dual mode Globalstar / cellular). 
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χήμα 14: Υάξηεο θάιπςεο ησλ δνξπθφξσλ ηεο Globalstar 

 

3.5.3 Thuraya  
 

Σν δνξπθνξηθφ ηειεθσληθφ Thuraya δίθηπν είλαη βαζηζκέλν ζε GEO δνξπθφξνπο 

θαη παξέρεη θάιπςε ζε 140 πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο, ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ζηελ 

Κεληξηθή θαη Βφξεηα Αθξηθή θαη ζηελ Κεληξηθή Αζία. Σν Thuraya πξνζθέξεη επίζεο 

ην ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο GSM. Σα δνξπθνξηθά ηειεθσλήκαηα θαζνδεγνχληαη άκεζα 

απφ κηα θνξεηή κνλάδα ζε άιιε, ή ζε έλα επίγεην δίθηπν. Σν δίθηπν Thuraya έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα γηα 13.750 ηαπηφρξνλα κεγαθσληθά θπθιψκαηα. 

. Οη ζπζθεπέο είλαη ζπγθξίζηκεο κε απηέο ηνπ δηθηχνπ GSM ζε κέγεζνο, εκθάληζε θαη 

πνηφηεηα ήρνπ. Tα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλνπλ 250-300 

ζεκεηαθήο δέζκεο (spot beams) θαη ςεθηαθή δηακφξθσζε δέζκεο (ε oπνία παξέρεη 

δπλακηθή θάιπςε πεξηνρήο). H Thuraya θαιχπηεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο σο εμήο: ηνλ Πεξζηθφ θφιπν, ηελ Δξπζξά ζάιαζζα, ηε Μεζφγεην, ηε Βφξεηα 

ζάιαζζα, ηε Βαιηηθή, ηελ Καζπία ηελ Μαχξε ζάιαζζα θαη ηκήκα ηνπ Ιλδηθνχ θαη 

ηνπ Αηιαληηθνχ σθεαλνχ. 

Σν εμεηδηθεπκέλν πξφγξακκα ηεο Thuraya πξνο ηε λαπηηιία νλνκάδεηαη SeαOne, θαη 

νη παξερφκελεο ππεξεζίεο αθνξνχλ ζε ηειεθσλία, ηειενκνηνηππία, κεηάδνζε data, 

Internet, e-mail πξφζβαζε ζην εηαηξηθφ δίθηπν θαζψο θαη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε 

ππεξεζία πξφγλσζεο θαηξνχ θαη εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. H ππεξεζία 

πξνζθέξεη κφληκε ζχλδεζε (always νn) ζηα 144 kbps κε θφζηνο πεξίπνπ USD 2.000 
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κεληαίσο θαη αξρηθφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο θεξαίαο θαη ηεξκαηηθνχ πεξίπνπ USD 

2.500. 

 

 

χήμα 15: Υάξηεο θάιπςεο ηεο ππεξεζίαο Thuraya 

 

3.5.4 Iridium 
 

Σν δίθηπν Iridium ρξεζηκνπνηεί 66 ελεξγνχο ρακεινχο δνξπθφξνπο γήηλεο ηξνρηάο 

(LEO) ζηηο πνιηθέο ηξνρηέο 485 κίιηα επάλσ απφ ηε ζηάζκε ζάιαζζαο, θαη κεξηθνχο 

άιινπο πνπ βξίζθνληαη ζε ηξνρηά ζε πεξίπησζε θάπνηαο βιάβεο. Η ρξήζε ησλ 

ρακειψλ βνεζεηψλ δνξπθφξσλ γήηλεο ηξνρηάο βνεζά ζηελ βειηηψζε πνηφηεηαο ηνπ 

30 ηειεθσλήκαηνο. Σν δίθηπν Iridum είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ηελ πιήξε ζθαηξηθή 

θάιπςε. Γελ ππάξρεη θαλέλα ζεκείν ζηε γε φπνπ ν ρξήζηεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα 

ιάβεη έλα δνξπθνξηθφ ηειεθψλεκα κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθηχνπ. Σν IRIDIUM 

ρξεζηκνπνηεί θνξεηέο ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο ρεηξφο, νη νπνίεο είλαη ιίγν κεγαιχηεξεο 

απφ ηηο αληίζηνηρεο GSM. 

Οη ππεξεζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο Iridium πεξηιακβάλνπλ κεηάδνζε θσλήο, SMS θαη 

data αλεμαξηήησο πεξηνρήο, κεηαμχ πινίνπ-μεξάο αιιά θαη πινίνπ κε πινίν κε 

ηαρχηεηεο κέρξη 9,6Kbps. Σν Iridium πξνζθέξεη επίζεο πξφζβαζε ζην Internet. 

πλνςίδνληαο ζηα πιενλεθηήκαηα ηνπ Iridium πεξηιακβάλεηαη ε παγθφζκηα θάιπςε 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πφισλ) θαη ην θφζηνο.  

 Σνπο δνξπθφξνπο θαηαζθεχαζε θαη παξαθνινπζεί ε Boeing. H ζπγθεθξηκέλε 

δηάξζξσζε εμαζθαιίδεη ηελ θάιπςε νπνηνπδήπνηε ζεκείνπ ηεο γεο απφ έλαλ 
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ηνπιάρηζηνλ δνξπθφξν. O θάζε δνξπθφξνο ζπλδέεηαη κε δχν άιινπο ζην ηξνρηαθφ 

πεδίν ηνπ θαη δχν ζε γεηηνληθά πεδία. Κάζε θιήζε κεηαθέξεηαη απφ ηνλ θαιψληα 

ζηνλ πιεζηέζηεξν δνξπθφξν, θαη ζηε ζπλέρεηα απφ δνξπθφξν ζε δνξπθφξν κέρξη ην 

ζρεηηθφ επίγεην ζηαζκφ. 

 

 

Εικόνα 11: Γνξπθνξηθή ηειεθσληθή ζπζθεπή ηεο Iridium 

3.5.5 VSAT 
 

VSAT είλαη ην αθξσλχκην γηα ηνλ φξν “Very Small Aperture Terminal” πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη επίγεηνπο ζηαζκνχο ζπγθεθξηκέλσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ δνξπθφξσλ .Σν θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ ζηαζκψλ είλαη, ην κέγεζνο ηεο θαηνπηξηθήο ηνπο θεξαίαο 

πνπ θηλείηαη απφ 65 cm σο 2,4m . Οη ζηαζκνί δεκηνπξγνχλ δεχμεηο γηα ηελ κεηάδνζε 

δεδνκέλσλ κεηαμχ ηνπο, κε ηε βνήζεηα ελφο δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο. Έηζη 

νξίδνληαη δπν είδε δεχμεο γηα ηελ θαηεχζπλζε κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο :ε «άλσ 

δεχμε» ή uplink απφ ηνλ επίγεην ζηαζκφ πξνο ηνλ δνξπθφξν θαη ε “θάησ δεχμε” ή 

downlink απφ ηνλ δνξπθφξν πξνο ηνλ επίγεην ζηαζκφ. Κάζε δεχμε έρεη ηα δηθά ηεο 

ραξαθηεξηζηηθά ( ζπρλφηεηα κεηάδνζεο, θεξαία εθπνκπήο, θαη ιήςεο). 

 

Σα VSATs απνηεινχληαη απφ δχν κέξε : ην IDU (ηελ εζσηεξηθή κνλάδα, πνπ 

ηνπνζεηείηαη ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ ρξήζηε) θαη ην ODU (ηελ εμσηεξηθή κνλάδα 

,πνπ ηνπνζεηείηαη εθηφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο). Η βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ IDU είλαη ε 
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επεμεξγαζία ζεκάησλ βαζηθήο δψλεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ ρξήζηε 

(απφ/πνιππιεμία αλ ρξεηάδεηαη, απν/θσδηθνπνίεζε , απφ/δηακφξθσζε) θαη κεηαθνξά 

ηνπο ζε ελδηάκεζε ζπρλφηεηα (IF frequency). Σα ζήκαηα ζηέιλνληαη ζηε ζπλέρεηα 

κέζσ ελφο θαισδίνπ ρακειψλ απσιεηψλ (Interfacility Link) φπνπ κεηαηξέπνληαη ζε 

ζήκαηα ξαδηνζπρλφηεηαο (RF frequency). To ODU, εθηφο απφ ηνπο κεηαηξνπείο 

ζπρλνηήησλ, απνηειείηαη επίζεο θαη απφ έλα εληζρπηή ρακεινχ ζνξχβνπ (LNA, Low 

Noise Amplifier), εληζρπηή πςειήο ηζρχνο (HPA, High Power Amplifier) θαη θπζηθά 

ηελ παξαβνιηθή θεξαία γηα ηελ εθπνκπή θαη ιήςε ηνπ ζήκαηνο. 

 

Η θεξαία απηή είλαη κηθξνχ κεγέζνπο θαη ιφγσ απηήο αθξηβψο ηεο ηδηφηεηαο ηνπο 

ηα   VSAT είλαη εχθνιν λα ηνπνζεηεζνχλ ζε πνιιέο πεξηνρέο θαη γηα απηφ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δίθηπα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ κεηαμχ γεσγξαθηθά 

δηεζπαξκέλσλ ζηαζκψλ εξγαζίαο.  Η κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κε δχν 

ηξφπνπο. Ο πξψηνο είλαη πξνο κία θαηεχζπλζε (one-way), φπνπ ππάξρεη έλαο 

θεληξηθφο ζηαζκφο εθπνκπήο ,ν νπνίνο νλνκάδεηαη hub, θαη ηα VSAT ιεηηνπξγνχλ σο 

δέθηεο. Ο δεχηεξνο ηξφπνο είλαη δηπιήο θαηεχζπλζεο (two-way), φπνπ ηα VSAT 

παίδνπλ ην ξφιν πνκπνχ θαη δέθηε αληαιιάζζνληαο πιεξνθνξία . Ο θεληξηθφο 

ζηαζκφο hub κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηε πεξίπησζε απηνχ ηνπ είδνπο ησλ 

δηθηχσλ νπφηε θαη παίδεη ξφιν αλακεηαδφηε ζήκαηνο πιεξνθνξίαο γηα ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζηαζκψλ, ελψ εθηειεί θαη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ζπληνληζκνχ 

ηνπ δηθηχνπ. πλήζσο αθφκε ν ζηαζκφο hub  είλαη ζπλδεδεκέλνο κε host ππνινγηζηή 

ζηα θεληξηθά ηκήκαηα ηεο  εηαηξείαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην δίθηπν νπφηε θαη ηα 

δηάθνξα απνκαθξπζκέλα VSAT  πνπ ζπλδένληαη κέζσ απηνχ κε δηάθνξεο ππεξεζίεο 

πνπ ππνζηεξίδεη ν host . Σν δίθηπν ζηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο hub ζηαζκνχ 

ιέγεηαη φηη έρεη ηνπνινγία αζηέξα.(star). 

 

Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη hub ζηαζκφο έρνπκε απεπζείαο (two-

way) ζχλδεζε ησλ VSAT κεηαμχ ηνπο θαη ην δίθηπν νλνκάδεηαη δίθηπν πιέγκαηνο 

(meshed network). ε έλα δίθηπν πιέγκαηνο Ν ζηαζκψλ ν αξηζκφο ησλ ζπλδέζεσλ 

πνπ ρξεηάδνληαη είλαη Ν*(Ν-1)/2 θαη επνκέλσο γηα κεγάια δίθηπα εκθαλίδνληαη 

κεγάιεο απαηηήζεηο ζε εχξνο ζπρλνηήησλ (πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα θαλάιηα ), ελψ είλαη 

δχζθνιε θαη ε επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ. 

εκαληηθφ ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί ηε ρξεζηκφηεηα ησλ δηθηχσλ αζηέξα θαη 

πιέγκαηνο ζηηο εθαξκνγέο είλαη ν αξηζκφο ησλ hop πνπ απαηηνχλ γηα ηελ επίηεπμε 
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κηα δεχμεο. Σν hop ζπλίζηαηαη ζε κηα δεχμε επίγεηνο ζηαζκφο1-δνξπθφξνο- επίγεηνο 

ζηαζκφο 2 ,φπνπ ιφγσ ηεο απφζηαζεο εηζάγεηαη κηα θαζπζηέξεζε ζηε κεηάδνζε 

0,25s πεξίπνπ.  

 

Γηα ιφγνπο κείσζεο ηνπ θφζηνπο θαη επειημίαο ηα δίθηπα VSAΣ θάλνπλ ρξήζε 

δηαθφξσλ κεζφδσλ πνιιαπιήο πξφζβαζεο ζην δίαπιν επηθνηλσλίαο. Έηζη, αλάινγα 

κε ηε κέζνδν πξφζβαζεο ζην δίαπιν επηθνηλσλίαο έρνπκε δίθηπα FDMA (πνιιαπιή 

πξφζβαζε κε δηαίξεζε ζπρλφηεηαο), TDMA (πνιιαπιή πξφζβαζε κε δηαίξεζε 

ρξφλνπ), CDMA (πνιιαπιή πξφζβαζε κε ρξήζε θψδηθα) θαζψο θαη ζπλδπαζκνχο 

απηψλ. Απηέο νη κέζνδνη πξφζβαζεο επεθηείλνληαη θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο fixed 

assignment (FA),νπφηε ηα VSATs έρνπλ κφληκε πξφζβαζε ζην δίθηπν, ή on-demand 

assignment (DA),νπφηε ηνπο εθρσξνχληαη νη πφξνη ηνπ ζπζηήκαηνο δπλακηθά. Έλα 

ηειεπηαίν ζεκείν δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζπζηεκάησλ ησλ δηθηχσλ VSATs είλαη νη 

πεξηνρέο ζπρλνηήησλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ. Οη πεξηνρέο απηέο είλαη θπξίσο ε C-

band (3,4 GHz – 4,8 GHz γηα downlink θαη 5,725 GHz – 7,075 GHz γηα uplink) θαη ε 

Ku-band (10,7 GHz – 12,75 GHz γηα downlink θαη 12,5 GHz – 14,5 GHz γηα uplink). 

Οη δηαθνξέο πνπ εηζάγνληαη κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπρλνηήησλ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ επαηζζεζία ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο παξεκβνιέο θαη ζηελ 

επίδξαζε ηνπ κέζνπ δηάδνζεο. 

 

Πξφζθαηα αλαπηχρζεθε ηεξκαηηθφο εμνπιηζκφο VSAT γηα λαπηηιηαθέο εθαξκνγέο, ν 

νπνίνο πεξηιακβάλεη εηδηθνχ ηχπνπ θεξαίεο πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζνχλ ηελ θίλεζε 

ησλ δνξπθφξσλ. ηελ ζπλέρεηα ν ρξήζηεο ελνηθηάδεη ρσξεηηθφηεηα (transponder 

capacity), ε νπνία ρξεψλεηαη κε ζηαζεξφ κεληαίν πάγην αληί ρξέσζεο αλά ιεπηφ. 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη πξνκεζεπηέο πνπ πξνζθέξνπλ ιχζεηο VSAT φπσο ε Invsat, ε 

Telia, ε Satpool, ε Indra Espacio, ε Telenor, ε Xantic, ε Geolink θαη ε Hellas Sat. H 

κέρξη ζήκεξα ρξήζε ησλ VSAT ζηελ λαπηηιία εζηηάζηεθε θπξίσο ζηελ αθηνπινΐα 

θαη ηα θξνπαδηεξφπινηα θαη πεξηιακβάλεη δχν επίπεδα εθαξκνγψλ:  

 

 Σελ νινθιεξσκέλε πιαηθφξκα ηειεπηθνηλσληψλ ε νπνία θαιχπηεη φιν ην 

θάζκα ησλ αλαγθψλ, φπσο θσλή, θαμ, πξφζβαζε ζην Internet, δηαρείξηζε 

πινίνπ Fleet management, maintenance logistics, ππνζηήξημε λαπζηπινΐαο, 

θιεηζηφ θχθισκα ηειεφξαζεο, ηειεταηξηθή, εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, θαη 

operations monitoring.  



67 
 

 Σε γεσγξαθηθή επέθηαζε ηεο θάιπςεο ησλ GSM ηειεπηθνηλσληαθψλ 

ππνδνκψλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην ζχζηεκα VSAT κεηαηξέπεη ην πινίν ζε 

κηα θπςέιε GSM φπνπ επηβάηεο θαη πιήξσκα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηα θηλεηά ηνπο ηειέθσλα. 

 

 

χήμα 16: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ππεξεζίαο VSAT 

4. Ηλεκρονικϋσ εφαρμογϋσ ναυτιλιακοϑ γραφεύου 
 

Ο ππξήλαο ηεο λαπηηιίαο φπσο είλαη γλσζηφ είλαη ην πινίν, ην νπνίν κεηαθηλείηαη 

ζπλερψο κε απνηέιεζκα λα βξίζθεηαη καθξηά απφ ην θέληξν ιήςεο απνθάζεσλ, ην 

λαπηηιηαθφ γξαθείν.  Έηζη αλ ζε νπνηνδήπνηε βηνκεραλία ε ζσζηή ξνή πιεξνθνξηψλ 

παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε λαπηηιία είλαη αθφκα κεγαιχηεξε. Σα ζπζηήκαηα 

πνπ ζπλδένπλ ην γξαθείν κε ην πινίν παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή εμέιημε κε ηηο 

δηαρεηξίζηξηεο εηαηξίεο λα απμάλνπλ ην βαζκφ κεραλνξγάλσζεο θαη δηθηχσζεο 

κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηεο κε ην πινίν. 

Οη ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο γξαθείνπ κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε 7 βαζηθέο 

θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην αληηθείκελν ρξήζεο ηνπο. Οη 7 βαζηθέο θαηεγνξίεο ησλ 
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πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ αλάινγα κε ηε ρξήζε είλαη νη εμήο, θαη ζα 

αλαιπζνχλ παξαθάησ:  

 Λνγηζκηθφ επηθνηλσλίαο  

 Σερληθή παξαθνινχζεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ πινίνπ  

 πζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο (ISM, ISPS)  

 Παξαθνινχζεζε απνζεκάησλ  

 Ηιεθηξνληθέο πξνκήζεηεο / παξαγγειίεο  

 Operations/Voyage management  

 Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ - πιήξσκα  ελψ, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο θαη ρξήζεο ηνπο, κπνξνχκε επίζεο λα δηαθξίλνπκε:  

 Οινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα (intergrated systems)  

 Ηιεθηξνληθέο λαπηηιηαθέο αγνξέο 

 

4.1 Λογιςμικϐ Επικοινωνύασ 
 

Η κείσζε ηνπ θφζηνπο πιεξνθφξεζεο θαη ε κεγαιχηεξε ηαρχηεηα αληαιιαγήο 

δεδνκέλσλ είλαη ν ζηφρνο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ιχζεσλ ζηελ αγνξά ηεο λαπηηιίαο. 

Η ζπκπίεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ν έιεγρνο ησλ ζπζηεκάησλ απφ ηνχο  είλαη έλαο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ βνεζάζεη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο. 

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ γηα κειινληηθή αλαθνξά, ηα 

κελχκαηα πνπ εηζέξρνλαηη θηιηξάξνληαη θαη δηακνηξάδνληαη ζηνπο άκεζα 

ελδηαθεξφκελνπο. 

Μηα πην εμειηγκέλε επηθνηλσλία κεηαμχ πινίνπ - γξαθείνπ είλαη ε ηειεδηάζθεςε. 

Απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί φηαλ ην πινίν ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηε 

ζηεξηά δνξπθνξηθέο ζπλδέζεηο, φπσο απηέο πνπ πξνζθέξεη ην Fleet 77, ή νη 

πξνεγκέλεο ππεξεζίεο VSAT. 
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4.2 Τεχνικό παρακολοϑθηςη και ςυντόρηςη του πλούου 

(Planned/Periodic Maintenance System/Ship 

Performance/Repairs) 
 

Σν ηερληθφ ηκήκα πεξηιακβάλεηαη απφ: 

 Σν γξαθείν ηνπ δηεπζπληή  

 Σν γξαθείν ησλ αξρηκεραληθψλ 

 Σν γξαθείν κεραληθψλ γαθείνπ 

 Σν γξαθείν αγνξάο αλαηαιιαθηηθψλ, ειέγρνπ ηηκνινγίσλ θη επηζεθπψλ 

 Σν γξαθείν ηήξεζεο ζηαηηζηηθψλ θη αξρείσλ 

 

ηελ νπζία ην ηερληθφ ηκήκα ζην γξαθείν ιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ην ίδην ην 

ινγηζκηθφ θάλεη πεξίπινθνπο ππνινγηζκνχο πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα 

θαη λα εθηηκεζεί ε θαηάζηαζε ζε θάζε πεξίπησζε. Οη εθαξκνγέο απηέο δεκηνπξγνχλ 

ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ θαη ησλ κεξψλ ηνπ. Oη πεξηνδηθέο 

επηζθεπέο θαη επηδηνξζψζεηο κπνξνχλ λα πξνγξακκαηηζηνχλ θαη λα δηαηεξεζεί ην 

πινίν ζε πνιχ θαιή, εάλ φρη ζε άξηζηε, θαηάζηαζε, απνθεχγνληαο κεγάιεο πεξηφδνπο 

ζε επηζθεπαζηηθνχο ρψξνπο. Δπίζεο γίλεηαη έιεγρνο γηα ηελ απνθπγή κεγαιχηεξσλ 

δεκηψλ ζην πινίν θαη ηνλ θίλδπλν ξχπαλζεο, θαζψο επίζεο κπνξνχλ θαη λα 

πξνγξακκαηηζηνχλ θαη νη επηζεσξήζεηο (annual & special surveys) απφ ην 

λενγλψκνλα πνπ παξαθνινπζεί ην πινίν γηα ηελ έθδνζε ησλ απαξαίηεησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ.  

4.3 Monitoring/ Hull & Machinery Maintenance  
 

Με ην Hull & Machinery Maintenance  απνηππψλεηαη ε θαηάζηαζε θχηνπο ηνπ 

πινίνπ ψζηε λα αμηνινγεζεί αλ πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ ζε εξγαζίεο θαη ζε 

δεμακεληζκφ ηνπ πινίνπ θη αλ πξνρσξάεη ζηελ νξγάλσζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

Σα ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο ζηνηρείσλ απφ 

ην ζχζηεκα ηνπ πινίνπ . Μειινληηθά κε ην ζχζηεκα SCADA (Supervisory Control 

And Data Acquisition) εθηηκάηαη φηη ζα κπνξεί λα γίλεηαη ζπλερήο παξαθνινχζεζε 

ηεο απφδνζεο ηνπ πινίνπ απφ ην γξαθείν. 

 

 Γεμακεληζκφο  
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4.4 Δεξαμενιςμϐσ πλούου  
 

Υαξαθηεξίδεηαη ε αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα είζνδνο ελφο πινίνπ ζε δεμακελή 

κφληκε ή πισηή πξνθεηκέλνπ αθελφο λα δηελεξγεζνχλ δηάθνξνη έιεγρνη θαη 

επηζεσξήζεηο αθεηέξνπ λα γίλνπλ νη απαηηνχκελνη θαζαξηζκνί θαη ρξσκαηηζκνί 

πθάισλ ηνπ πινίνπ ή θαη νη κε άκεζεο αλάγθεο επηζθεπέο ή θαη αθφκε νη έθηαθηεο 

κεηά απφ θάπνην ζπκβάλ. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη είηε: 

1. Μφληκεο δεμακελέο (graving docks) πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζην έδαθνο κε 

άλνηγκα πξνο ηελ ζάιαζζα θαη θιίζε πξνο απηή πνπ θιίλνληαη κε πφξηα πνπ 

ιέγεηαη ζπξφπινην (dockgate) είηε 

2. Πισηέο δεμακελέο (floating dry-docks) πνπ απνηεινχλ πισηά λαππεγήκαηα 

θαη είλαη κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο κε αλνηθηά ηα δχν άθξα. 

 

Τπάξρνπλ ινηπφλ εηδηθέο εθαξκνγέο παξαθνινχζεζεο δεμακεληζκψλ θαη εξγαζηψλ 

πάλσ ζην πινίν νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ην χζηεκα Πξνγξακκαηηζκνχ Πεξηνδηθήο 

πληήξεζεο (Planned/Periodic Maintenance System) ηεο εηαηξίαο. Γεκηνπξγνχληαη 

ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ γίλεη πάλσ ζην πινίν, ην θφζηνο ηνπο 

θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ παξαηεξήζεθαλ απφ κεηξήζεηο θ.α. Σν ινγηζκηθφ παξέρεη 

ιίζηεο κε εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηνχλ θαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά 

ηνλ εηήζην δεμακεληζκφ.  

 

4.5 Συςτόματα διαχεύριςησ ποιϐτητασ και αςφϊλειασ 

(ISM/ISPS Code)  
 

Γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ελφο πςειφηεξνπ επηπέδνπ ζαιάζζηαο αζθάιεηαο, είλαη 

απαξαίηεην λα έρνπκε κηα ζαθή εηθφλα πνηνο αλαπηχζζεη πνιηηηθή γηα ηo ζέκα απηφ, 

θαη κε πνην ηξφπν. Απηφ είλαη πην δχζθνιν απφ ν,ηη θαίλεηαη εθ πξψηεο φςεσο. 

Ο Γηεζλήο Κψδηθαο Αζθαινχο Γηαρείξηζεο (πην γλσζηφο σο ISM Code) είλαη έλα 

απφ ηα εξγαιεία γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ πινίσλ πνπ πηζηνπνηνχληαη 

ζχκθσλα κ‟ απηφλ θαη είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο γηα ηε ιεγφκελε 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BC%CE%B7_%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CF%85%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%AE_%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AE&action=edit&redlink=1
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„πνηνηηθή λαπηηιία‟. O IMO νχηε πινπνηεί νχηε ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ησλ 

θαλνληζκψλ, απηφ είλαη επζχλε ησλ ρσξψλ κειψλ ηνπ. 

Οη εθαξκνγέο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα ηελ θάιπςε ησλ ζθνπψλ απηψλ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ θαιή νξγάλσζε πνπ επηηπγράλνπλ ζηα εγρεηξίδηα, ιίζηεο 

εξγαζηψλ θαη αλαθνξέο.  

 

Ο ISM code πεξηιακβάλεη επίζεο θαη αλαθνξέο πεξηζηαηηθψλ (incident reports) ηα 

νπνία ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ ρεηξφγξαθα. Η εθαξκνγή απηή έρεη σο ζηφρν ηελ 

θαηαγξαθή ησλ γεγνλφησλ πνπ ζπκβαίλνπλ πάλσ ζην πινίν θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο επείγνπζαο θαηάζηαζεο θαη δηαρείξηζεο. Γεκηνπξγείηαη ινηπφλ έλαο 

εζσηεξηθφο έιεγρνο εξγαζηψλ, αιιά θη απφ ηελ εηαηξία πάλσ ζην πινίν. 

 

4.6 Παρακολοϑθηςη αποθεμϊτων (Inventory Control), 

προμόθειεσ και παραγγελύεσ τροφοεφοδύων και 

ανταλλακτικών  
 

Οη εθαξκνγέο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ απνζεκάησλ πνπ 

βξίζθνληαη πάλσ ζην πινίν θαη πνπ αθνξνχλ ζηα εθφδηα, θαηαζηξψκαηνο θαη 

κεραλήο (cabin, deck and engine stores). Ο έιεγρνο απνζεκάησλ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο ζην ζπληνληζκφ ησλ παξαγγειηψλ, ν νπνίνο ζπληειεί ζηελ αχμεζε ηνπ 

φγθνπ ηεκαρίσλ θαη ηελ επίηεπμε θαιχηεξεο ηηκήο γηα ην ηκήκα αγνξψλ (purchasing 

department). Με ηελ ίδηα εθαξκνγή δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ εηαηξία λα 

πξαγκαηνπνηήζεη παξαγγειίεο εθνδίσλ θαη αληαιιαθηηθψλ. Δπίζεο, κε ηε ρξήζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ κπνξεί ν ππεχζπλνο αγνξψλ λα θάλεη ζχγθξηζε ηηκψλ θαη 

λα επηιέμεη ηελ πην ζπκθέξνπζα πξνζθνξά.  

 

Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ ζπλνπηηθά απνηειείηαη απφ: 

 Σν γξαθείν δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο 

 Σν γξαθείν αληαιιαθηηθψλ 

 Σν γξαθείν ιηπαληηθψλ 

 Σν γξαθείν ηξνθίκσλ 

 Σν γξαθείν εθνδίσλ 

 Σν γξαθείν ρξσκάησλ 
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 Σν γξαθείν ηνπηθήο αγνξάο θη απνζήθεπζεο μεξάο 

 Σε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε 

 

Η παξαγγειία μεθηλάεη κε κία αίηεζε αγνξάο (requisition) απφ ην πινίν. Ο 

θαπεηάληνο ή θάπνηνο αμησκαηηθφο γξάθεη κηα ιίζηα κε ηα επηζπκεηά 

αληηθείκελα/είδε θαη κέζσ ηνπ δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ έρεη ην πινίν 

απνζηέιινληαη ζηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο. ηελ αίηεζε πεξηγξάθνληαη κε ιεπηνκέξεηα 

ηα είδε ησλ πξνκεζεηψλ θαη νη πνζφηεηέο ηνπο. Ο ππεχζπλνο ηνπ γξαθείνπ ειέγρεη ηε 

ιίζηα πξνθεηκέλνπ λα βεβαησζεί φηη νη πξνδηαγξαθέο ησλ εθνδίσλ είλαη ζσζηέο θαη 

φηη νη αηηνχκελεο πνζφηεηεο δελ είλαη ππεξβνιηθέο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

έρεη παξαηεξεζεί απηνί λα κεηψλνπλ ηηο παξαγγειίεο θαηά 10-15%. Δλ ζπλερεία, 

δεηνχλ πξνζθνξέο απφ δηάθνξνπο πξνκεζεπηέο ψζηε λα επηηχρνπλ ηε  ίδηα 

πξαθηνξεία, αιιά αθφκα θαη γηα φια ηα πινία ηεο, φπνπ ηα δεδνκέλα εηζάγνληαη ζε 

έλα online ζχζηεκα απφ φιεο ηηο επηκέξνπο πεγέο. Η επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ είλαη 

θνηλή θαη ηα δηάθνξα reports παξάγνληαη απηφκαηα ακέζσο κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ 

ζηνηρείσλ. 

 

4.7 Άλλα ςυςτόματα και μελλοντικϋσ εξελύξεισ  
 

Σειεπηαία έρνπλ αξρίζεη λα θαζηεξψλνληαη θαη ζπζηήκαηα φπσο νη ςεθηαθνί ράξηεο 

πνπ ζε θνηλή ζχλδεζε κε ην GPS θαη ην radar ηνπ πινίνπ δηεπθνιχλνπλ ην πινίν ζηε 

λαπζηπινΐα ηνπ. Τπάξρνπλ δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο ςεθηαθψλ ραξηψλ:  

Οη ηχπνπ ECDIS (Electronic Chart Display and Information Systems) φπνπ είλαη 

απνδεθηνί απφ ηνλ IMO, νη ηχπνπ RCDS (Raster Chart Display Systems) φπνπ ν IMO 

ηνπο θάλεη παξαδεθηνχο ππφ πξνυπνζέζεηο.  

Μηα άιιε ηαθηηθή πνπ εθαξκφδεηαη είλαη ην fleet tracking φπνπ ην γξαθείν κέζσ κηαο 

δνξπθνξηθήο ζχλδεζεο κε ην πινίν έρεη ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ηνπ ζε realtime 

ηε ζέζε ηνπ πινίνπ θαη ην ηζηνξηθφ ηεο πνξείαο ηνπ, ζχζηεκα πνπ δελ είλαη 

ππνρξεσηηθφ απφ δηεζλή θαλνληζκφ αιιά ηείλεη λα γίλεη ππνρξεσηηθφ απφ ηζρπξνχο 

λαπισηέο θαη αζθαιηζηέο.  

ην κέιινλ πνπ αξρίδεη λα θαίλεηαη, έξρνληαη ηερλνινγίεο - πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ 

ήδε πθηζηάκελε θαηάζηαζε αιιά πνιχ βειηησκέλεο, φπσο ε ηαρχηεηα κεηάδνζεο 

δεδνκέλσλ κέζσ δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο ε ηππνπνίεζε ηεο MECA, φπσο ν 
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επαλαζρεδηαζκφο ησλ πξνγξακκάησλ ζχκθσλα κε ηα λέα δηεζλή πξφηππα, αιιά 

εθείλν πνπ ζίγνπξα ζα ηζρχεη είλαη φηη νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θαηλνχξηα ρακειφηεξε δπλαηή ηηκή. 

 

Ο ειεθηξνληθφο ηξφπνο δηεμαγσγήο φιεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο κέζσ κίαο θνηλήο 

εθαξκνγήο γηα ηα κέξε (πινίν - γξαθείν - πξνκεζεπηέο), έρεη εκθαλή νθέιε γηα φια 

ηα κέξε, αγνξαζηέο θαη πσιεηέο, ηφζν ζε επίπεδν ρξνληθφ, φζν θαη ζε επίπεδν 

δηαρεηξηζηηθφ, αθνχ ε φιε δηαδηθαζία έρεη απηνκαηνπνηεζεί. Δίλαη πιένλ αλαγθαία, 

αθνχ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αίηεζεο παξαγγειηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ηππνπνηεκέλνη θαηάινγνη πνπ θαηεγνξηνπνηνχλ πάλσ απφ 55.000 αληηθείκελα ζε είδε 

εμνπιηζκνχ, γέθπξαο, ελδηαίηεζεο, θαηαζηξψκαηνο, αληαιιαθηηθψλ θαη εμνπιηζκνχ 

αζθαιείαο. Λφγσ ηεο κεγάιεο πνζφηεηαο ησλ εηδψλ έρεη επηθξαηήζεη ην ζχζηεκα λα 

ππάξρεη ζηηο εηαηξίεο ζε δχν modules, έλα απηφ γηα ηα εθφδηα θαη ην άιιν γηα deck 

and engine spares . 

 

4.8 Operations/Voyage management 
 

Σν ηκήκα ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ πνπ ζπκκεηέρεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε ιήςε 

ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ είλαη ην ηκήκα ησλ επηρείξεζεσλ πινίσλ, δηφηη είλαη απηφ 

πνπ ζπληνλίδεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πινίνπ ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο 

ησλ λαπινζπκθψλσλ, αιιά θαη νη ζηφρνη ηεο εηαηξίαο. Σν operation department 

αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιαδηψλ, ηε δξνκνιφγεζε ηνπ πινίνπ, ηνλ 

ρξφλν παξακνλήο ηνπ πινίνπ ζην ιηκάλη, ηελ ηαρχηεηα ηνπ πινίνπ θ.α. 

 

Πεξηιακβάλεηαη απφ: 

 Σν γξαθείν ηνπ δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο 

 Γξαθείν ζηαηηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ηνπ ζηφινπ 

 Γξαθείν πξνκήζεηαο θαπζίκσλ 

 Γξαθείν πνπ θξνληίδεη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ απφ ην 

λαπινζχκθσλν 

 

Βξίζθεηαη ζε ζηελή επαθή ζπλερψο κε ην πινίν, αιιά θαη κε ηα άιια ηκήκαηα πνπ 

θξνληίδνπλ γηα ηε ζσζηή ιεηηνπεγία ηνπ πινίνπ φπσο ην ηερληθφ θαη πξνκεζεηψλ. 
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Οη εθαξκνγέο δηαρείξηζεο ηαμηδηνχ (Voyage management) αλαιχνπλ ην ηαμίδη θαη 

δίλνπλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ, ηηο εκέξεο πνπ 

ρξεηάδεηαη ην πινίν γηα λα θηάζεη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ θαη ην θφζηνο πνπ ζα έρεη 

εκεξεζίσο. πγθεθξηκέλα ππνινγίδνπλ βάζε ηνπ δξνκνινγίνπ ηνπ πινίνπ πφηε ζα 

εμαληινχληαη ηα θαχζηκα θαη ζε πνην ιηκάλη απφ ην δξνκνιφγην ηνπ ζπκθέξεη λα 

εθνδηαζηεί κε πεηξέιαην. πλήζεο είλα ε ηαθηηθή ηα ζηειέρε έγθαηξα λα θάλνπλ 

έξεπλα αγνξάο γηα ην πεηξέιαην ζηα ιηκάληα πξνζέγγηζεο. Αληινχλ εχθνια θαη 

γξήγνξα πιεξνθνξίεο γηα ην ζηφιν πνπ ειέγρνπλ φπσο ην ETA (Estimated Time of 

Arrival), ην ETD (Estimated Time of Departure), ην ιηκάλη, ηηο εξγαζίεο πνπ ζα 

εθηειέζεη, ηελ πξνβιήηα, ην πξάθηνξα θαη ζε ηη θάζε ηαμηδηνχ βξίζθεηαη. 

 

4.9 Loadicator - Λογιςμικϐ αςφαλοϑσ φϐρτωςησ πλούου  

 

 Σν ινγηζκηθφ επηηξέπεη ηελ ηζνξξνπεκέλε θφξησζε ηνπ πινίνπ, πξαγκαηνπνηψληαο 

ππνινγηζκνχο πνπ αθνξνχλ ζηελ αληνρή ηνπ πινίνπ, θαζψο θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θνξηίνπ, βάξνπο, φγθνπ, ζεξκνθξαζίαο, εηδηθνχ βάξνπο, 

κνξθήο θ.α.  Αθνχ ιάβεη ινηπφλ φιεο απηέο ηηο παξακέηξνπο δίλεη έλα ζρεδηάγξακκα 

ηνπ πινίνπ ππνδεηθλχνληαο ηνλ πην ζσζηφ ηξφπν θφξησζεο αλάινγα κε ην ηαμίδη. 

 

4.10 Διαχεύριςη του ανθρώπινου δυναμικοϑ – πλόρωμα  
 

Σν ινγηζκηθφ πνπ πξνζθέξεηαη επξέσο ζήκεξα παξέρεη δπλαηφηεηεο ζπλερνχο 

παξαθνινχζεζεο θαη παξνρήο πιεξνθνξηψλ γηα θάζε κέινο ηνπ πιεξψκαηνο πνπ 

εξγάδεηαη ή έρεη εξγαζηεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξίαο.  

Οη ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ γξαθείνπ - πινίνπ έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο ηζρχνο ησλ δηπισκάησλ θαη ηεο ηθαλφηεηαο ησλ 

λαπηηθψλ γηα ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηηο ελδηαθεξφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο.  Σα 

αξρεία ησλ λαπηηθψλ κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ θαη θαζφιε ηε δηάξθεηα εξγαζίαο 

ηνπο ζην πινίν θαη ππάξρεη δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ κε εθείλνπ ηνπ 

ινγηζηεξίνπ γηα ζέκαηα κηζζνδνζίαο. Λνγηζκηθά επίζεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα ηελ 

επηκφξθσζε ησλ λαπηηθψλ. 
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4.11 Αccounting/MGA/Payroll/DA 
 

Σψξα κε ηε δηαζπλδεζηκφηεηα νη εηζαγσγέο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ έρνπλ 

απνθεληξσζεί απφ ην ινγηζηήξην ηεο εηαηξίαο, κε απνηέιεζκα ηκήκαηα φπσο ησλ 

αγνξψλ ή ηεο δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ ή ησλ επηρεηξήζεσλ λα κπνξνχλ λα εηζάγνπλ 

έμνδα ηα νπνία έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη γηα αγνξέο, ππεξεζίεο ή γηα ηελ πιεξσκή 

κηζζψλ (payroll). πλεπψο, ηα νηθνλνκηθά ζηειέρε κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε 

θπξηφηεξεο εξγαζίεο φπσο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (budgeting), ηνλ 

νηθνλνκηθφ έιεγρν θαζψο θαη ηελ εμαγσγή πιεξνθνξηψλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο 

εθνπιηζηέο λα ιάβνπλ απνθάζεηο γηα ηε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ 

νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία/απφδνζε ησλ πινίσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη.  Όζνλ αθνξά ην 

γεληθφ ινγαξηαζκφ ηνπ πινηάξρνπ (MGA - Master‟s General Account) κε ηελ εμέιημε 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη κε ηηο λέεο εθαξκνγέο ν πινίαξρνο κπνξεί 

άκεζα λα ελεκεξψλεη ηελ εηαηξία θαη ην αληίζηνηρν γξαθείν γηα ηηο νηθνλνκθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα ηνλ ηξφπν δηάζεζεο ησλ ρξεκάησλ πνπ ηνπ παξέρεη ε εηαηξία 

γηα ηα έθηαθηα έμνδα ηνπ πινίνπ. 

 

Ηιεθηξνληθέο αγνξέο θαη νινθιεξψκελα ζπζηήκαηα 

Οη θχξηνη ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη ειεθηξνληθέο λαπιψζεηο, νη  αγνξέο θαη 

πσιήζεηο πινίσλ, νη ππεξεζίεο logistics, θαζψο θαη νη ειεθηξνληθνί θαηάινγνη θαη 

αγνξαπσιεζίεο αληαιιαθηηθψλ θαη εθνδίσλ.  

Η ζχλδεζε ζηηο λαπηηιηαθέο αγνξέο γίλεηαη κε ηε ρξήζε νλφκαηνο ρξήζηε θαη ηνπ 

θσδηθνχ θαη δελ απαηηείηαη αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ απφ ηε κεξηά ησλ 

αγνξαζηψλ. ηνλ ηνκέα ησλ λαπιψζεσλ θαη ησλ αγνξαπσιεζηψλ πινίσλ, ν ξφινο 

ηνπ κεζίηε είλαη λα θέξεη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ζε επαθή, δειαδή ηνλ πινηνθηήηε 

θαη ησλ λαπισηή, πξνθεηκέλνπ λα ζπλάςνπλ ζπκβφιαην γηα ηε κεηαθνξά θνξηίνπ ή 

ηνλ πινηνθηήηε κε θάπνηνλ ππνςήθην αγνξαζηή ηνπ πινίνπ. 

 Οη εξγαζίεο πνπ εθηειεί ν κεζίηεο είλαη πνιχπινθεο θαη κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ 

ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:  

 Απφθηεζε πιεξνθνξηψλ θαη δηνρέηεπζε ζην δίθηπν πειαηψλ ή ζπλαδέιθσλ.  

 Γίλεη ζπκβνπιέο εμαηηίαο ησλ γλψζεψλ ηνπ γηα ηελ αγνξά.  

 Γηαπξαγκαηεχεηαη ηα ζπκβφιαηα θαη εθπξνζσπεί ηνλ πειάηε ηνπ.  

 Βνεζάεη ζηε δηαηηεζία κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ.  
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5. Συμπερϊςματα 
 

Λακβάλνληαο ππφςηλ φηη ε Ναπηηιία απνηειεί ζρεδφλ ην 96% ηνπ κεηαθνξηθνχ 

θιάδνπ  θαηαιαβαίλεη θαλείο φηη θηλεί ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Σν λνκνζεηηθφ 

πιαίζην ζε παγθφζκην επίπεδν βξίζθεηαη ζε ζπλερή εμέιημε, κε βάζε ηηο ζπλζήθεο 

ηνπ θιάδνπ, φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη απφ ηελ θαζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα ησλ 

πινίσλ θαη ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ θαη ηα πνξίζκαηα απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ 

πάζεο θχζεσο λαπηηθψλ αηπρεκάησλ.  

 

 Η ζπλερήο πξνζαξκνγή ηεο λαπηηιίαο ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο, κε ηελ 

αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ ηεο θαη ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ινηπφλ θξίλεηαη αλαγθαία.  

 

Όζνλ αθνξά ηηο πθηζηάκελεο δνξπθνξηθέο ππεξεζίεο πξνζθέξεηαη πιένλ έλα ζχλνιν 

ελαιιαθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο δνξπθνξηθέο ηειεπηθνηλσλίεο εθηφο απφ ηνλ θχξην 

παίθηε Inmarsat. Οη Iridium θαη Globalstar παξνπζηάδνπλ αληαγσληζηηθά πξντφληα 

ζηηο ππεξεζίεο θσλήο, ελψ ηα ζπζηήκαηα VSAT πξνζθέξνπλ ήδε ηε δπλαηφηεηα γηα 

επξπδσληθή ζχλδεζε ηνπ πινίνπ.  

 

Δπηπιένλ, ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζε πεξηθεξεηαθνχο γεσζηαηηθνχο δνξπθφξνπο φπσο 

ην Thuraya, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα επίγεηα ζπζηήκαηα θηλεηήο ηειεθσλίαο απνηεινχλ 

ελαιιαθηηθή κε ρακειφηεξν θφζηνο γηα ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. 

 

 H επηινγή ηεο θαηάιιειεο ππεξεζίαο εμαξηάηαη πιένλ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

αλάγθεο ηνπ ρξήζηε, ην θφζηνο ρξήζεο θαη εμνπιηζκνχ. Οη δνξπθνξηθέο 

ηειεπηθνηλσλίεο εμειίρζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα κε γξήγνξν ξπζκφ, κε απνηέιεζκα 

λα αλακέλνληαη ζην άκεζν κέιινλ λέεο ηερλνινγίεο, νη νπνίεο ζα πξνζθέξνπλ 

επξπδσληθέο ζπλδέζεηο ζηε Ναπηηιία. 
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Με ηελ πηνζέηεζε ησλ ειεθξνληθψλ  εθαξκνγψλ  θαη ππεξεζηψλ φπσο αλαιχζεθαλ 

θαη παξαπάλσ ε λαπηηιία κπνξεί λα απνθνκίζεη ηεξάζηηα νθέιε φπσο νηθνλνκηθά, 

αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Η δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ 

δηθηχνπ γίλεηαη πην εχθνιε δηαδηθαζία κε ηηο ζχγρξνλεο ππεξεζίεο. ην ηνκέα ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ νη επελδχζεηο ζε έλα 

ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο Διιελφθηεηεο Ναπηηιίαο παξνπζηάδνπλ πζηέξεζε κε 

απνηέιεζκα λα κελ έρεη επηηεπρζεί αθφκα ε εθηελήο ππνζηήξημε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 

 Σα θχξηα εκπφδηα σο πξνο ηελ πεξαηηέξσ πηνζέηεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ 

θαη ιχζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο ζπλνςίδνληαη ζην αξρηθφ 

θφζηνο εγθαηάζηαζεο, ζηελ έιιεηςε αμηνπηζηίαο θαη απνηειεζκαηηθήο ηερληθήο 

ππνζηήξημεο, ζην πςειφ κέρξη ζήκεξα θφζηνο ησλ πθηζηάκελσλ δνξπθνξηθψλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ, ζηελ έιιεηςε ζπκβαηφηεηαο κε πθηζηάκελν πιαίζην 

δηαδηθαζηψλ θαη ζηελ έιιεηςε πξνηχπσλ ζηηο ςεθηαθέο θφξκεο πνπ πεξηνξίδεη ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ ζα αλαθχςνπλ γηα ηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο απφ ηελ 

πηνζέηεζε ειεθηξνληθψλ ιχζεσλ θαη ζα επηηξέςνπλ ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ 

ιχζεσλ. εκαληηθφ ξφιν φκσο σο πξνο ηελ πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ παίδεη θαη o 

επηρεηξεκαηηθφο ζρεδηαζκφο θάζε εηαηξίαο.  

 

Όινο ν ζρεδηαζκφο ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ θαη δνξπθνξηθψλ επηθνηλσληψλ ζα έρεη 

σο ζπλέπεηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληαιιαγή δεδνκέλσλ, ηελ ππνζηήξημε 

νινθιεξσκέλσλ εθαξκνγψλ θαη ηέινο ηελ ελνπνίεζε ηνπ πινίνπ κε ην εηαηξηθφ 

δίθηπν σο κφληκα ζπλδεδεκέλνπ θφκβνπ. 
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