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Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή του παρόντος, εξ ολοκλήρου ή 
τμήματος αυτού, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και 
διανομή για σκοπό µη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την 
προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. 
Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να 
απευθύνονται προς τον συγγραφέα.  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚΔΟΣΕΩΣ 

Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των μεθόδων ναυσιπλοΐας θεωρείται η 
θεσμοθέτηση από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (International Maritime 
Organization – IMO) προτύπων αυτοματοποίησης των παραδοσιακών μεθόδων 
προετοιμασίας, σχεδιάσεως, εκτελέσεως και υποτυπώσεως του πλου. 

   Σύμφωνα με τις σχετικές για το θέμα αυτό αποφάσεις του Διεθνούς Ναυτι-
λιακού Οργανισμού, η παραδοσιακή υποχρεωτική χρήση από τον ναυτιλλόμενο 
ενημερωμένων έντυπων ναυτικών χαρτών που εκδίδονται από τις επίσημες 
Υδρογραφικές Υπηρεσίες διαφόρων χωρών θεωρείται, κάτω από ορισμένες προ-
ϋποθέσεις, ισοδύναμη με την χρησιμοποίηση των Συστημάτων Απεικόνισης 
Ηλεκτρονικού Χάρτη και Πληροφοριών ECDIS (Electronic Chart Display and 
Information Systems). Για τον λόγο αυτό η χρήση των συστημάτων ECDIS από 
τον ναυτιλλόμενο, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, τον απαλλάσσει από την 
υποχρέωση τηρήσεως πλήρους σειράς ενημερωμένων έντυπων ναυτικών χαρ-
τών. 
Η θεσμοθέτηση της χρήσεως των συστημάτων ECDIS ως ισοδύναμης με την 

χρήση των παραδοσιακών έντυπων ναυτικών χαρτών και ναυτιλιακών εκδόσεων 
δεν καταργεί τις παραδοσιακές μεθόδους της ναυσιπλοΐας, αλλά απλά παρέχει 
την δυνατότητα εκτελέσεώς τους με άλλα σύγχρονα εργαλεία. Τα σύγχρονα 
αυτά εργαλεία (συστήματα ECDIS) περιορίζουν σταδιακά την χρήση των 
παραδοσιακών εργαλείων του ναυτιλλόμενου (έντυπος ναυτικός χάρτης, 
κουμπάσο, διπαράλληλο, μολύβι, γομολάστιχα). 
Τα συστήματα ECDIS με τις μεγάλες δυνατότητες αυτοματισμού των κλασσι-

κών μεθόδων ναυσιπλοΐας δεν υποκαθιστούν τον ανθρώπινο παράγοντα στη λή-
ψη αποφάσεων σχετικά με την εκτέλεση χειρισμών ασφάλειας ναυσιπλοΐας. Οι 
αποφάσεις αυτές πάντα πρέπει να λαμβάνονται προσωπικά από τον αξιωματικό 
φυλακής γεφύρας, ή τον κυβερνήτη. Το σύστημα ECDIS, όπως και οποιοδήποτε 
σύστημα αυτοματισμού των διαδικασιών πλοήγησης, αποτελεί απλά ένα ισχυρό-
τατο εργαλείο, το οποίο απαλλάσσει τον ναυτιλλόμενο από χρονοβόρες χειρωνα-
κτικές εργασίες, διαδικασίες και υπολογισμούς, παρέχοντας του περισσότερο 
χρόνο και άνεση να προβαίνει στην σωστή και έγκαιρη εκτίμηση της ναυτιλια-
κής καταστάσεως και στη λήψη αποφάσεων για την εκτέλεση των κατά περίπτω-
ση απαιτούμενων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας χειρισμών. 
Ο βασικός σκοπός του παρόντος εγχειριδίου  είναι η μεθοδική παρουσίαση 

των κατηγοριών, των δυνατοτήτων, αλλά και των περιορισμών των ηλεκτρονι-
κών χαρτών και των συστημάτων ηλεκτρονικού χάρτη που χρησιμοποιούνται 
στη ναυσιπλοΐα, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της Σχολής Ναυτι-
κών Δοκίμων. Εν τούτοις η δομή και το περιεχόμενο του εγχειριδίου, σχεδιάστη-
κε έτσι ώστε, χωρίς να δυσχεραίνεται η βασική χρήση του ως εκπαιδευτικού 
βοηθήματος, να καλύπτει και τις απαιτήσεις ενός εγχειριδίου αναφοράς για την 
αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των συστημάτων ηλεκτρονικού χάρτη στη ναυ-
σιπλοΐα και τις ναυτικές επιχειρήσεις. 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ, ΣΝΔ  2009 (ανατύπωση 2012) 

 

 Το πολύ βασικό για την σωστή χρήση των συστημάτων ηλεκτρονικού χάρτη 
θέμα των γεωδαιτικών συστημάτων αναφοράς, λόγω της ευρύτερης σημασίας 
και εφαρμογής του και σε άλλους τομείς της σύγχρονης ηλεκτρονικής ναυτιλίας, 
όπως π.χ. στα δορυφορικά συστήματα προσδιορισμού θέσεως, δεν αναπτύσσεται 
στο παρόν εγχειρίδιο, αλλά σε άλλο αυτόνομο εκπαιδευτικό βοήθημα. 
Πιστεύω ότι η παρούσα έκδοση του εγχειριδίου θα φανεί χρήσιμη όχι μόνο 

για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αλλά και σαν ένα βασικό εγχειρίδιο αναφοράς για 
τους αξιωματικούς φυλακής γεφύρας και τους κυβερνήτες των  εξοπλισμένων με 
συστήματα ηλεκτρονικού χάρτη πλοίων.  

Αύγουστος 2006 
Αθανάσιος Παλληκάρης 
 
 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ: 
Στη δεύτερη έκδοση (2007), έχουν γίνει μικρής εκτάσεως συμπληρώσεις και 
βελτιώσεις του κειμένου διαφόρων κεφαλαίων καθώς και αλλαγή του τίτλου 
ορισμένων κεφαλαίων. 
Α.Π.  
 
 
ΤΡΙΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 
Στη τρίτη έκδοση (2009), έχουν γίνει περαιτέρω συμπληρώσεις και βελτιώσεις 
του κειμένου διαφόρων κεφαλαίων καθώς και αλλαγή του τίτλου και της σειράς 
παρουσίασης  ορισμένων κεφαλαίων. Οι σημαντικότερες από τις αλλαγές αυτές 
είναι: 

 Αμοιβαία αλλαγή της σειράς των κεφαλαίων 1 και 2 της 1ης και 2ης 
έκδοσης. 

 Συμπλήρωση και αναδιάταξη της ύλης του κεφαλαίου 3. 
 Αναδιάταξη της ύλης των κεφαλαίων 4 και 5 και αλλαγή του τίτλου του 
κεφαλαίου 5. 

 Αναθεώρηση τμημάτων του κειμένου του κεφαλαίου 10. 
Α.Π. 
Απρίλιος 2009  
 
 
ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ: Νοέμβριος 2012 
Στην ανατύπωση αυτή έχουν γίνει ορισμένες μικροδιορθώσεις και μικροαλλαγές 
του κειμένου, οι οποίες αφορούν κυρίως τις σελίδες 20, 50, 53, 55, 56, 57, 61 και 
65 του παρόντος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ  

1.1  Ηλεκτρονικοί ναυτικοί χάρτες ψηφιδωτής μορφής (raster charts) 
1.1.1 Γενικά χαρακτηριστικά χαρτών ψηφιδωτής μορφής 
Οι ηλεκτρονικοί ναυτικοί χάρτες ψηφιδωτής, ή πεπλεγμένης μορφής (raster 

format), είναι πιστά ψηφιακά αντίγραφα αντίστοιχων παραδοσιακών έντυπων 
ναυτικών χαρτών. Ένας ηλεκτρονικός ναυτικός χάρτης  ψηφιδωτής μορφής 
αποτελείται από επί μέρους στοιχειώδη τμήματα που λέγονται ψηφίδες ή εικονο-
ψηφίδες (pixels: picture elements). Κάθε εικονοψηφίδα προσδιορίζεται με τις 
συντεταγμένες και το χρώμα της.  
Για παράδειγμα εξετάζεται η μετατροπή του χάρτη του σχήματος 1.1α σε 

ψηφιδωτή μορφή. Ο χάρτης του σχήματος 1.1α θεωρείται ότι αποτελείται από το 
σύνολο των  εικονοψηφίδων  του σχήματος 1.1β. Στο παράδειγμα αυτό, οι εικο-
νοψηφίδες που περιέχονται σε τμήμα μιας γραμμής ή συμβόλου του χάρτη του 
σχήματος 1.1α απεικονίζονται με μαύρο χρώμα, ενώ οι υπόλοιπες απεικονίζο-
νται με λευκό χρώμα. Στους έγχρωμους χάρτες οι εικονοψηφίδες λαμβάνουν το 
κατάλληλο χρώμα. 
Η ευκρίνεια αποδόσεως των γραμμικών και σημειακών στοιχείων ενός χάρτη 

ψηφιδωτής μορφής εξαρτάται από το μέγεθος των εικονοψηφίδων (όσο μικρότε-
ρο είναι το μέγεθος των εικονοψηφίδων τόσο ευκρινέστερη είναι η γραφική 
απεικόνιση του χάρτη). Εντούτοις η ελάττωση του μεγέθους των εικονοψηφίδων 
ενός χάρτη ψηφιδωτής μορφής αυξάνει τον αριθμό τους με αποτέλεσμα να δημι-
ουργούνται πολύ μεγάλα ψηφιακά αρχεία.  
Τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών ναυτικών χαρτών ψη-

φιδωτής μορφής αποτελούν κοινά χαρακτηριστικά οποιουδήποτε ψηφιακού 
αρχείου εικόνας σε ψηφιδωτή μορφή όπως π.χ. φωτογραφίες που λαμβάνονται 
με ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ή προκύπτουν από τη σάρωση (scaning) 
έντυπων φωτογραφιών.   
Εν τούτοις οι ναυτικοί χάρτες ψηφιδωτής μορφής διαφέρουν από τα συνηθι-

σμένα αρχεία γραφικών ψηφιδωτής μορφής που δημιουργούνται με μία απλή 
σάρωση του πρωτοτύπου (όπως π.χ., τα γνωστά αρχεία τύπου tiff, jpeg κλπ.), 
γιατί τα ψηφιακά αρχεία των ναυτικών χαρτών ψηφιδωτής μορφής πρέπει να 
έχουν και τις παρακάτω επιπρόσθετες ιδιότητες: 

 Οι θέσεις των εικονοψηφίδων πρέπει να δίνονται με τις γεωγραφικές τους 
συντεταγμένες (φ, λ) στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς του πρωτότυπου 
χάρτη. 

 Το αρχείο που προκύπτει από τη σάρωση πρέπει να συνορθωθεί με τη 
βοήθεια ειδικού λογισμικού για την απαλοιφή σφαλμάτων που οφείλονται 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ, ΣΝΔ 2009 (ανατύπωση 2012) 

-4- 

σε παραμορφώσεις που δημιουργούνται τόσο κατά τη σάρωση, όσο και 
λόγω πιθανής μεταβολής των διαστάσεων του πρωτοτύπου χάρτη.  

 Ο χρωματισμός των εικονοψηφίδων κωδικοποιημένος με τρόπο που 
επιτρέπει να τροποποιηθεί ομοιόμορφα η φωτεινότητα των χρωμάτων του 
απεικονιζόμενου στην οθόνη ψηφιακού χάρτη σύμφωνα με τις συνθήκες 
περιβάλλοντος φωτισμού  (ημέρα ή νύχτα). 

 

 
α.  Πρωτότυπος (έντυπος) χάρτης που πρόκειται να ψηφιοποιηθεί 

 
β.  Ψηφιοποιημένος πρωτότυπος  χάρτης σε ψηφιδωτή μορφή (raster format) 

 
γ.  Ψηφιοποιημένος πρωτότυπος χάρτης σε δυανυσματική μορφή (vector format) 

Σχήμα 1.1:  Ψηφιοποίηση χάρτη σε ψηφιδωτή (raster) και διανυσματική 
(vector) μορφή 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ, ΣΝΔ 2009 (ανατύπωση 2012) 

-5- 

Μια εικονοψηφίδα δεν περιέχει πληροφορίες περί του τι αναπαριστά ή περί 
του τι σχέση έχει με γειτονικές εικονοψηφίδες, παρά μόνο πληροφορίες περί του 
χρώματος και της λαμπρότητάς της. Μία μαύρη εικονοψηφίδα δυνατόν να είναι 
ένα σημείο της ακτογραμμής ή του συμβόλου ενός σημαντήρα ή μίας επιγραφής 
στον έντυπο χάρτη (Σχήμα 1.2).  
Με την αποθήκευση ενός έντυπου χάρτη σε ψηφιδωτή μορφή, παρέχονται στο 

χρήστη περισσότερες δυνατότητες από όσες προσφέρει ο αντίστοιχος έντυπος 
χάρτης. Επειδή είναι γνωστή η προβολή (π.χ. Μερκατορική) και γνωστές οι 
γεωγραφικές συντεταγμένες των αντιδιαμετρικών γωνιών, είναι δυνατός ο υπο-
λογισμός των γεωγραφικών συντεταγμένων της κάθε εικονοψηφίδας. Έτσι με 
την τοποθέτηση του κέρσορα σε ένα σημείο, το σύστημα παρέχει αυτομάτως τις 
γεωγραφικές συντεταγμένες του σημείου. Επίσης το ναυτιλιακό λογισμικό του 
συστήματος ηλεκτρονικού χάρτη δύναται να υπολογίσει τη διόπτευση και από-
σταση μεταξύ δύο επιλεγμένων σημείων.  

 

Σχήμα 1.2: Εικονοψηφίδες που απεικονίζουν το σύμβολο ενός σημαντήρα. 

Στους ναυτικούς χάρτες ψηφιδωτής μορφής, ο χρωματισμός των εικονοψηφί-
δων είναι κωδικοποιημένος ψηφιακά και συνεπώς η φωτεινότητα των χρωμάτων 
δύναται να τροποποιηθεί ομοιόμορφα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του συστήματος 
ηλεκτρονικού χάρτη για τις συνθήκες περιβάλλοντος φωτισμού (ημέρα ή νύχτα).  
1.1.2 Κατηγορίες  ναυτικών χαρτών ψηφιδωτής μορφής 
Οι ναυτικοί χάρτες ψηφιδωτής μορφής που εκδίδονται από τις Υδρογραφικές 

Υπηρεσίες διαφόρων χωρών σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισμού για χρήση στα συστήματα ηλεκτρονικού χάρτη, ονο-
μάζονται ναυτικοί χάρτες ψηφιδωτής μορφής RNCs  (Raster Nautical Charts). Οι 
χάρτες  RNC αποτελούν την ψηφιακή αναπαραγωγή έντυπων ναυτικών χαρτών 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου S-61 του Διεθνούς Υδρογραφικού 
Οργανισμού και  ανήκουν στις επόμενες κατηγορίες: 

• Χάρτες σε μορφή  (format) HCRF.  
Ο Τύπος (format) HCRF αναπτύχθηκε από την Υδρογραφική Υπηρεσία 
του Βρετανικού Ναυαρχείου για την έκδοση των έντυπων βρετανικών ναυ-
τικών χαρτών σε ψηφιδωτή μορφή γνωστών ως ARCS (Admiralty Raster 
Chart Service). Εκτός από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Βρετανικού 
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Ναυαρχείου ο τύπος HCRF έχει υιοθετηθεί  και από τις Υδρογραφικές 
Υπηρεσίες της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. 

• Χάρτες σε μορφή  (format) BSB.  
Ο τύπος (format) BSB αναπτύχθηκε αρχικά για την έκδοση των ναυτικών 
χαρτών ψηφιδωτής μορφής της Υδρογραφικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ 
(NOS) και στη συνέχεια υιοθετήθηκε και από τις Υδρογραφικές Υπηρεσίες 
του Καναδά, της Κούβας και της Αργεντινής. Παράλληλα διάφορες εται-
ρείες έχουν προβεί για δική τους εμπορική εκμετάλλευση στην ψηφιακή α-
ναπαραγωγή σε μορφή BSB των έντυπων ναυτικών χαρτών διαφόρων 
Υδρογραφικών Υπηρεσιών. 

• Χάρτες σε άλλες μορφές (format). Οι χάρτες αυτοί συνήθως εκδίδονται 
από διάφορες εταιρείες, συνήθως με  σάρωση (scaning) έντυπων ναυτικών 
χαρτών που έχουν εκδοθεί από διαφόρες Υδρογραφικές Υπηρεσίες και δεν 
διορθώνονται αυτόματα με αγγελίες προς τους ναυτιλλομένους. 

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΙΗΟ, οι χάρτες RNC πρέπει απα-
ραίτητα να έχουν την δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσής τους με τις αγγελίες 
για τους ναυτιλλομένους (με χρήση του κατάλληλου λογισμικού), ενώ οι 
εκδιδόμενοι από διάφορες εταιρείες κατά κανόνα δεν διορθώνονται με αγγελίες. 
1.1.3 Ναυτικοί χάρτες ψηφιδωτής μορφής ARCS του Βρετανικού 

Ναυαρχείου (Admiralty Raster Chart Service) 
Οι χάρτες ARCS (Admiralty Raster Chart Service) αποτελούν την ψηφιακή α-

ναπαραγωγή των έντυπων βρετανικών ναυτικών χαρτών σε ψηφιδωτή μορφή, 
σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για τους 
ναυτικούς χάρτες ψηφιδωτής μορφής RNCs  (Raster Nautical Charts).  
Σχεδόν όλοι (περίπου 95%) οι έντυποι ναυτικοί χάρτες του Βρετανικού Ναυ-

αρχείου έχουν μετατραπεί σε ψηφιακή μορφή HCRF και κυκλοφορούν ως χάρ-
τες ARCS, οι οποίοι διατίθενται στο εμπόριο με τους παρακάτω τρόπους: 

 ARCS Navigator: Προμήθεια χαρτών με ετήσια άδεια χρήσης και παροχή 
εβδομαδιαίων διορθώσεων. 

 ARCS Skiper: Προμήθεια χαρτών με απεριόριστη άδεια χρήσης αλλά 
χωρίς την παροχή ψηφιακών αρχείων για την αυτόματη καταχώρηση των 
διορθώσεων που περιέχονται στις εβδομαδιαίες αγγελίες για τους ναυτιλ-
λομένους.  

1.2 Ηλεκτρονικοί  Ναυτικοί  Χάρτες  Διανυσματικής  Μορφής  
(Vector Charts) 

1.2.1  Γενικά χαρακτηριστικά χαρτών διανυσματικής μορφής 
Οι ηλεκτρονικοί χάρτες διανυσματικής μορφής (vector charts) συνήθως προ-

κύπτουν από την ψηφιοποίηση των πληροφοριών που περιέχονται στους έντυ-
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πους χάρτες. Οι πληροφορίες αυτές μετά την ψηφιοποίησή τους μετατρέπονται 
σε διάφορα αντικείμενα (objects).  
Τα κυριότερα αντικείμενα (objects), τα οποία συνθέτουν ένα χάρτη διανυσμα-

τικής μορφής είναι: 
 Σημειακά αντικείμενα (π.χ. θέσεις φανών, σημαντήρων, ναυαγίων, 
βολισμάτων κλπ.)  

 Γραμμικά αντικείμενα (π.χ. ισοβαθείς, ακτογραμμή, υποβρύχια καλώδια) 
 Επιφανειακά αντικείμενα (απαγορευμένες περιοχές, πεδία βολής κλπ.) 

Τα παραπάνω σημειακά, γραμμικά και επιφανειακά αντικείμενα συνοδεύονται 
με ορισμένα περιγραφικά χαρακτηριστικά (attributes), με τα οποία προσδιορί-
ζεται η φύση τους και οι ιδιότητές τους, όπως π.χ. ένα σημειακό αντικείμενο 
απεικονίζεται σαν ναυάγιο ή φανός με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (χρώμα, 
περίοδος, εμβέλεια κλπ.). 
Ας εξετάσουμε ως παράδειγμα τη μετατροπή (ψηφιοποίηση) του έντυπου χάρ-

τη του σχήματος 1.1α σε διανυσματική μορφή. Στην περίπτωση αυτή ο πρωτό-
τυπος έντυπος χάρτης (Σχήμα 1.1α), αναλύεται σε 5 επί μέρους αντικείμενα 
(Σχήμα 1.1γ) ως εξής: 

 Αντικείμενο 1ο: Η ακτογραμμή γραμμή (γραμμή Α), η οποία ορίζεται από 
τα ευθύγραμμα τμήματα (διανύσματα) Α1Α2, Α2Α3, Α3Α4, . . . . κ.ο.κ., τα 
οποία προσδιορίζονται με τις συντεταγμένες  των σημείων αρχής και πέρα-
τός τους (Α1, Α2, . . . . κ.ο.κ.).  

 Αντικείμενο 2ο και 3ο: Οι ισοβαθείς Β και Γ  που προσδιορίζονται από τα 
ευθύγραμμα τμήματα (διανύσματα) Β1Β2, Β2Β3, ..Γ1Γ2 κ.ο.κ, όπως και η 
γραμμή Α. 

 Αντικείμενο 4ο: Φανός Ζ που προσδιορίζεται με τις συντεταγμένες ενός 
διανύσματος μηδενικού μήκους (συντεταγμένες σημείου Ζ). 

 Αντικείμενο 5ο: Ναυάγιο Ε που προσδιορίζεται όπως και το 4ο αντικείμε-
νο (φανός Ζ).  

Η απεικόνιση του χάρτη διανυσματικής μορφής στην οθόνη πραγματοποιείται 
με το συνδυασμό των επί μέρους αντικειμένων (σημεία, γραμμές και επιφάνειες).  
Ο συμβολισμός των χαρτογραφικών στοιχείων (φανοί, σημαντήρες, ναυάγια 

κλπ.), δημιουργείται από το χρησιμοποιούμενο λογισμικό με την αντιστοίχιση 
των κατάλληλων για κάθε αντικείμενο συμβόλων ανάλογα με τα περιγραφικά 
χαρακτηριστικά του (attributes). Για παράδειγμα, οι γραμμές ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά τους απεικονίζονται σαν ισοβαθείς, υποβρύχια καλώδια, ακτο-
γραμμή, ποταμοί, όρια απαγορευμένων περιοχών κλπ., ενώ τα μεμονωμένα ση-
μεία σαν ναυάγια, φανοί, φωτοσημαντήρες κλπ. 
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Μία εξελιγμένη μορφή ηλεκτρονικών χαρτών διανυσματικής μορφής είναι οι 
χάρτες που τα διανυσματικά δεδομένα τους είναι ενταγμένα σε περιβάλλον 
Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (Geographical Information System-
GIS).  Στους χάρτες της κατηγορίας αυτής τα διανυσματικά δεδομένα είναι 
δομημενα σε διάφορα επίπεδα ή κλάσεις θεματικών πληροφοριών (Σχήμα 1.3). 

 

Σχήμα 1.3: Επίπεδα θεματικών πληροφοριών χαρτών διανυσματικής μορφής.  

Κάθε ένα από τα επίπεδα θεματικών πληροφοριών του χάρτη μπορεί να θεω-
ρηθεί ότι αποτελεί μία ξεχωριστή βάση δεδομένων, παρέχοντας στο χρήστη 
πολλές επιπρόσθετες λειτουργικές δυνατότητες, ορισμένες από τις οποίες είναι: 

• Δυνατότητα επιλεκτικής απεικονίσεως του πλήθους και του συμβο-
λισμού των χαρτογραφικών στοιχείων (Σχήμα 1.4). Για παράδειγμα εί-
ναι δυνατό να επιλεγεί να εμφανίζεται μόνο η ακτογραμμή και ορισμέ-
νες ισοβαθείς, να απεικονίζεται με πιο έντονο συμβολισμό η 
επιλεγομένη ισοβαθής ασφαλείας, να μην απεικονίζονται τα χαρακτη-
ριστικά και οι τομείς των φανών κατά την ημέρα κλπ. (Σχήμα 1.5). 

• Δυνατότητα σμικρύνσεως της απεικονιζομένης περιοχής με αυτόματη 
επιλογή του πλήθους των απεικονιζομένων  πληροφοριών. 

• Δυνατότητα απεικονίσεως συμπληρωματικών ναυτιλιακών πληροφορι-
ών (φαροδείκτης, ναυτιλιακές οδηγίες κλπ.)  

• Δυνατότητα λογικής επεξεργασίας των χαρτογραφικών στοιχείων, ώ-
στε να παρέχονται ηχητικές και φωτεινές ειδοποιήσεις στον ναυτιλλό-
μενο σε περίπτωση ναυτιλιακού κινδύνου (π.χ. περίπτωση προ-
σεγγίσεως ισοβαθούς ασφαλείας, είσοδος σε απαγορευμένη περιοχή 
κλπ.). 
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Σχήμα 1.4:  Διαχείριση χαρτογραφικών πληροφοριών  Ηλεκτρονικού Χάρτη σε περιβάλλον Γεωγραφικού συστήματος 
Πληροφοριών (GIS) 
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Σχήμα 1.5:  Διάφορες απεικονίσεις του ίδιου ηλεκτρονικού ναυτικού χάρτη  
διανυσματικής μορφής 

 

 
 
(α)  
ένδειξη ισοβαθούς 
ασφαλείας 5 μέτρων, από-
κρυψη χαρακτηριστικών 
και τομέων φανών  και 
απεικόνιση παραδοσιακών 
συμβόλων.  

 

 

 
 
(β) 
ένδειξη ισοβαθούς 
ασφαλείας 20 μέτρων, 
χαρακτηριστικών - τομέων 
φανών και απεικόνιση 
απλοποιημένων συμβόλων. 
 

 
(γ) 
αλλαγή κλίμακας 
απεικονίσεως [Σε όλους 
τους χάρτες διανυσματικής 
μορφής, η αλλαγή της 
κλίμακας (μεγέθυνση ή 
σμίκρυνση της 
απεικονιζομένης περιοχής), 
δεν αλλάζει το μέγεθος των 
χαρτογραφικών συμβόλων] 
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1.2.2 Κατηγορίες ηλεκτρονικών ναυτικών χαρτών διανυσματικής μορφής 
Οι ηλεκτρονικοί ναυτικοί χάρτες διανυσματικής μορφής (vector charts) που 

χρησιμοποιούνται στα συστήματα ηλεκτρονικού χάρτη ανήκουν στις επόμενες 
κατηγορίες:  
α) Ηλεκτρονικοί Ναυτιλιακοί Χάρτες ENCs, οι οποίοι εκδίδονται από τις 

Υδρογραφικές Υπηρεσίες διαφόρων χωρών, σύμφωνα με τις προδιαγρα-
φές S 57 του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού. Η δομή και το περιε-
χόμενο των ENCs παρουσιάζονται λεπτομερέστερα στο κεφάλαιο 3. 

β)  Ηλεκτρονικοί Χάρτες οι οποίοι εκδίδονται από διάφορες εταιρείες σύμ-
φωνα με τις προδιαγραφές S-57, αλλά δεν έχουν την πιστοποίηση εγκυρό-
τητας κάποιας υδρογραφικής υπηρεσίας. 

γ)  Ψηφιακοί Ναυτικοί Χάρτες (Digital Nautical Charts-DNCs), οι οποίοι εκ-
δίδονται από την Εθνική Υπηρεσία Γεωχωρικών πληροφοριών των ΗΠΑ 
(NGA-National Geospatial-Intelligence Agency) σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές DIGEST /VPF (Vector Product Format). 

δ)  Ηλεκτρονικοί Χάρτες που εκδίδονται από διάφορες εταιρείες με  προδια-
γραφές διαφορετικές από τις συνιστώμενες από το  Διεθνή Υδρογραφικό 
Οργανισμό (S-57). 

ε)  Οι Ψηφιακοί Ναυτικοί Χάρτες DNCs (Digital Nautical Charts) που κατα-
σκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIGEST/VPF της Εθνικής 
Χαρτογραφικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (National Imagery and Mapping 
Agency – NIMA), πρώην Defence Mapping Agency (DMA), με βάση 
τους αντίστοιχους έντυπους ναυτικούς χάρτες της NIMA (Ναυτικοί Χάρ-
τες έκδοσης ΗΠΑ) και καλύπτουν τις κυριότερες θαλάσσιες περιοχές της 
Γης.  

Ένα βασικό μειονέκτημα των χαρτών DNCs, έναντι των χαρτών ENCs, είναι 
ότι οι χάρτες DNCs δεν έχουν τη δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης (διόρθω-
σης) όπως οι χάρτες ENCs, αλλά απαιτείται η αντικατάσταση όλων των ψηφια-
κών αρχείων με νέες εκδόσεις. Η βασική αυτή αδυναμία των χαρτών DNCs, 
οφείλεται στο ότι οι προδιαγραφές DIGEST/VPF σχεδιάστηκαν αρχικά για την 
παραγωγή ψηφιακών στρατιωτικών και αεροναυτικών χαρτών, οι οποίοι, όπως 
είναι γνωστό, δεν ενημερώνονται με αγγελίες.  
Λόγω της αδυναμίας αυτόματης διόρθωσης των χαρτών DNCs ο Διεθνής 

Υδρογραφικός Οργανισμός και ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός έχουν 
απονίψει αίτημα των ΗΠΑ για αποδοχή των χαρτών DNCs ως κατάλληλων για 
χρήση στα συστήματα  ECDIS. 
Οι χάρτες DNCs δεν διατίθενται στο εμπόριο για χρήση των ναυτιλλομένων 

αλλά, τουλάχιστον επί του παρόντος, χρησιμοποιούνται μόνο από το Πολεμικό 
Ναυτικό των ΗΠΑ, καθώς και από τα πλοία άλλων χωρών οι οποίες έχουν 
συνάψει ειδικές συμφωνίες συνεργασίας με τις ΗΠΑ. 
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1.3 Σύγκριση χαρτών ψηφιδωτής και διανυσματικής  μορφής  
(raster/vector charts)  

1.3.1 Πλεονεκτήματα ναυτικών χαρτών ψηφιδωτής (raster) μορφής.  
• Αποτελούν πιστά ψηφιακά αντίγραφα των παραδοσιακών έντυπων 

ναυτικών χαρτών και ως εκ τούτου χρησιμοποιούν τα γνωστά στο ναυ-
τιλλόμενο από τους παραδοσιακούς έντυπους ναυτικούς χάρτες 
σύμβολα και χρώματα. 

• Δεν εμπεριέχουν τον κίνδυνο να απαλειφθούν από την οθόνη  βασικές 
για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας πληροφορίες λόγω χειριστικού σφά-
λματος. 

• Η παραγωγή τους και η εν συνεχεία ενημέρωσή τους με αγγελίες από 
τις Υδρογραφικές Υπηρεσίες είναι πολύ πιο εύκολη από την αντίστοιχη 
των χαρτών διανυσματικής μορφής. 

• Οι επίσημοι χάρτες ψηφιδωτής μορφής που εκδίδονται από διάφορες 
ΥΥ, όπως π.χ. οι χάρτες ARCS, καλύπτουν ικανοποιητικά όλες τις 
θαλάσσιες περιοχές, για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί έντυποι  χάρτες.  

• Παρέχουν τη δυνατότητα χρησιμοποιήσεως, με επίθεση στην οθόνη 
του χρησιμοποιούμενου συστήματος Η/Ν χάρτη, επιπρόσθετων στοι-
χείων διανυσματικής μορφής (π.χ. σχεδιασθείσα διαδρομή με σημεία 
αλλαγής πορείας, κλπ.) και με τον τρόπο αυτό καλύπτουν αρκετές από 
τις λειτουργίες ενός συστήματος ECDIS. 

1.3.2 Μειονεκτήματα ναυτικών χαρτών ψηφιδωτής (raster) μορφής. 
• Δεν παρέχουν δυνατότητα επιλεκτικής απεικονίσεως του πλήθους των 

απεικονιζομένων χαρτογραφικών πληροφοριών (π.χ. απεικόνιση μόνο 
της ισοβαθούς ασφαλείας, απεικόνιση ή απόκρυψη χαρακτηριστικών 
και τομέων φανών κλπ.).  

• Απαιτείται μετάπτωση σε επόμενο χάρτη κατά την προχώρηση του 
πλοίου όπως συμβαίνει με τους έντυπους χάρτες. 

•  Όταν χρησιμοποιούνται με την επίθεση και άλλων πληροφοριών δια-
νυσματικής μορφής που τοποθετούνται από το χρήστη, δημιουργείται 
δυσχέρεια στον εντοπισμό και την ανάγνωση των απεικονιζομένων 
στην οθόνη στοιχείων. 

• Όταν αλλάζει το εύρος της απεικονιζομένης στην οθόνη του συστή-
ματος ηλεκτρονικού χάρτη περιοχής (zoom in/ zoom out), το μέγεθος 
των απεικονιζομένων χαρτογραφικών συμβόλων και αλφαβητικών-
αριθμητικών χαρακτήρων μεταβάλλεται. 

• Δεν παρέχονται ηχητικές και φωτεινές ειδοποιήσεις σε περίπτωση προ-
σεγγίσεως ισοβαθούς ασφαλείας, εισόδου σε απαγορευμένη περιοχή 
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κλπ. εκτός αν ο χρήστης καταχωρήσει χειροκίνητα τα όριά τους στο 
στάδιο προετοιμασίας του πλου. 

• Ο προσανατολισμός του χάρτη (course-up) για ταύτιση της πορείας με 
τη διεύθυνση του κατακόρυφου άξονα της οθόνης είναι δυνατό να 
δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην ανάγνωση των χαρτογραφι-
κών πληροφοριών (π.χ. όταν η πορεία είναι 180º, τα χαρακτηριστικά 
των φανών απεικονίζονται αντεστραμμένα).  

• Δεν παρέχουν δυνατότητα απεικονίσεως με έντονο χρώμα της ανάλογα 
με το βύθισμα του σκάφους επιλεγόμενης ισοβαθούς ασφαλείας και 
της θαλάσσιας περιοχής αβαθών μεταξύ ισοβαθούς ασφαλείας και 
ακτογραμμής. 

• Δεν παρέχουν δυνατότητα αυτόματης αναζητήσεως και απεικονίσεως 
συμπληρωματικών πληροφοριών, όπως π.χ. περιγραφή ναυτιλιακών 
κινδύνων, χαρακτηριστικών φανών, σημαντήρων κλπ. 

1.3.3 Πλεονεκτήματα ναυτικών χαρτών διανυσματικής μορφής  
(vector charts).   

• Οι πληροφορίες που περιέχουν είναι δομημένες σε θεματικά επίπεδα. 

• Παρέχουν δυνατότητα επιλεκτικής απεικονίσεως του πλήθους των 
απεικονιζομένων χαρτογραφικών πληροφοριών (π.χ. απεικόνιση μόνο 
της ισοβαθούς ασφαλείας, απεικόνιση ή απόκρυψη χαρακτηριστικών 
και τομέων φανών κλπ.) 

• Παρέχουν δυνατότητα χρησιμοποιήσεως ειδικού συμβολισμού και 
περισσότερων χρωμάτων για την ευκρινέστερη απεικόνιση των χαρτο-
γραφικών πληροφοριών στην οθόνη (π.χ. απεικόνιση της επιλεγόμενης 
ισοβαθούς ασφαλείας με εντονότερο χρώμα, απεικόνιση της αβαθούς 
περιοχής μεταξύ της ακτογραμμής και της ισοβαβαθούς ασφαλείας  με 
έντονο μλε φόντο, απεικόνιση σημαντήρων και φανών με πιο ευδιάκρι-
τα σύμβολα). 

• Παρέχουν δυνατότητα αυτόματης ανακτήσεως και απεικονίσεως συμ-
πληρωματικών πληροφοριών όπως, π.χ. περιγραφή ναυτιλιακών κινδύ-
νων, χαρακτηριστικών φανών, σημαντήρων κλπ. 

• Παρέχουν ηχητικές και φωτεινές ειδοποιήσεις σε περίπτωση προσεγ-
γίσεως ισοβαθούς ασφαλείας, εισόδου σε απαγορευμένη περιοχή κλπ. 

• Όταν αλλάζει το εύρος της απεικονιζομένης στην οθόνη περιοχής 
(zoom in/ zoom out), το μέγεθος των απεικονιζομένων χαρτογραφικών 
συμβόλων και αλφαβητικών-αριθμητικών χαρακτήρων παραμένει αμε-
τάβλητο.  
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2.3.4 Μειονεκτήματα ναυτικών χαρτών διανυσματικής μορφής (vector 
charts). 

• Η παραγωγή χαρτών διανυσματικής μορφής από τις Υδρογραφικές 
Υπηρεσίες είναι πολύ πιο δύσκολη και πολύπλοκη εργασία από την 
παραγωγή χαρτών ψηφιδωτής μορφής. 

• Οι επίσημοι χάρτες διανυσματικής μορφής που μέχρι σήμερα έχουν 
εκδοθεί από διάφορες ΥΥ είναι ελάχιστοι και δεν καλύπτουν όλες τις 
θαλάσσιες περιοχές, για τις οποίες έχουν εκδοθεί  έντυποι ναυτικοί 
χάρτες και η κάλυψη αυτού του κενού δεν προβλέπεται να ολοκληρω-
θεί  πριν την παρέλευση αρκετών ετών.  

• Λόγω της πολυπλοκότητας τους, η σωστή και ασφαλής χρήση χαρτών 
διανυσματικής μορφής από το ναυτιλλόμενο απαιτεί σημαντική σε 
διάρκεια και κόστος εκπαίδευση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 

2.1  Γενικά περί συστημάτων Η/Ν χάρτη. 
Ένας ιστορικός σταθμός στην εξέλιξη των μεθόδων ναυσιπλοΐας αποτελεί η 

κατά το έτος 1995 θεσμοθέτηση από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) 
τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών για την χρήση των Συστημάτων 
Απεικόνισης Ηλεκτρονικού Χάρτη και Πληροφοριών (Electronic Chart Display 
and Information Systems - ECDIS) στη ναυσιπλοΐα. Από τη χρονολογία αυτή, τα 
παραδοσιακά εργαλεία του ναυτιλλόμενου (έντυπος ναυτικός χάρτης, κουμπάσο, 
παράλληλο, μολύβι και γομολάστιχα), αντικαθίστανται όλο και περισσότερο από 
τα Συστήματα Ηλεκτρονικού Χάρτη.  
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο όρος «Σύστημα Ηλεκτρονικού Χάρτη» είναι 

πολύ στενός για να καταδείξει όλο το εύρος των δυνατοτήτων των συστημάτων 
αυτών, οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ τη δυνατότητα απεικονίσεως σε μια οθό-
νη του ηλεκτρονικού χάρτη της περιοχής, της σχεδιασθείσας διαδρομής και της 
πραγματικής ανά πάσα στιγμή θέσεως (στίγματος) του πλοίου. 

2.2 Βασικά χαρακτηριστικά συστημάτων Η/Ν χάρτη 
Ένα τυπικό σύστημα ηλεκτρονικού χάρτη (Σχήμα 2.1) αποτελείται από: 

 Τον υλικό εξοπλισμό (hardware). Αποτελείται από έναν Ηλεκτρονικό 
Υπολογιστή με έγχρωμη οθόνη και διασυνδέσεις (interfaces) με τα συστή-
ματα καθορισμού θέσεως (GPS, DGPS, GNNS κλπ.), καθώς και με άλλα 
ναυτιλιακά όργανα και συστήματα, όπως: δρομόμετρο, γυροπυξίδα, 
ναυτιλιακό ραντάρ, σύστημα αυτομάτου παρακολουθήσεως στόχων 
ARPA, σύστημα αυτομάτου αναγνωρίσεως AIS, κλπ. 

 
Σχήμα 2.1: Αρχή λειτουργίας συστήματος ηλεκτρονικού χάρτη. 
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 Το κατάλληλο λογισμικό (software). Παρέχει τις απαιτούμενες λει-
τουργίες για την εκτέλεση των εργασιών προετοιμασίας, σχεδιάσεως 
και εκτελέσεως του πλου, όπως π.χ. απεικόνιση στην οθόνη του συστή-
ματος του ηλεκτρονικού ναυτικού χάρτη της περιοχής, της θέσεως του 
πλοίου, της σχεδιασθείσας διαδρομής, της πραγματικής ως προς το 
βυθό πορείας καθώς και άλλων χρήσιμων στοιχείων για την εκτέλεση 
και παρακολούθηση του πλου (Σχήμα 2.2). 

 Τα δεδομένα (Data). Αποτελούνται από ψηφιακά αρχεία, τα οποία 
περιέχουν τους ηλεκτρονικούς χάρτες αλλά και πληροφορίες από 
διάφορες ναυτιλιακές εκδόσεις όπως φαροδείκτες, ναυτιλιακές οδηγίες 
(πλοηγοί) κλπ. 

 
 

Σχήμα  2.2: Οθόνη απλού συστήματος ηλεκτρονικού χάρτη.  
Τα πρώτα συστήματα ηλεκτρονικού χάρτη εμφανίστηκαν περί το μέσον της 

δεκαετίας του 1980. Οι ηλεκτρονικοί χάρτες των συστημάτων της κατηγορίας 
αυτής παράγονταν συνήθως από την εταιρεία κατασκευής του συστήματος, 
χωρίς επίσημες προδιαγραφές και κατά κανόνα περιείχαν ορισμένα µόνο από τα 
στοιχεία των αντίστοιχων εντύπων χαρτών, όπως ακτογραμμή και επιλεγμένα 
χαρτογραφικά αντικείμενα (κυριότεροι φανοί, μερικές ισοβαθείς, μερικά βολί-
σματα κ.ο.κ.). Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, τα πρώιμα αυτά συστήματα 
ηλεκτρονικού χάρτη αναπτύχτηκαν σε ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα 
(information systems) με πολύ περισσότερες δυνατότητες, όπως η απεικόνιση 
πληρέστερων ηλεκτρονικών χαρτών. 
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2.3  Γενικά χαρακτηριστικά υλικού. 
Ο υλικός εξοπλισμός (hardware) ενός τυπικού συστήματος Ηλεκτρονικού 

χάρτη αποτελείται από έναν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή με έγχρωμη οθόνη και με 
κατάλληλες διασυνδέσεις (interfaces), για να επικοινωνεί με διάφορα ναυτιλιακά 
όργανα και συσκευές, όπως π.χ. συστήματα καθορισμού θέσεως (GPS, DGPS, 
GNNS κλπ.), γυροπυξίδα, δρομόμετρο, ηχοβολιστικό, ναυτιλιακό ραντάρ, σύ-
στημα αυτομάτου παρακολουθήσεως στόχων ARPA, σύστημα αυτομάτου ανα-
γνωρίσεως AIS, κλπ. 
Οι βασικές μονάδες υλικού ενός συστήματος Ηλεκτρονικού χάρτη είναι: 

 Κεντρική μονάδα επεξεργασίας CPU (Central Processing Unit). Είναι η 
μονάδα που εκτελεί το εγκατεστημένο λογισμικό (προγράμματα), το οποίο 
αποτελείται από: 
- το λειτουργικό σύστημα (συνήθως Windows, Unix, Linux). 
- τα προγράμματα εφαρμογών για την εκτέλεση των εργασιών προετοι-

μασίας, σχεδιάσεως και εκτελέσεως του πλου (π.χ. απεικόνιση στην 
οθόνη του συστήματος του ηλεκτρονικού ναυτικού χάρτη της περιοχής, 
της θέσεως του πλοίου, της σχεδιασθείσας διαδρομής καθώς και άλλων 
χρήσιμων για την εκτέλεση και παρακολούθηση του πλου στοιχείων). 

 Μονάδα απεικόνησης. Συνήθως χρησιμοποιείται κλασικός τύπος έγχρω-
μης οθόνης CRT διαγωνίου 17 έως 23 ιντσών με διακριτική ικανότητα 
1280x1024 pixels, ή μεγαλύτερη και απεικόνιση 256 χρωμάτων, ή στα 
νεότερα συστήματα αντίστοιχη επίπεδη οθόνη τεχνολογίας LCD (Liquid 
Crystal Display). 

 Μονάδες επικοινωνίας με το χρήστη (human interface). Χρησιμοποιούν-
ται για την καταχώρηση εντολών και την αποθήκευση στοιχείων από το 
χρήστη. Συνήθως χρησιμοποιείται πληκτρολόγιο και track ball. 

 Μονάδα αποθηκεύσεως δεδομένων. Όπως στους συνήθεις υπολογιστές, 
χρησιμοποιείται σκληρός εσωτερικός δίσκος για την αποθήκευση δεδομέ-
νων και CDs - DVDs για τη μεταφορά δεομένων. 

 Μονάδες διασυνδέσεως με συστήματα επικοινωνιών. (Δορυφορικό 
σύστημα  INMARSAT, σύστημα κινητής τηλεφωνίας GSM κλπ.). 

 Μονάδες διασυνδέσεως με άλλα ναυτιλιακά όργανα και συσκευές. 
Χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση ναυτιλιακών οργάνων και συσκευών 
με το σύστημα ηλεκτρονικού χάρτη για την παροχή βασικών για τη λει-
τουργία του συστήματος στοιχείων όπως: θέση (στίγμα) σκάφους (GPS, 
DGPS, GNSS), πορεία (γυροπυξίδα, μαγνητική πυξίδα), βάθος θαλάσσης 
(ηχοβολιστικό) κλπ. Οι διασυνδέσεις των συσκευών αυτών και η μετάδοση 
των στοιχείων στο σύστημα ηλεκτρονικού χάρτη γίνονται συνήθως με τις 
θύρες επικοινωνιών RS 232 και RS 422 και τα ειδικά πρωτόκολλα μετα-
φοράς ναυτιλιακών δεδομένων, όπως τα πρωτόλκολα NΜΕΑ 183 και 
ΝΜΕΑ 2000. 
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2.2.2  Δυνατότητες Λογισμικού (ναυτιλιακές λειτουργίες). 
Το λογισμικό των συστημάτων ηλεκτρονικού χάρτη διακρίνεται στο 

λογισμικό του λειτουργικού συστήματος (operating system) και το λογισμικό 
εφαρμογών (application software). 

 

 
Σχήμα 2.3:  Απλό σύστημα ηλεκτρονικού χάρτη με μονάδες κοινού Η/Υ . 

  
Σχήμα 2.4:  Σύστημα  ηλεκτρονικού χάρτη για μόνιμη εγκατάσταση στη 

γέφυρα. 
Το περισσότερο καθιερωμένο λειτουργικό σύστημα για προσωπικούς υπολο-

γιστές είναι το MS WINDOWS στις διάφορες εκδόσεις του. Για σταθμούς εργα-
σίας το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα είναι συνήθως UNIX ή LINUX 
με τις διάφορες παραλλαγές τους. Στα περισσότερα συστήματα ηλεκτρονικού 
χάρτη, το λειτουργικό σύστημα, δεν παρέχει πρόσβαση στον χρήστη για να μη 
χρησιμοποιείται το σύστημα για άλλο σκοπό πλην της ναυσιπλοΐας. Έτσι με την 
ενεργοποίηση του συστήματος εμφανίζεται στην οθόνη αποκλειστικά το γραφικό 
περιβάλλον του συστήματος ηλεκτρονικού χάρτη.  

 Οι βασικές δυνατότητες του λογισμικού εφαρμογής ενός τυπικού συστήματος 
ηλεκτρονικού χάρτη είναι: 

 Σχεδίαση και απεικόνιση της σχεδιασθείσας διαδρομής. 
 Συνεχής αυτόματη υποτύπωση της θέσεως (στίγματος) με χρήση δύο 
διαφορετικών συμβόλων απεικονίσεως του πλοίου.  



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ, ΣΝΔ 2009 (ανατύπωση 2012) 

-19- 

 Απεικόνιση του διανύσματος της πραγματικής ως προς το βυθό 
πορείας και ταχύτητας. 

 Απεικόνιση διοπτεύσεων και κύκλων αποστάσεων. 
 Καταχώρηση συμπληρωματικών πληροφοριών από το χρήστη με την 
απεικόνιση σημείων, γραμμών και περιοχών που ορίζονται με κλειστές 
πολυγωνικές γραμμές καθώς και καταχώρηση διαφόρων σημειώσεων  
(π.χ. απαγορευμένη περιοχή, σημείο αναφοράς ανθρώπου στη θάλασ-
σα, σημεία ποντίσεως ωκεανογραφικών οργάνων κλπ.). 

 Παροχή ηχητικών και οπτικών προειδοποιήσεων κινδύνου, όπως π.χ.: 
 Όταν το πλοίο βρίσκεται εκτός της σχεδιασθείσας διαδρομής. 
 Όταν το πλοίο εισέρχεται σε απαγορευμένη ή επικίνδυνη περιοχή 
που έχει ήδη καθορισθεί από το χρήστη. 

 Επιλογή προσανατολισμού απεικονιζόμενου ηλεκτρονικού χάρτη. 
 Επιλογή του πλήθους των χαρτογραφικών και λοιπών πληροφοριών 
που απεικονίζονται στην οθόνη. 

 Αυτόματη διόρθωση των ηλεκτρονικών χαρτών.  
 Επίθεση εικόνας ραντάρ και στόχων συστήματος ARPA. 

Ανάλογα με την κατηγορία του συστήματος ηλεκτρονικού χάρτη (βλ. §1.5) 
και την κατηγορία των χρησιμοποιούμενων ηλεκτρονικών χαρτών (βλ. §1.4), 
είναι δυνατό να καλύπτονται μερικές, όλες ή και περισσότερες από τις ανωτέρω 
λειτουργίες.  

2.5 Κατηγορίες Συστημάτων Ηλεκτρονικού Χάρτη. 
Τα συστήματα ηλεκτρονικού χάρτη που είναι διαθέσιμα στο ναυτιλλόμενο δεν 

παρέχουν όλα τις ίδιες δυνατότητες και λειτουργίες. Οι βασικές διαφορές μεταξύ 
των διαφόρων συστημάτων ηλεκτρονικού χάρτη σχετίζονται με: 

 Την κατηγορία των  ηλεκτρονικών χαρτών που χρησιμοποιεί το σύστημα. 
 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υλικού (hardware) του συστήματος. 
 Τις δυνατότητες του λογισμικού (ναυτιλιακές λειτουργίες) του συστήματος. 

Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια και τις σχετικές προδιαγραφές του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), τα συστήματα ηλεκτρονικού χάρτη κατα-
τάσσονται στις επόμενες δύο βασικές κατηγορίες: 
Συστήματα ECDIS.  (Electronic Chart Display and Information Systems  - 
Συστήματα Απεικονίσεως Ηλεκτρονικού Χάρτη και Πληροφοριών).  
Τα συστήματα ECDIS καλύπτουν πλήρως τις σχετικές προδιαγραφές του Διεθ-
νούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), σχετικά με τον τύπο (κατηγορία ) των 
ηλεκτρονικών χαρτών, τα τεχνικά χαρακτηριστικά υλικού (hardware) και τις 
ναυτιλιακές λειτουργίες (δυνατότητες λογισμικού).   
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Συστήματα ECS. (Electronic Chart Systems).  
Συστήματα ECS χαρακτηρίζονται  τα συστήματα ηλεκτρονικού χάρτη, τα οποία 
δεν καλύπτουν όλες ή καλύπτουν μόνο  ορισμένες από τις προδιαγραφές των συ-
στημάτων ECDIS του ΙΜΟ. Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισμού1: 

 «Ένα σύστημα ECDIS είναι ένα σύστημα πληροφοριών για την ναυ-
σιπλοΐα, το οποίο, με επαρκείς εφεδρικές διατάξεις ασφαλείας, είναι δυνατό 
να θεωρηθεί ότι καλύπτει τις απαιτήσεις χρήσεως ενημερωμένων έντυπων 
ναυτικών χαρτών που εκδίδονται από τις επίσημες κρατικές Υδρογραφικές 
Υπηρεσίες, παρέχοντας την δυνατότητα επιλεκτικής απεικονίσεως πληρο-
φοριών από τη βάση δεδομένων ηλεκτρονικών ναυτιλιακών χαρτών του 
συστήματος SENC (System Electronic Navigational Chart), σε συνδυασμό 
με την απεικόνιση της θέσεως του σκάφους από πληροφορίες που παρέ-
χονται από διάφορους αισθητήρες, για υποβοήθηση του ναυτιλλόμενου στη 
σχεδίαση και υποτύπωση του πλου και, εφόσον απαιτείται, με την απεικό-
νιση επιπρόσθετων ναυτιλιακών πληροφοριών». 

 Οι ηλεκτρονικοί χάρτες που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τα συστήματα 
ECDIS, ονομάζονται Ηλεκτρονικοί Ναυτιλιακοί Χάρτες (Electronic Navi-
gational Charts - ENCs), είναι χάρτες διανυσματικής μορφής (vector charts) 
και κατασκευάζονται σύμφωνα με λεπτομερείς τυποποιημένες τεχνικές 
προδιαγραφές από τις υδρογραφικές υπηρεσίες των διαφόρων χωρών, ή σε 
αντίθετη περίπτωση με την έγκρισή τους. 

 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υλικού και οι λειτουργικές δυνατότητες του 
λογισμικού πρέπει να καλύπτουν τις καθορισθείσες από τον ΙΜΟ ελάχιστες 
απαιτήσεις.  

Η σύμφωνα με τις προαναφερθείσες αρχές χρήση των συστημάτων ECDIS με 
ηλεκτρονικούς χάρτες ENC θεωρείται ισοδύναμη με τη χρήση των παραδοσια-
κών έντυπων ναυτικών χαρτών  και ως εκ τούτου τον απαλλάσσει από την υπο-
χρέωση τηρήσεως ενημερωμένης σειράς ναυτικών χαρτών. Εν τούτοις επειδή επί 
του παρόντος δεν υπάρχει πλήρης κάλυψη όλων των θαλάσσιων περιοχών με 
ηλεκτρονικούς χάρτες ENC, για περιοχές όπου υπάρχει έλλειψη ENC, το σύστη-
μα ECDIS μπορεί να λειτουργεί με ηλεκτρονικούς ναυτικούς χάρτες ψηφιδωτής 
μορφής RNCs2 (Raster Nautical Charts). Στις περιπτώσεις αυτές που το σύστημα 
ECDIS λειτουργεί ως σύστημα απεικονίσεως χαρτών ψηφιδωτής μορφής (Raster 
Chart Display System), ο ναυτιλόμενος ωφείλει να τηρεί ενημερωμένα με τις 
αγγελίες για τους ναυτιλομένους αντίτυπα των αντίστοιχων έντυπων ναυτικών 
χαρτών.  
Τα συστήματα ECDIS παρουσιάζονται αναλυτικότερα στα επόμενα κεφάλαια. 
                                              

1 IMO. 2006. “Revised Performance Standards for Electronic Chart Display and Information 
Systems (ECDIS”). IMO Resolution MSC.232 (82) adopted on 5 Dec 2006. 

2   RNCs: Raster Nautical Charts (Ψηφιδωτοί Ναυτικοί Χάρτες). [βλ. Κεφάλαιο 1 §1.2.2] 
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Συστήματα WECDIS: 
Εκτός από την υποστήριξη της Διεθνούς Ναυσιπλοΐας, για την οποία χρησιμο-
ποιούνται τα συστήματα ECDIS και οι Ηλεκτρονικοί Ναυτιλιακοί Χάρτες 
(ENCs) σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διεθνόυς Ναυτιλιακού Οργανισμού και 
του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού αντιστοίχως, για την υποστήριξη των 
επιχειρησιακών δραστηριοτήτων των Πολεμικών Πλοίων χρησιμοποιούνται τα 
Πολεμικά Συστήματα Απεικονίσεως Ηλεκτρονικού Χάρτη και Πληροφοριών, 
γνωστά ως συστήματα WECDIS (Warship Electronic Chart Display and Infor-
mation Systems) για τα οποία τηρούνται αντίστοιχες  με τα συστήματα ECDIS 
λειτουργικές προδιαγραφές3.  

 
 

                                              
3   STANAG 4564: “Standard for Warship Electronic Chart Display and Information System 

(WECDIS)”, 2nd Edition, 2004. [Βλ. κεφάλαιο 13]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ (ENCS) 
3.1 Γενικά χαρακτηριστικά Ηλεκτρονικών Ναυτιλιακών Χαρτών (ENCs) 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σύμφωνα με τις λειτουργικές προδιαγραφές των 

συστημάτων ECDIS του ΙΜΟ, τα συστήματα αυτά πρέπει να χρησιμοποιούν 
ειδικούς ηλεκτρονικούς χάρτες διανυσματικής μορφής, οι οποίοι ονομάζονται 
Ηλεκτρονικοί Ναυτιλιακοί Χάρτες (Electronic Navigational Charts- ENCs).  
Οι ηλεκτρονικοί χάρτες ENCs, κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αυστηρές 

λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές του προτύπου μεταφοράς ψηφιακών υδρο-
γραφικών δεδομένων S-57 του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού4.  
Ο αναλυτικός ορισμός του Ηλεκτρονικού Ναυτιλιακού Χάρτη δίδεται στις 

λειτουργικές προδιαγραφές των συστημάτων ECDIS του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού5 και είναι ο εξής: 

«Ο Ηλεκτρονικός Ναυτιλιακός Χάρτης (Electronic Navigational Chart - 
ENC), είναι η τυποποιημένη ως προς το περιεχόμενο, τη δομή και τον τύπο 
(content, structure, format) βάση δεδομένων που κατασκευάζεται από τις 
κρατικές υδρογραφικές υπηρεσίες, για να χρησιμοποιηθεί με το σύστημα 
ECDIS. Ο Ηλεκτρονικός Ναυτιλιακός Χάρτης (ENC) περιέχει όλες τις 
αναγκαίες για την ασφαλή πλοήγηση χαρτογραφικές πληροφορίες και είναι 
δυνατόν να περιέχει και επιπρόσθετες ως προς τον έντυπο χάρτη πληροφο-
ρίες (π.χ. Ναυτιλιακές Οδηγίες – Πλοηγοί), οι οποίες είναι δυνατό να 
θεωρηθούν απαραίτητες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας». 

 Ένας άλλος χρήσιμος για την κατανόηση της λειτουργίας των συστημάτων 
ECDIS ορισμός του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού4 είναι ο εξής:  

«Ηλεκτρονικός Ναυτιλιακός  Χάρτης Συστήματος», ή «Βάση Δεδομένων 
Ηλεκτρονικού Ναυτιλιακού Χάρτη Συστήματος» (System Electronic 
Navigational Chart - SENC) είναι η βάση δεδομένων η οποία προκύπτει 
από τον μετασχηματισμό του ENC στο σύστημα ECDIS για κατάλληλη 
χρήση, με προσθήκη διορθώσεων στον ENC με τα κατάλληλα μέσα και με 
προσθήκη άλλων στοιχείων από τον ναυτιλλόμενο. Είναι η βάση δεδομέ-
νων, στην οποία το σύστημα ECDIS έχει πρόσβαση για την απεικόνιση 
χαρτογραφικών και ναυτιλιακών πληροφοριών στον ενδείκτη και για άλλες 
ναυτιλιακές λειτουργίες. Το προκύπτον αποτέλεσμα είναι ισοδύναμο προς 
έναν ενημερωμένο έντυπο χάρτη». 

                                              
4  International Hydrographic Organization.“Transfer Standard for Digital Hydrographic 

Data”, Special Publication No. 57, Edition 3.1. November 2000.  
5  IMO. 2006. “Revised Performance Standards for Electronic Chart Display and Information 

Systems (ECDIS”). IMO Resolution MSC.232 (82) adopted on 5 Dec 2006. 
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Οι ENCs αποτελούν μία εξελιγμένη βάση δεδομένων γεωγραφικών, ναυτιλια-
κών και λοιπών πληροφοριών, η οποία αποτελείται από πολλά επί μέρους στοι-
χεία, τα οποία λέγονται αντικείμενα (objects) και χρησιμοποιούνται για την περι-
γραφή της θέσεως, της γεωμετρίας και των ιδιοτήτων διαφόρων φυσικών οντο-
τητων που απεικονίζονται στους χάρτες, όπως π.χ. φάροι, υποβρύχιοι αγωγοί 
κλπ.  
Τα αντικείμενα που συνθέτουν ένα ENC δεν περιέχουν γραφικά χαρτογρα-

φικά σύμβολα (π.χ. σύμβολο ναυαγίου, σημαντήρα κλπ.), αλλά αποτελούνται 
από πινακοποιημένες πληροφορίες για: 

 Τη θέση (συντεταγμένες φ, λ στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς WGS-
84)  και τη γεωμετρία (σημεία, γραμμές κλπ.) των διαφόρων αντικειμένων. 
Τα αντικείμενα που περιέχουν πινακοποιημένες πληροφορίες της 
κατηγορίας αυτής ονομάζονται «χωρικά αντικείμενα» («spatial objects»). 

 Την περιγραφή των χαρακτηριστικών των αντικειμένων με ορισμένα περι-
γραφικά χαρακτηριστικά ή παραμέτρους (attributes), με τη βοήθεια των 
οποίων προσδιορίζεται η φύση κάθε αντικειμένου και οι ιδιότητές του 
όπως π.χ. ένα σημειακό αντικείμενο περιγράφεται σαν ναυάγιο ή φανός με 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (χρώμα, περίοδος, εμβέλεια κλπ.). Τα αντι-
κείμενα που περιέχουν πινακοποιημένες πληροφορίες της κατηγορίας 
αυτής ονομάζονται «περιγραφικά αντικείμενα» («feature objects»). 

3.2 Δομή και περιεχόμενο Ηλεκτρονικών Ναυτιλιακών Χαρτών. 
Οι Ηλεκτρονικοί Ναυτιλιακοί Χάρτες (ENCs) αποτελούν μία βάση δεδομένων 

η οποία αποτελείται από πολλά επί μέρους στοιχεία, τα οποία λέγονται αντικεί-
μενα (objects)6.  
Τα αντικείμενα (objects) που συνθέτουν ένα ENC διακρίνονται σε: 

 χωρικά αντικείμενα (spatial objects) και σε 
 περιγραφικά αντικείμενα (feature objects). 

Τα χωρικά αντικείμενα χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της θέσεως 
και της γεωμετρίας διαφόρων φυσικών οντοτήτων στην επιφάνεια της γης, όπως:  

− σημειακά χωρικά αντικείμενα που αντιστοιχούν σε φανούς, σημαντή-
ρες και ναυάγια,  

− γραμμικά χωρικά αντικείμενα που αντιστοιχούν σε υποβρύχιους αγω-
γούς, καλώδια , όρια απαγορευμένών περιοχών κλπ. 

                                              
6  Οι Ηλεκτρονικοί Ναυτιλιακοί Χάρτες (ENCs), είναι μια αντικειμενοστραφής βάση δεδομένων 

(Object Oriented Data Base). Για την περιγραφή των χαρακτηριστικών των αντικειμενοστρεφών 
βάσεων δεδομένων και τα πλεονεκτήματά τους έναντι των λοιπών βάσεων δεδομένων βλέπε στην 
ιστοσελίδα του πανεπιστημίου του Τέξας (http://www.colorado.edu/geography/ gcraft/notes/ 
notes.html): “Database Concepts: Issues of Modeling and Representation by Kenneth E. Foote and 
Donald J. Huebner”.  
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Τα περιγραφικά αντικείμενα χρησιμοποιούνται κυρίως για την περιγραφή 
διαφόρων φυσικών οντοτήτων (π.χ. ναυάγια, σημαντήρες, πυρσοί, υποβρύχια 
καλώδια, απαγορευμένες περιοχές κλπ.). Τα περιγραφικά αντικείμενα κατατάσ-
σονται σε 200 περίπου κλάσεις περιγραφικών αντικειμένων, “object feature 
classes”, ή, “feature objects”. Παραδείγματα κλάσεων αντικειμένων είναι τα 
εξής: WRECKS (ναυάγια), LIGHTS (πυρσοί).  
Σε κάθε κλάση περιγραφικών αντικειμένων χρησιμοποιείται ένας πίνακας, ο 

οποίος περιέχει κατάλληλα χαρακτηριστικά ή παραμέτρους (attributes), με τα 
οποία επιτυγχάνεται η πλήρης περιγραφή μιας φυσικής οντότητας. Για παρά-
δειγμα ένα περιγραφικό αντικείμενο που ανήκει στην κλάση πυρσοί (LIGHTS) 
περιγράφεται με διάφορα πινακοποιημένα χαρακτηριστικά (attributes), όπως 
χρώμα, περίοδος κλπ., όπως επεξηγείται αναλυτικότερα στη συνέχεια.  
Οι τεχνικές προδιαγραφές S-57 του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού 

προβλέπουν τη χρήση 200 περίπου χαρακτηριστικών (attributes) για τις διάφορες 
κλάσεις αντικειμένων. Σε κάθε κλάση περιγραφικών αντικειμένων προβλέπεται 
η χρήση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών (attributes). Για ορισμένα από τα 
χαρακτηριστικά κάθε κλάσεως είναι  υποχρεωτική η καταγραφή των τιμών τους 
(mandatory attributes), ενώ για τα υπόλοιπα είναι προαιρετική (optional 
attributes). Η τιμή που αποδίδεται για κάθε χαρακτηριστικό (attribute) συνήθως 
επιλέγεται από συγκεκριμένο πίνακα επιτρεπόμενων τιμών ανάλογα με τη φύση 
του περιγραφόμενου αντικειμένου. Για παράδειγμα αναφέρεται ότι για το 
χαρακτηριστικό “CATWRK” (Category of wreck) που χρησιμοποιείται για την 
περιγραφή της κατηγορίας  ενός ναυαγίου (κλάση αντικειμένων WRECKS), 
προβλέπεται να καταχωρηθεί μία από τις παρακάτω 5 τιμές: 

1: non-dangerous wreck 
2: dangerous wreck 
3: distributed remains of wreck 
4: wreck showing mast/masts 
5: wreck showing any portion of hull or superstructure 
Τα περιγραφικά αντικείμενα δεν περιέχουν γεωμετρικές πληροφορίες (σχήμα 

και θέση των φυσικών οντοτήτων στην  επιφάνεια της γης). Εν τούτοις, όταν 
απαιτείται, οι γεωμετρικές πληροφορίες ενός περιγραφικού αντικειμένου (σχήμα 
και θέση του στην  επιφάνεια της γης) προσδιορίζονται με το συσχετισμό του με 
ένα η περισσότερα χωρικά αντικείμενα, ή με κάποιο άλλο περιγραφικό αντικεί-
μενο, το οποίο αναφέρεται σε ένα χωρικό (βλ. § 23.6).  
Στο σχήμα 3.1 παρουσιάζεται συνοπτικά η γενική δομή της αντικειμενοστρα-

φούς βάσεως δεδομένων των ENCs, σύμφωνα με το πρότυπο S-57 του Διεθνούς 
Υδρογραφικού Οργανισμού. 
Οι πινακοποιημένες πληροφορίες που περιέχονται  στα χωρικά και περιγραφι-

κά αντικείμενα που συνθέτουν τους ENCs απεικονίζονται στην οθόνη των 
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συστημάτων ηλεκτρονικού χάρτη με τη βοήθεια του λογισμικού των συστημά-
των αυτών, με το οποίο: 

- Τα δεδομένα της περιοχής ενδιαφέροντος ανακτώνται από τα περιεχόμενα 
της βάσεως δεδομένων του Ηλεκτρονικού Ναυτιλιακού Χάρτη Συστήμα-
τος (SENC). 

- Τα περιγραφικά αντικείμενα που αναφέρονται στα διάφορα χαρτογραφικά 
στοιχεία (π.χ. τα περιγραφικά αντικείμενα που αντιστοιχούν σε ναυάγια, 
σημαντήρες, πυρσούς κλπ.) συσχετίζονται με σημειακά χωρικά αντικείμε-
να τα οποία καθορίζουν  τις αντίστοιχες θέσεις στην επιφάνεια της γης. 

- Οι πινακοποιημένες πληροφορίες των αντικειμένων αποδίδονται γραφικά 
με χαρτογραφικά σύμβολα που παρέχονται από το λογισμικό και αντιστοι-
χούν στις τιμές των περιγραφικών χαρακτηριστικών τους (attributes)7. 

- Οι  ENCs του συστήματος ECDIS εμφανίζονται στην οθόνη ως ενιαίος 
συνεχόμενος χάρτης καθόλη τη διάρκεια του πλου, χωρίς να απαιτείται 
μετάπτωση από ένα χάρτη σε άλλο, όπως συμβαίνει τόσο στους έντυπους 
ναυτικούς χάρτες, όσο και στους ηλεκτρονικούς ναυτικούς χάρτες 
ψηφιδωτής μορφής RNCs (Raster Nautical Charts). 

- Παρέχεται στον ναυτιλλόμενο η δυνατότητα επιλεκτικής απεικονίσεως 
των κατά περίπτωση επιθυμητών γεωγραφικών, ναυτιλιακών και λοιπών 
πληροφοριών στην οθόνη του συστήματος, όπως: 

 Απεικόνιση μόνο της ακτογραμμής και ορισμένων ισοβαθών. 
 Απεικόνιση της ισοβαθούς ασφαλείας με πιο έντονο συμβολισμό. 
 Μη απεικόνιση χαρακτηριστικών και τομέων φανών κατά την ημέρα. 

3.2.1 Κατηγορίες χωρικών αντικειμένων (spatial objects)  και  
τοπολογικό μοντέλο Ηλεκτρονικών Ναυτιλιακών Χαρτών 

Τα χωρικά αντικείμενα δημιουργούνται σύμφωνα με το τοπολογικό μοντέλο 
των προδιαγραφών S-57 του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού και ανήκουν 
στις επόμενες κατηγορίες: 

 Σημεία (nodes), τα οποία καθορίζονται με τις συντεταγμένες της θέσε-
ως τους (συντεταγμένες φ,λ στο σύστημα WGS-84) 

 Γραμμές (edges) που καθορίζονται με τις συντεταγμένες της θέσεως 
δύο ή περισσοτέρων σημείων και επιπρόσθετες παραμέτρους παρεμ-
βολής μεταξύ των σημείων αυτών. 

Τα βασικά γεωμετρικά στοιχεία (geometric primitives) που χρησιμοποιούνται 
για την απεικόνιση της θέσεως των διαφόρων φυσικών και χαρτογραφικών 

                                              
7 International Hydrographic Organization: Special Publication No. 52 Appendix 2 “Colour 

& Symbols Specifications for ECDIS” IHO S-52/Ap2, 4th Edition, July 1997 
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αντικειμένων, είναι τα σημεία, οι γραμμές και οι επιφάνειες. Ως ενδεικτικά 
παραδείγματα εφαρμογής των γενικών αυτών αρχών στο τοπολογικό μοντέλο 
των ENCs αναφέρονται τα εξής: 

− Χρήση σημειακών χωρικών αντικειμένων (nodes) για την απεικόνιση της 
θέσεως στην επιφάνεια της γης φανών, σημαντήρων και ναυαγίων. 

− Χρήση γραμμών (edges) για την απεικόνιση της θέσεως στην επιφάνεια 
της γης διαφόρων φυσικών και χαρτογραφικών αντικειμένων, όπως ισοβα-
θείς καμπύλες, ακτογραμμή, υποβρύχιοι αγωγοί και καλώδια. 

− Χρήση γραμμών (edges) για την απεικόνιση της θέσεως στην επιφάνεια 
της γη διαφόρων επιφανειών, όπως αβαθείς περιοχές, απαγορευμένες 
περιοχές κλπ. Οι επιφάνειες καθορίζονται από κλειστές πολυγωνικές 
γραμμές, στις οποίες ταυτίζεται η αρχή και το πέρας τους. 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΙΧΑΡΤΕΣ ENCs
(Αντικειμενοστραφής βάση Δεδομένων)

Περιγραφικά Αντικείμενα (Feature Objects) Χωρικά Αντικείμενα (Spatial Objects)

Σημεία (nodes)
καθορίζονται με τις συντεταγμένες τους
(συντεταγμένες φ,λ στο σύστημα WGS-84

Γραμμές (edges)
χρησιμοποιούνται για καθορισμό:
- γεωμετρίας/ θέσεως γραμμικών περιγραφικών
αντικειμένων
- προσδιορισμό ορίων επιφανειών (faces)

Γεωγραφικά περιγραφικά αντικείμενα
(Geo Feature Objects)
περιέχουν περιγραφικά χαρακτηριστικά των φυσικών
οντοτήτων π.χ. χαρακτηριστικά πυρσών

Συλλεκτικά περιγραφικά αντικείμενα
(Collection feature objects)
χρησιμοποιούνται για τον συσχετισμό άλλων αντικειμένων
π.χ. σημαντήρας πάνω από ναυάγιο

Πληροφοριακά Περιγραφικά Αντικείμενα
(Meta Feature Objects)
περιέχουν πληροφορίες άλλων αντικειμένων
π.χ. μονάδες μετρήσεως

Χαρτογραφικά Αντικείμενα (Cartographic Objects)
περιέχουν πληροφορίες για την απεικόνιση συμβόλων που
δεν απεικονίζον φυσικές οντότητες (π.χ. ανεμολόγιο).

μεμονωμένα σημεία ( isolated  nodes)
χρησιμοποιούνται για καθορισμό θέσεως
σημειακών περιγραφικών αντικειμένων

συνδετικά σημεία (connecting  nodes)
χρησιμοποιούνται σαν αρχή και τέλος
μιας ή περισσότερων γραμμών (edges)

 
 
Σχήμα 3.1:  Δομή και περιεχόμενο  αντικειμενοστραφούς βάσεως δεδομένων 

Ηλεκτρονικών Ναυτιλιακών Χαρτών (ENCs)  
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Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χωρικών αντικειμένων των ENCs είναι τα 
εξής: 

• Τα σημεία (nodes) διακρίνονται σε: 
 Μεμονωμένα σημεία (isolated nodes), τα οποία χρησιμοποιούνται για 
τον καθορισμό της θέσεως διαφόρων περιγραφικών αντικειμένων, τα 
οποία απεικονίζονται σαν σημεία όπως π.χ. οι θέσεις ενός φανού και 
ενός ναυαγίου8. Τα μεμονωμένα σημεία (isolated nodes) δεν χρησι-
μοποιούνται σαν αρχή ή τέλος ενός γραμμικού αντικειμένου (edge). 

 Συνδετικά σημεία (connecting nodes), τα οποία χρησιμοποιούνται σαν 
αρχή και τέλος μιας ή περισσοτέρων γραμμών (edges). 

• Οι γραμμές (edges) χρησιμοποιούνται για: 
 τον καθορισμό της γεωμετρίας και της θέσεως διαφόρων περιγραφικών 
αντικειμένων, τα οποία απεικονίζονται σαν γραμμές, όπως: ισοβαθείς 
καμπύλες, ακτογραμμή, υποβρύχια καλώδια. 

 τον προσδιορισμό των εξωτερικών ή εσωτερικών ορίων των επιφα-
νειών (faces) που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της γεωμετρίας 
και της θέσεως διαφόρων περιγραφικών αντικειμένων, τα οποία 
απεικονίζονται σαν επιφάνειες9, όπως απαγορευμένες θαλάσσιες περι-
οχές, πεδία βολής, αβαθείς περιοχές που ορίζονται από την ακτο-
γραμμή και την κατά περίπτωση ισοβαθή ασφαλείας, κλπ.). 

• Μία γραμμή (edge) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα για τον καθορι-
σμό ενός γραμμικού αντικειμένου (π.χ. ακτογραμμή) και σαν όριο ενός ή 
περισσοτέρων επιφανειακών αντικειμένων, όπως για παράδειγμα σαν όριο 
της χερσαίας περιοχής μιας νήσου και σαν όριο της αβαθούς περιοχής 
μεταξύ της ακτογραμμής και της ισοβαθούς των 5 μέτρων. 

• Οι επιφάνειες (faces) είναι δυνατό να περιέχουν εσωτερικά κενά ‘τρύπες’ 
που ορίζονται από κλειστές πολυγωνικές γραμμές, οι οποίες προκύπτουν 
από μία  ή περισσότερες γραμμές (edges), στις οποίες το τέλος της μίας 
αποτελεί αρχή της επομένης και το τέλος της τελευταίας ταυτίζεται με την 
αρχή της πρώτης. 

• Οι γραμμές (edges) που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό ενός γραμμι-
κού αντικειμένου ή του ορίου ενός επιφανειακού αντικειμένου δεν πρέπει 
να τέμνονται. 

                                              
8 Η απεικόνιση των δύο αυτών σημειακών αντικειμένων  (φανός και ναυάγιο) στην οθόνη του 

συστήματος ηλεκτρονικού χάρτη με τα αντίστοιχα σύμβολα γίνεται με το συσχετισμό τους με δύο 
αντίστοιχα περιγραφικά αντικείμενα (βλ §3.3). 

9 Τα αντικείμενα, τα οποία απεικονίζονται σαν επιφάνειες [απαγορευμένες θαλάσσιες περιοχές, πεδία 
βολής, αβαθείς περιοχές που ορίζονται από την ακτογραμμή και την κατά περίπτωση ισοβαθή 
ασφαλείας, κλπ.)] λέγονται και αντικείμενα φλοιού της γης (skin of the earth objects). 
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3.2.2 Κατηγορίες περιγραφικών αντικείμενων 
Σύμφωνα με το πρότυπο S-57 του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού, τα 

περιγραφικά αντικείμενα κατατάσσονται στις επόμενες κατηγορίες: 
 Γεωγραφικά αντικείμενα (Geo feature objects):  
Χρησιμοποιούνται για την περιγραφή διαφόρων φυσικών οντοτήτων (π.χ. 
ναυάγια, σημαντήρες, πυρσοί, υποβρύχια καλώδια, απαγορευμένες 
περιοχές κλπ.) και περιέχουν πάντα περιγραφικά χαρακτηριστικά των 
φυσικών οντοτήτων. 

 Συλλεκτικά αντικείμενα (Collection feature objects):  
Χρησιμοποιούνται για  το συσχετισμό άλλων αντικειμένων π.χ. 
σημαντήρας πάνω από ναυάγιο.  

 Πληροφοριακά αντικείμενα (Meta feature objects):  
Περιέχουν γενικές πληροφορίες άλλων αντικειμένων π.χ. Ακρίβεια 
δεδομένων, μονάδες μέτρησης.  

 Χαρτογραφικά αντικείμενα (Cartographic Objects):  
Περιέχουν πληροφορίες για τη χαρτογραφική απόδοση ειδικών συμβόλων 
που δεν απεικονίζουν φυσικές οντότητες π.χ. Ανεμολόγιο.  

Επισημαίνεται ότι οι προδιαγραφές S-57 του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργα-
νισμού καλύπτουν και άλλες ανάγκες πέραν της κατασκευής των Ηλεκτρονικών 
Ναυτιλιακών Χαρτών (ENC). Για τον λόγο αυτό από τις προαναφερθείσες 
τέσεερεις κατηγορίες περιγραφικών αντικειμένων, τα χαρτογραφικά αντικείμενα 
(Cartographic Objects) δεν προβλέπεται να χρησιμοποιούνται στην κατασκευή 
των ENCs, αλλά για άλλες χρήσεις των ψηφιακών δεδομένων S-57, όπως π.χ. 
δημιουργία ψηφιακών αντιγράφων έντυπων ναυτικών χαρτών. 
3.3 Γεωγραφικά περιγραφικά αντικείμενα. 
Όπως θα επεξηγηθεί στα επόμενα παραδείγματα, τα γεωγραφικά περιγραφικά 

αντικείμενα (geo feature objects) προσδιορίζονται με: 
 τον καθορισμό της κλάσεώς τους π.χ. “ναυάγιο” (WRECK), 
 την απόδοση των κατάλληλων τιμών για τα χαρακτηριστικά (attributes) 
της κλάσεως, 

 το συσχετισμό τους με ένα η περισσότερα χωρικά αντικείμενα για την 
περιγραφή της γεωμετρίας τους και τον καθορισμό της θέσης τους στην 
επιφάνεια της γης. 

Παράδειγμα 1ο   (περιγραφή ναυαγίων) 
Το παράδειγμα αυτό αναφέρεται στην περιγραφή διαφόρων κατηγοριών ναυαγί-
ων με τη χρήση των χαρακτηρηστικών (attributes) της κλάσεως αντικειμένων 
WRECKS που χρησιμοποιείται για την αναλυτική περιγραφή των ναυαγίων (βλ. 
πίνακα 3.1). 
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1η περίπτωση  
Ναυάγιο με ορατό τμήμα του σκάφους ή της υπερκατασκευής στο επίπεδο 
αναφοράς βαθών (κατωτάτη ρηχία), το οποίο στους έντυπους χάρτες 
απεικονίζεται με το σύμβολο: 

 
Κλάση αντικειμένου: WRECKS  
Τιμές χαρακτηριστικών (βλ. πίνακα 3.2): 

CATWRK:  5 
 WATLEV:  4 

 2η περίπτωση  
Ναυάγιο με ελάχιστο βάθος γνωστό από έρευνα με γρίπο, το οποίο στους 
έντυπους χάρτες απεικονίζεται με το σύμβολο: 

Κλάση αντικειμένου: WRECKS 
Τιμές χαρακτηριστικών (βλ. πίνακα 3.2): 

 

CATWRK:  2 
WATLEV:  3  
VALSOU:  4.6 
QUASOU: 6 
TECSOU: 6 

Παράδειγμα 20 (περιγραφή φωτοσημαντήρα) 
Το παράδειγμα αυτό αναφέρεται στην περιγραφή ενός δυτικού τεταρτοκυκλι-

κού φωτοσημαντήρα με επίσημα (Σχήμα 3.2). Στην περίπτωση αυτή ο δυτικός 
τεταρτοκυκλικός φωτοσημαντήρας με επίσημα περιγράφεται με τη χρήση τεσσά-
ρων περιγραφικών αντικειμένων (βλ. πίνακα 3.2) ως εξής: 

 Ένα περιγραφικό αντικείμενο για την περιγραφή του τεταρτοκυκλικού 
σημαντήρα. Το αντικείμενο αυτό θεωρείται κύριο (master object). 

 Ένα περιγραφικό αντικείμενο για την περιγραφή των χαρακτηριστικών του 
εκπεμπόμενου φωτός. Το αντικείμενο αυτό θεωρείται δευτερεύον  (slave 
object). 

 Ένα περιγραφικό αντικείμενο για την περιγραφή του επισήματος. Το αντι-
κείμενο αυτό θεωρείται δευτερεύον  (slave object). 

 Ένα χωρικό αντικείμενο για τον καθορισμό της θέσεως του σημαντηρα 
(συντεταγμένες φ, λ στο σύστημα WGS-84. 

Για τον καθορισμό της θέσεως του σημαντήρα  χρησιμοποιείται ένα χωρικό 
αντικείμενο (σημείο) που περιέχει πληροφορίες για τη θέση του δυτικού 
τεταρτοκυκλικού σημαντήρα (συντεταγμένες φ,λ στο σύστημα WGS-84). 
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Στο παραπάνω παράδειγμα η περιγραφή ενός δυτικού τεταρτοκυκλικού φωτο-
σημαντήρα επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση τριών περιγραφικών αντικει-
μένων (BOYCAR, LIGHT και TOPMAR), τα οποία συσχετίζονται μεταξύ τους 
με αναφορά των περιγραφικών αντικειμένων LIGHT και TOPMAR [δευτερεύ-
οντα αντικείμενα (slave objects)], στο αντικείμενο  BOYCAR, [κύριο ή 
πρωτεύον αντικείμενο (master object)]. 

 
Σχήμα 3.2: Δυτικός τεταρτοκυκλικός φωτοσημαντήρας με επίσημα. 

 
Για την περιγραφή του τεταρτοκυκλικού σημαντήρα χρησιμοποιούνται τα 

χαρακτηριστικά (attributes) της κλάσεως BOYCAR, μερικά από τα οποία 
φαίνονται στον πίνακα 3.3. Για την περιγραφή του εκπεμπόμενου φωτός 
χρησιμοποιούνται τα χαρακτηριστικά (attributes) της κλάσεως LIGHTS, μερικά 
από τα οποία φαίνονται στον πίνακα 3.4. Για την περιγραφή του επισήματος 
χρησιμοποιούνται τα χαρακτηριστικά (attributes) της κλάσεως TOPMAR, 
μερικά από τα οποία φαίνονται στον πίνακα 3.4. 

3.4 Κύρια και δευτερεύοντα περιγραφικά αντικείμενα  
(master/slave feature objects). 
Όταν περισσότερα από ένα περιγραφικά αντικείμενα χρησιμοποιούνται για να 

περιγράψουν μία φυσική οντότητα που απεικονίζεται σε ένα σημείο, όπως στο 
παράδειγμα 2 της ενότητας 3.3, το οποίο αφορά την περιγραφή ενός δυτικού 
τεταρτοκυκλικού φωτοσημαντήρα με τη χρησιμοποίηση τριών περιγραφικών 
αντικειμένων (BOYCAR, LIGHTS, TOPMAR), τα εν λόγω περιγραφικά αντι-
κείμενα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν με την ιεραρχική δομή κυρίου- 
δευτερευόντων αντικειμένων. Στην περίπτωση αυτή ένα από περιγραφικά αντι-
κείμενα θεωρείται κύριο αντικείμενο (master object) και τα υπόλοιπα δευτε-
ρεύοντα αντικείμενα (slave objects).  
Στο προαναφερθέν παράδειγμα της περιγραφής ενός δυτικού τεταρτοκυκλικού 

φωτοσημαντήρα με τη χρησιμοποίηση τριών περιγραφικών αντικειμένων (βλ. 
πίνακα 3.2), σαν κύριο αντικείμενο (master object) θεωρείται το αντικείμενο 
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BOYCAR, το οποίο περιγράφει το φωτοσημαντήρα, τα δε άλλα δύο περιγραφικά 
αντικείμενα (LIGHT και TOPMAR), τα οποία περιγράφουν τον πυρσό και το 
επίσημα του φωτοσημαντήρα, θεωρούνται δευτερεύοντα αντικείμενα (slave 
objects) και αναφέρονται στο κύριο αντικείμενο (BOYCAR) [Σχήμα 3.3].  
Στην περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητο να γίνει αναφορά όλων των 

περιγραφικών αντικειμένων (BOYCAR, LIGHT και TOPMAR) στο ίδιο σημεια-
κό χωρικό αντικείμενο που προσδιορίζει την θέση τους στην επιφάνεια της γης, 
αλλά είναι δυνατό να γίνει αναφορά μόνο του κύριου αντικειμένου (BOYCAR), 
και η θέση των δύο περιγραφικών αντικειμένων (LIGHT και TOPMAR) προσδι-
ορίζεται με το συσχετισμό τους με το κύριο αντικείμενο (BOYCAR) [Σχήμα 
3.3]. 

 
 

 
 
 
Σχήμα 3.3: Σχέση κύριου-δευτερευόντων περιγραφικών αντικειμένων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΑΣΕΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ “WRECKS” (ΝΑΥΑΓΙΑ) 
(Απόσπασμα από τις προδιαγραφές S-57 του Διεθν. Υδρογραφ. Οργανισμού) 

χαρακτηριστικό 
(attribute) 

τιμές- περιγραφή 

 
CATWRK  
(Category of 
wreck) 

1: non-dangerous wreck 
2: dangerous wreck 
3: distributed remains of wreck 
4: wreck showing mast/masts 
5: wreck showing any portion of hull or superstructure 

CONRAD  
(Conspicuous, 
radar) 

1    radar conspicuous  
2   not radar conspicuous      
3   radar conspicuous (has radar reflector) 

CONVIS  
(Conspicuous, 
visually) 

1   visually conspicuous 
2   not visually conspicuous    

EXPSOU  
(Exposition of 
sounding) 

1 within the range of depth of the surrounding depth area     
2 shoaler than the range of depth of the surrounding depth area     
3 deeper than the range of depth of the surrounding depth area    

 
 
 
QUASOU  
(Quality of 
sounding 
measurement) 

1 depth known     
2 depth unknown 
3 doubtful sounding 
4 unreliable sounding 
5 no bottom found at value 
shown 
6 least depth known 
       

7 least depth unknown, safe 
clearance at value shown 
8 value reported (not surveyed) 
9 value reported (not confirmed) 
10 maintained depth 
11 not regularly maintained 

 
TECSOU 
(Technique of 
sounding 
measurement)
 

1 found by echo- sounder
2 found by side scan sonar
3 found by multi-beam 
4 found by diver
5 found by lead-line 
6 swept by wire-drag 
7 found by laser 

8 swept by vertical acoustic 
system      
9 found by electromagnetic sensor 
10 photogrammetry
11 satellite imagery
12 found by levelling
13 swept by side-scan sonar 
14 computer generated 

VALSOU 
(value of sounding) 

The value of the measurement of a sounding relative to the chart 
datum. 
Resolution: 0.1 m or 0.1 fm or 0.1 ft. Units are defined in the DUNITS 
attribute of the M_UNIT meta object class, e.g. metre (m) M_UNIT An 
area of uniform units of depth and/or height measurement. 

 
 
WATLEV  
(Water level effect) 

1 partly submerged at high water 
2 always dry 
3 always under water/submerged 
4 covers and uncovers 
5 awash 
6 subject to inundation or flooding   

...... ....... 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΚΥΚΛΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ 
ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S-57 

1ο αντικείμενο (περιγραφικό): δυτικός τεταρτοκυκλικός σημαντήρας 
BOYCAR (master object) 

Χαρακτηριστικ
ά 

Attributes 

Τιμές (ID) - περιγραφή 

CATCAM 
BOYSHP  
COLOUR 
COLPAT 

4: west cardinal mark 
4: pillar 
6,2,6: yellow, black, yellow 
1: horizontal stripes 

2ο αντικείμενο (περιγραφικό): πυρσός  
LIGHTS (slave object) 

Χαρακτηριστικά 
Attributes 

Τιμές (ID) - περιγραφή 

COLOUR  
LITCHR  
SIGGRP  
SIGPER 

1: white 
4: quick flashing 
( ) 
15 

3ο αντικείμενο (περιγραφικό): επίσημα     
TOPMAR (slave object)  

Χαρακτηριστικά 
Attributes 

Τιμές (ID) - περιγραφή 

TOPSHP 
COLOUR    
COLPAT   (optional) 

2: 2 cones point to point 
2: black  
no value  

4ο αντικείμενο (χωρικό):  
σημείο που αντιστοιχεί στη θέση του δυτικού τεταρτοκυκλικού 
φωτοσημαντήρα με επίσημα  

POINT (spatial object) 

Χαρακτηριστικά 
Attributes 

τιμές (περιγραφή) 

φ 
λ 

………. 
………. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΑΣΕΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ “ BOYCAR ” 
(ΤΕΤΑΡΤΟΚΥΚΛΙΚΟΙ ΣΗΜΑΝΤΗΡΕΣ) 

(Απόσπασμα από τις προδιαγραφές S-57 του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού) 

χαρακτηριστικό (attribute) τιμές- περιγραφή 
CATCAM  

     (Category of cardinal mark) 
1 north cardinal mark    
2 east cardinal mark    
3 south cardinal mark     
4 west cardinal mark 

BOYSHP (Buoy shape) 1 conical (nun, ogival)   
2 can (cylindrical)   
3 spherical  
4 pillar  
5 spar (spindle)  
6 barrel (tun)   
7 super-buoy  
8 ice buoy  

COLOUR 1 white  
2 black      
3 red   
4 green  
5 blue  
6 yellow  
7 grey      
8 brown      
9 amber   
10 violet  
11 orange  
12 magenta      
13 pink 

COLPAT (Colour pattern) 1 horizontal stripes      
2 vertical stripes      
3 diagonal stripes      
4 squared      
5 stripes (direction unknown)      
6 border stripe      

CONRAD (conspicuous, radar) 1 radar conspicuous 
2 non radar conspicuous 
3 radar conspicuous (has radar reflector) 

MARSYS  
   (System of navigational marks)  

1IALA A 
2 IALA B 
3. ….. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΑΣΕΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ “ LIGHTS ” (ΠΥΡΣΟΙ) 
(Απόσπασμα από τις προδιαγραφές S-57 του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού) 

χαρακτηριστικό (attribute) τιμές- περιγραφή 

 
LITCHR  (Light characteristic) 

1 fixed         
2 flashing       
3 long-flashing         
4 quick-flashing        
5 very quick-flashing       
6 ultra quick-flashing      
7 isophased   
8 occulting      
9 interrupted quick-flashing       
10 interrupted very quick- flashing     
11 interrupted ultra quick- flashing      
12 morse         
13 fixed/flash          
14 flash/long-flash                
15 occulting/flash                
16 fixed/long-flash                
17 occulting alternating                
18 long-flash alternating                
19 flash alternating                
20 group alternating                
21 2 fixed (vertical)                
22 2 fixed (horizontal)                
23 3 fixed (vertical)                
24 3 fixed (horizontal)                
25 quick-flash plus long- flash                
26 very quick-flash plus long- flash              
27 ultra quick-flash plus long- flash              
28 alternating                
29 fixed and alternating flashing  

SIGGRP (Signal group) …… 
SIGPER (Signal period) ……… 
COLOUR Για τις τιμές του χαρακτηριστικού 

COLOUR,  Βλ πίνακα  3.3 
…………… …………… 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΑΣΕΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ “ TOPMAR ” (ΕΠΙΣΗΜΑ) 

(Απόσπασμα από τις προδιαγραφές S-57 του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού) 

χαρακτηριστικό (attribute) τιμές- περιγραφή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPSHAP  
(Topmark/daymark shape) 

1 cone, point up                
2 cone, point down                
3 sphere                
4 2 spheres                
5 cylinder (can)                
6 board                
7 x-shape (St. Andrew’s cross)                
8 upright cross (St George’s cross)                
9 cube, point up                
10 2 cones, point to point                
11 2 cones, base to base                
12 rhombus (diamond)                
13 2 cones (points upward)                
14 2 cones (points downward)                
15 besom, point up (broom or perch)                
16 besom, point down (broom or perch)             
17 flag                
18 sphere over rhombus                
19 square                
20 rectangle, horizontal                
21 rectangle, vertical                
22 trapezium, up                
23 trapezium, down                
24 triangle, point up                
25 triangle, point down                
……..  

 COLOUR  
      COLPAT    

Για τις τιμές των χαρακτηριστικών:    
COLOUR και COLPAT Βλ πίνακα  3.4 

      MARSYS  
      (Maritime System)  

1   IALA A 
2   IALA B 
3   Modified US 
4   Old US 
5   US intracostal waterway 
6   US uniform state 
7   US western rivers 
8   SIGNI 
9   no system 
10 other system 

…………….. …………… 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΑΣΕΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ “ DAYMAR (Daymark)”  

(Απόσπασμα από τις προδιαγραφές S-57 του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού) 

χαρακτηριστικό (attribute) τιμές- περιγραφή 

 
CATSPM  
(Category of special purpose mark) 
 

1. firing danger mark.  
2. target mark: any object toward which 

something is directed. the distinctive 
marking or instrumentation of a 
ground point to aid its identification 
on a photograph.  

3. marker ship mark: a mark marking 
the position of a ship which is used as 
a target during some military 
exercise. 

4. degaussing range mark: a mark used 
to indicate a degaussing range.  

5. barge mark: a mark of relevance to 
barges.  

6. cable mark: a mark used to indicate 
the position of submarine cables or 
the point at which they run on to the 
land.  

7. spoil ground mark: a mark used to 
indicate the limit of a spoil ground).  

8. outfall mark: a mark used to indicate 
the position of an outfall or the point 
at which it leaves the land.  

9. ….. 
……. 

STATUS 1. permanent 
2. occasional 
3. recommended 
4. not in use 
5. periodic/intermittent  
6. reserved  
7. temporary  
8. private  
……  

RESTRN (Restriction)  
……….  
…………….. …………… 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΑΣΕΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ “ NAVLNE ”   

(Navigation line)  
(Απόσπασμα από τις προδιαγραφές S-57 του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού) 

χαρακτηριστικό 
(attribute) 

τιμές- περιγραφή 

 
 
 
 

CATNAV 
(Category of navigation 
line) 

1. clearing line: a straight line that marks 
the boundary between a safe and a 
dangerous area or that passes clear of a 
navigational danger. (adapted from IHO 
Dictionary, S-32, 5th Edition, 826)  

2. transit line: a line passing through one or 
more fixed marks.  

3. leading line: a line passing through one or 
more clearly defined objects, along the 
path of which a vessel can approach 
safely up to a certain distance off. 
(Adapted from IHO Dictionary, S-32, 5th 
Edition, 2696) \ 

ORIENT (Orientation) Minimum Value: 0   Maximum Value: 360  
Unit: degree (°)  Resolution: 0.01 degree  

STATUS 1. permanent 
2. occasional)  
3. recommended  
4. not in use  
5. periodic/intermittent  
6. reserved  
7. temporary  
8. private  
9. mandatory  
10. extinguished  
11. historic  
12. public  
13. synchronized  
14. watched  
15. un-watched  
16. existence doubtful  

…………….. …………… 
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3.5 Συλλεκτικά περιγραφικά αντικείμενα (collective objects) 
Tα συλλεκτικά περιγραφικά αντικείμενα (collective objects) των ENC παρα-

πέμπουν σε άλλα περιγραφικά αντικείμενα . Τα συλλεκτικά περιγραφικά αντικεί-
μενα ανήκουν στις επόμενες κατηγορίες: 

 Σύνθετα αντικείμενα (Aggregation objects)  
[C_AGGR]. 

 Συνδυαστικά αντικείμενα (Association objects)  
[C_ASSO]. 

Τα σύνθετα αντικείμενα (Aggregation objects) χρησιμοποιούνται για την σύν-
θεση μιας ομάδος αντικειμένων σε ένα αντικείμενο.  

NAVLNE

DAYMAR

DAYMAR

C_AGGR 

 
Σχήμα 3.4: Σύνθετο αντικείμενο Aggregation Object (C_AGGR) 

 

C_ASSO = UWTROC
                  C_AGGR                   

C_ASSO 

UWTROC

 
Σχήμα 3.5: Συνδυαστικό αντικείμενο Association Object (C_ASSO) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.8 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΑΣΕΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ  

“ UWTROC (Underwater/awash rock)”  
(Απόσπασμα από τις προδιαγραφές S-57 του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού) 

χαρακτηριστικό (attribute) τιμές- περιγραφή 

NATSUR 
(Nature of surface) 

1. mud.  
2. clay.  
3. silt.  
4. sand.  
5. stone.  
6. gravel.  
7. pebbles.  
8. cobbles.  
9. rock. 
10. lava. 
11. coral. 
12. shells. 
13. boulder.  

NATQUA 
(Nature of surface - qualifying 
terms Nature of surface - qualifying 
terms) 

1.  fine 
2.  medium. 
3.  coarse 
3.  broken: fractured or in pieces.   
4.  sticky  
5.  soft 
6.  stiff  
7.  volcanic  
8.  calcareous  
9. hard: firm  

EXPSOU  
(Exposition of sounding) 
QUASOU  
(Quality of sounding measurement) 
TECSOU 
(Technique of sounding measure-
ment) 
VALSOU 
(value of sounding 

 
 
 
Για τις τιμές των χαρακτηριστικών  
EXPSOU,  QUASOU, TECSOU,  VALSOU, 
WATLEV  
Βλ  πίνακα  3.1  

…………….. …………… 
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Ένα απλό παράδειγμα σύνθετου αντικειμένου φαίνεται στο σχήμα 3.4, στο 
οποίο για τη δημιουργία μιας ευθυγραμμίσεως χρησιμοποιείται το σύνθετο 
αντικείμενο (C_AGGR) το οποίο αποτελείται από τα αντικείμενα: 

 δύο ενδεικτικά σημεία, τα οποία περιγράφονται (κωδικοποιούνται) με τη 
χρήση του περιγραφικού αντικειμένου DAYMAR (Daymark)  
[βλ. πίνακα 3.6] 

 μια διεύθυνση η οποία περιγράφεται (κωδικοποιείται) με την χρήση του 
περιγραφικού αντικειμένου NAVLNE (Navigation line) [βλ. πίνακα 3.7].  

Τα συνδυαστικά αντικείμενα (Association objects) χρησιμοποιούνται για το 
συσχετισμό διαφόρων περιγραφικών αντικειμένων. Ένα απλό παράδειγμα 
συνδυαστικού αντικειμένου (C_ASSO) φαίνεται στο σχήμα 3.5, στο οποίο 
συσχετιζεται το σύνθετο αντικείμενο (C_AGGR) του σχήματος 3.4 με ένα 
περιγραφικό αντικείμενο της κλάσεως UWTROC (Underwater/awash rock) [βλ. 
πίνακα 3.8], για υπόδειξη του ορίου ασφαλούς πλεύσεως ενός υφάλου με μια 
ευθυγράμμιση. 
3.6 Πληροφοριακά περιγραφικά αντικείμενα (meta objects) 
Περιέχουν γενικές πληροφορίες άλλων αντικειμένων π.χ. Ακρίβεια δεδομέ-

νων, μονάδες μέτρησης κλπ. Ένα πληροφοριακό αντικειμένο είναι το M_COVR. 
Το πληροφοριακό αυτό αντικείμενο (coverage) χρησιμοποιείται για την 
περιγραφή της καλύψεως μιας περιοχής με χωρικά αντικείμενα και έχει βασική 
παράμετρο (attribure) το  CATCOV (category of coverage), το οποίο λαμβάνει 
τις παρακάτω δύο τιμές: 

CATCOV=1 (υπάρχει κάλυψη – coverage available) 
CATCOV=2 (δεν υπάρχει κάλυψη – no coverage available) 
Ένα παράδειγμα χρήσεως του πληροφοριακού αντικειμένου M_COVR αποτε-

λεί η περιγραφή των γεωγραφικών περιοχών ενός φατνίου (cell)  ENC, στις 
οποίες δεν υπάρχουν δεδομένα (βλ. §3.10, σχ 3.9), οπότε χρησιμοποιείται με 
Attribure CATCOV=2 (δεν υπάρχει κάλυψη). 

3.7 Τυπικές μορφές τοπολογικού μοντέλου Ηλεκτρονικών Ναυτιλιακών 
Χαρτών (ENCs). 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές S-57 του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανι-
σμού, το τοπολογικό μοντέλο των ENCs ανάλογα με το βαθμό συσχετισμού των 
βασικών γεωμετρικών στοιχείων (σημείων, γραμμών και επιφανειών), υλοποιεί-
ται με έναν από τους επόμενους τρόπους: 
Απλό τοπολογικό χαρτογραφικό μοντέλο (Cartographic Spaghetti model). 
Στο μοντέλο αυτό χρησιμοποιούνται μεμονομένα σημεία (isolated nodes) 

και γραμμές. Οι γραμμές  δεν συσχετίζονται με συνδετικά σημεία (connecting 
nodes). Τα περιγραφικά αντικείμενα δεν χρησιμοποιούν κοινά χωρικά αντικεί-
μενα. Η απεικόνιση σημειακών περιγραφικών αντικειμένων γίνεται με μεμο-
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νομένα σημεία. Η απεικόνιση γραμμικών περιγραφικών αντικειμένων γίνεται 
με συνεχόμενη ακολουθία γραμμών (edges). Η απεικόνιση επιφανειακών 
περιγραφικών αντικειμένων γίνεται με κλειστές πολυγωνικές γραμμές που 
ορίζουν επιφάνειες (faces). 
Τοπολογικό μοντέλο διαύλου-κόμβων (Chain – Node model).  

Στο μοντέλο αυτό γίνεται εκτενέστερη εφαρμογή των αρχών του τοπολο-
γικού μοντέλου των ENC, σε τρόπο ώστε τα χωρικά αντικείμενα που χρη-
σιμοποιούνται για την απεικόνιση περιγραφικών αντικειμένων καταγρά-
φονται μόνο μία φορά ανεξάρτητα αν χρησιμοποιούνται για την απεικόνι-
ση πολλών γεωγραφικών περιγραφικών αντικειμένων  (βλ. §3.8). 

Απλό τοπολογικό μοντέλο επιπεδοαπεικόνισης (Planar Graph model). 
Το μοντέλο αυτό αποτελεί μια απλοποιημένη μορφή του τοπολογικού 
μοντέλου διαύλου-κόμβων. Οι γραμμές (edges) δεν επιτρέπεται να 
τέμνονται αλλά μόνο να έχουν κοινά συνδετικά σημεία (connecting 
nodes). Γειτονικές επιφάνειες (faces) έχουν κοινό όριο την ίδια γραμμή 
(edge). 

Πλήρες τοπολογικό μοντέλο (full topology model) 
Σε αυτή τη μορφή του τοπολογικού μοντέλου εφαρμόζεται ο μέγιστος 
βαθμός συσχετισμού γεωμετρικών στοιχείων με λογικές σχέσεις. Πέραν 
των γενικών αρχών του  τοπολογικού μοντέλου διαύλου – κόμβων, στο 
πλήρες τοπολογικό μοντέλο εφαρμόζονται και οι εξής:  

i)  Ο απεικονιζόμενος γεωγραφικός χώρος χωρίζεται σε ένα σύνολο μη 
επικαλυπτόμενων αλλά συνεχόμενων επιφανειών,   

ii) Για κάθε γραμμή που χρησιμοποιείται σαν όριο δύο επιφανειών 
πρέπει να προσδιορίζονται οι επιφάνειες που βρίσκονται δεξιά και 
αριστερά της. 

3.8 Παραδείγματα εφαρμογής τοπολογικού μοντέλου διαύλου-κόμβων 
(chain-node model). 

Παράδειγμα 1ο :   
Απεικόνιση και κωδικοποίηση σημειακών αντικειμένων 
Για την περίπτωση αυτή εξετάζουμε το προαναφερθέν στην ενότητα 3.3 

δεύτερο παράδειγμα, το οποίο αναφέρεται στην περιγραφής ενός δυτικού 
τεταρτοκυκλικού φωτοσημαντήρα με τη χρησιμοποίηση τριών περιγραφικών 
αντικειμένων (BOYCAR, LIGHT και TOPMAR), τα οποία απεικονίζονται στο 
ίδιο σημείο (Σχήματα 3.2 και  3.3).  
Με την εφαρμογή του τοπολογικού μοντέλου διαύλου-κόμβων (chain-node 

model), η θέση των τριών αυτών περιγραφικών αντικειμένων καταγράφεται 
μόνο μία φορά με αναφορά του αντικειμένου BOYCAR, το οποίο θεωρείται 
κύριο αντικείμενο (master object). Η θέση του κυρίου αυτού αντικειμένου 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ, ΣΝΔ 2009 (ανατύπωση 2012) 

-44- 

προσδιορίζεται σε ένα σημειακό χωρικό αντικείμενο. Η θέση των δύο άλλων 
περιγραφικών αντικειμένων (LIGHT και TOPMAR), τα οποία θεωρούνται 
δευτερεύοντα, προσδιορίζεται με το συσχετισμό τους με το κύριο αντικείμενο 
BOYCAR στο ίδιο σημειακό χωρικό αντικείμενο που προσδιορίζει το τελευταίο 
[Σχήμα 3.2]. 

Παράδειγμα 2ο 
Απεικόνιση και κωδικοποίηση γραμμικών και επιφανειακών αντικειμένων 
Για την περίπτωση αυτή (Σχήμα 3.6) εξετάζουμε το παράδειγμα απεικονίσεως 

των κάτωθι γραμμικών και επιφανειακών αντικειμένων μιας περιοχής με το  
τοπολογικό μοντέλο διαύλου-κόμβων (chain-node model): 

α. Ακτογραμμή 
β. Χερσαία περιοχή 
γ. Θαλάσσια περιοχή 
δ. Απαγορευμένη στην ναυσιπλοΐα περιοχή 

Γ1

Σ2 Σ3

Σ4

Γ2

Σ5 Σ6

Σ7 Σ8
Σ9 Σ10 Σ11

Σ12 Σ13

Σ14Σ15

Σ16 Σ17

Σ18 Σ19

Γ3

Γ4
Γ5

Γ6

Γ7

Γ8

Α

Β

Γ Δ

Ε

Ζ

 

Σχήμα 3.6: Τοπολογικό μοντέλο διαύλου-κόμβων (chain-node model) 

Στο παράδειγμα του σχήματος 3.6, το  τοπολογικό μοντέλο διαύλου-κόμβων 
(chain-node model) χρησιμοποιείται ως εξής: 
α. Η ακτογραμμή αποτελείται από τα κάτωθι τμήματα: 

• Πρώτο τμήμα: Γραμμή (edge) Γ1, η οποία έχει αρχή τον κόμβο Α, 
πέρας τον κόμβο Β και διέρχεται από τα σημεία Σ1, Σ2 και Σ3. Η 
γραμμή αυτή απεικονίζει τμήμα της φυσικής αμμώδους ακτογραμμής 
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αριστερά του κρηπιδώματος και εκτός της απαγορευμένης στην 
ναυσιπλοΐα θαλάσσιας περιοχής.  

• Δεύτερο τμήμα: Γραμμή (edge) Γ2, η οποία έχει αρχή τον κόμβο Β, 
πέρας τον κόμβο Γ και διέρχεται από το σημείο Σ4. Η γραμμή αυτή 
απεικονίζει τμήμα της φυσικής αμμώδους ακτογραμμής αριστερά του 
κρηπιδώματος και εντός της απαγορευμένης στην ναυσιπλοία θαλάσ-
σιας περιοχής.  

• Τρίτο τμήμα: Γραμμή (edge) Γ3, η οποία έχει αρχή τον κόμβο Γ, πέρας 
τον κόμβο Δ και διέρχεται από τα σημεία Σ5 και Σ6. Η γραμμή αυτή 
απεικονίζει την τεχνητή ακτογραμμή (κρηπίδωμα)  

• Τέταρτο τμήμα: Γραμμή (edge) Γ4, η οποία έχει αρχή τον κόμβο Δ, 
πέρας τον κόμβο Ε και διέρχεται από τα σημεία Σ7 και Σ8. Η γραμμή 
αυτή απεικονίζει τμήμα της φυσικής βραχώδους ακτογραμμής δεξιά 
του κρηπιδώματος και εντός της απαγορευμένης στην ναυσιπλοΐα 
θαλάσσιας περιοχής.  

• Πέμπτο τμήμα: Γραμμή (edge) Γ5, η οποία έχει αρχή τον κόμβο Ε, 
πέρας τον κόμβο Ζ και διέρχεται από τα σημεία Σ9, Σ10 Σ11, Σ12 και Σ13. 
Η γραμμή αυτή απεικονίζει τμήμα της φυσικής βραχώδους ακτογραμ-
μής δεξιά του κρηπιδώματος και εκτός της απαγορευμένης στην 
ναυσιπλοΐα θαλάσσιας περιοχής.  

β. Η χερσαία περιοχή απεικονίζεται με την επιφάνεια (face) που ορίζεται από 
την κλειστή πολυγωνική γραμμή, η οποία αποτελείται από τις κάτωθι 
συνεχόμενες γραμμές (edges): 

• Γραμμή (edge) Γ1, η οποία έχει αρχή τον κόμβο Α, πέρας τον κόμβο Β 
και διέρχεται από τα σημεία Σ1, Σ2 και Σ3. 

• Γραμμή (edge) Γ2, η οποία έχει αρχή τον κόμβο Β, πέρας τον κόμβο Γ 
και διέρχεται από το σημείο Σ4. 

• Γραμμή (edge) Γ3, η οποία έχει αρχή τον κόμβο Γ, πέρας τον κόμβο Δ 
και διέρχεται από τα σημεία Σ5 και Σ6. 

• Γραμμή (edge) Γ4, η οποία έχει αρχή τον κόμβο Δ, πέρας τον κόμβο Ε 
και διέρχεται από τα σημεία Σ7 και Σ8. 

• Γραμμή (edge) Γ5, η οποία έχει αρχή τον κόμβο Ε, πέρας τον κόμβο Ζ 
και διέρχεται από τα σημεία Σ9, Σ10 Σ11, Σ12 και Σ13. 

• Γραμμή (edge) Γ6, η οποία έχει αρχή τον κόμβο Ζ και πέρας τον κόμβο 
Α και διέρχεται από τα σημεία Σ14 και Σ15. 

γ. Η απαγορευμένη στην ναυσιπλοία θαλάσσια περιοχή απεικονίζεται με την 
επιφάνεια (face) που ορίζεται από την κλειστή πολυγωνική γραμμή η οποία 
αποτελείται από τις κάτωθι συνεχόμενες γραμμές (edges): 

• Γραμμή (edge) Γ2, η οποία έχει αρχή τον κόμβο Β, πέρας τον κόμβο Γ 
και διέρχεται από το σημείο Σ4. 
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• Γραμμή (edge) Γ3, η οποία έχει αρχή τον κόμβο Γ, πέρας τον κόμβο Δ 
και διέρχεται από τα σημεία Σ5 και Σ6. 

• Γραμμή (edge) Γ4, η οποία έχει αρχή τον κόμβο Δ, πέρας τον κόμβο Ε 
και διέρχεται από τα σημεία Σ7 και Σ8. 

• Γραμμή (edge) Γ7, η οποία έχει αρχή τον κόμβο Β, πέρας τον κόμβο Ε 
και διέρχεται από τα σημεία Σ16 και Σ17. 

δ. Η υπόλοιπη θαλάσσια περιοχή απεικονίζεται με την επιφάνεια (face) που 
ορίζεται από την κλειστή πολυγωνική γραμμή, η οποία αποτελείται από τις 
κάτωθι συνεχόμενες γραμμές (edges): 

• Γραμμή (edge) Γ1, η οποία έχει αρχή τον κόμβο Α, πέρας τον κόμβο Β 
και διέρχεται από τα σημεία Σ1, Σ2 και Σ3. 

• Γραμμή (edge) Γ7, η οποία έχει αρχή τον κόμβο Β, πέρας τον κόμβο Ε 
και διέρχεται από τα σημεία Σ16 και Σ17. 

• Γραμμή (edge) Γ5, η οποία έχει αρχή τον κόμβο Ε, πέρας τον κόμβο Ζ 
και διέρχεται από τα σημεία Σ9, Σ10 Σ11, Σ12 και Σ13. 

• Γραμμή (edge) Γ6, η οποία έχει αρχή τον κόμβο Ζ και πέρας τον κόμβο 
Α και διέρχεται από τα σημεία Σ19 και Σ18. 

Όλη η απεικονιζόμενη θαλάσσια περιοχή είναι η επιφάνεια (face) που 
ορίζεται από την κλειστή πολυγωνική γραμμή η οποία αποτελείται από τις 
κάτωθι συνεχόμενες γραμμές (edges): 

• Γραμμή (edge) Γ6, η οποία έχει αρχή τον κόμβο Ζ και πέρας τον κόμβο 
Α και διέρχεται από τα σημεία Σ14 και Σ15. 

• Γραμμή (edge) Γ8, η οποία έχει αρχή τον κόμβο Α και πέρας τον κόμβο 
Ζ και διέρχεται από τα σημεία Σ18 και Σ19. 

Με το υπό εξέταση απλό παράδειγμα εφαρμογής του τοπολογικού μοντέλου 
διαύλου-κόμβων (chain-node model) φαίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί 
ένα χωρικό αντικείμενο, το οποίο καταγράφεται μόνο μία φορά για πολλαπλές 
χρήσεις όπως π.χ. η γραμμή (edge) Γ2, η οποία χρησιμοποιείται για: 

• την απεικόνιση τμήματος της φυσικής αμμώδους ακτογραμμής αριστε-
ρά του κρηπιδώματος και εντός της απαγορευμένης στην ναυσιπλοία 
θαλάσσιας περιοχής. 

• την απεικόνιση τμήματος ορίου χερσαίας περιοχής. 
• την απεικόνιση τμήματος ορίου απαγορευμένης στην ναυσιπλοία 

θαλάσσιας περιοχής. 
Η κωδικοποίηση των χωρικών αντικειμένων του τοπολογικού μοντέλου 

διαύλου-κόμβων του σχήματος 3.6 με τις κατάλληλες κλάσεις περιγραφικών 
αντικειμένων του προτύπου S-57 φαίνεται στο σχήμα 3.7. Τα κυριότερα περι-
γραφικά αντικείμενα (feature objects) που χρησιμοποιούνται στη κωδικοποίηση 
αυτή είναι τα παρακάτω. 
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COALNE  

      CATCOA =3 (sandy shore) 

            BERTHS 
OBJNAM = κρηπίδωμα Α 

  COALNE  
        CATCOA =9 (rock) 

 

 

            LNDARE 

 

 

RESARE 

  CATREA:  
   2 (anchoring prohibition area) 

 

SBDARE  
   NATSUR: 4 (sand) 

 

 

 

 

Σχήμα 3.7:  Κωδικοποίηση αντικειμένων τοπογραφικού μοντέλου διαύλου – κόμβων σχήματος 23.7 με το πρότυπο S-57. 

Γ1

Σ2 Σ3

Σ4

Γ2

Σ5 Σ6

Σ7 Σ8
Σ9 Σ10 Σ11

Σ12 Σ13

Σ14Σ15

Σ16 Σ17

Σ18 Σ19

Γ3

Γ4
Γ5

Γ6

Γ7

Γ8

Α

Β

Γ Δ

Ε

Ζ



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ, ΣΝΔ 2009 (ανατύπωση 2012) 

-48- 

Το αντικείμενο COALNE (Coastline), για τα διάφορα τμήματα της ακτο-
γραμμής με την καταχώρηση των κατάλληλων τιμών των αντίστοιχων χαρακτη-
ριστικών (attributes), κυρίως δε του χαρακτηριστικού CATCOA (Category of 
coastline): 

χαρακτηριστικό 
(attribute) 

τιμές- περιγραφή 

CATCOA  
(Category of coastline) 

1         steep coast 
2 flat coast 
3 sandy shore 
4 stony shore 
5 shingly shore 

6 glacier (seaward 
end) 
7 mangrove 
8 marshy shore 
9 coral reef 
10 ice coast 

CONRAD  
(Conspicuous, radar) 

 
………….. 

…………. ………….. 

Το αντικείμενο SBDARE (Seabed area), για τη θαλάσσια περιοχή με την 
κατάλληλη τιμή των αντίστοιχων χαρακτηριστικών (attributes), κυρίως δε του 
χαρακτηριστικού NATSUR (Nature of surface): 

χαρακτηριστικό 
(attribute) 

τιμές- περιγραφή 

NATSUR  
(Nature of surface) 

1 mud 
2 clay 
3 silt 
4 sand 
5 stone 
6 gravel 
7 pebbles 
8 cobbles 
9 rock 

10 marsh 
11 lava 
12 snow 
13 ice 
14 coral 
15 swamp 
16 bog/moor 
17 shells 
18 boulder 

WATLEV (Water level 
effect) 

1 partly submerged 
at high water.  

2 always dry.  
3 always under 

water/submerge.  

4 covers and uncovers 
5 awash  
6 subject to inundation or 

flooding  
 

…………. ………….. 

Το αντικείμενο RESARE  (restricted area) για την απαγορευμένη στην 
αγκυροβολία θαλάσσια περιοχή με την κατάλληλη τιμή των αντίστοιχων χαρα-
κτηριστικών (attributes), κυρίως δε του χαρακτηριστικού CATREA (Category of 
restricted area): 
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χαρακτηριστικό 
(attribute) 

τιμές- περιγραφή 

CATREA  
(Category of restricted area) 

1 offshore safety zone 
2 anchoring prohibition 

area 
3 fishing prohibition 

area 
4 nature reserve 
5 bird sanctuary 
6 game reserve 
7 seal sanctuary 
8 degaussing range 
9 military area 
10 historic wreck area 
11 inshore traffic zone 
12 navigational aid 

safety zone 
13 danger of stranding 

area 

14 minefield 
15 diving prohibition 

area 
16 area to be avoided 
17 Prohibited area 
18 swimming area 
19 waiting area 
20 research area 
21 dredging area 
22 fish sanctuary 
23 ecological reserve 
24 no wake area 
25 swinging area 

STATUS 1. Permanent 
........ 

…………. ………….. 

Το αντικείμενο BEARTHS, για το κρηπίδωμα με την καταχώρηση των 
κατάλληλων τιμών των αντίστοιχων χαρακτηριστικών (attributes), κυρίως δε του 
χαρακτηριστικού OBJNAM (Object Name) για την ονομασία του κρηπιδώματος. 
Το αντικείμενο LANDARE (Land Area), για την χερσαία περιοχή. 

3.9  Κατηγορίες Χρήσεως Ηλεκτρονικών Ναυτιλιακών Χαρτών (ENCs) 
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού10, 

ανάλογα με τη ναυτιλιακή χρήση, για την οποία προορίζονται, οι ηλεκτρονικοί 
ναυτιλιακοί χάρτες ENCs κατατάσσονται στις επόμενες 6 κατηγορίες χρήσεως: 

1 Overview (Σχεδίασης πλου). 
2 General (Ναυτιλίας ανοικτής θάλασσας). 
3 Coastal (Ακτοπλοΐας). 
4 Approach (Προσέγγισης ακτών). 
5 Harbor (Εισόδου σε όρμους- πρόσγεια λιμένων).  
6 Berthing (Λιμενοδεικτών). 

                                              
10 International Hydrographic Organization: “Transfer Standard for Digital 

Hydrographic Data”, Special Publication No. 57,  IHO S-57, Edition 3.1 - November 
2000. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ    3.9 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ENCs 

Οι αναφερόμενες στον πίνακα αυτό αντιστοιχίες «κατηγορίας χρήσης» και «κλίμακας αντίστοιχων 
έντυπων ναυτικών χαρτών» είναι αυτές που αναφέρονται στην έκδοση S-66 του ΔΥΟ. Οι 
αντιστοιχίες αυτές είναι διαφορετικές από αυτές που είχαν αρχικά καθοριστεί στην έκδοση S-57 edtn 
3.0 του ΔΥΟ και είχαν συμπεριληφθεί στην προηγούμενη έκδοση του παρόντος εγχειριδίου. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ  
ΧΡΗΣΗ 

ΟΓΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

1 Overview Σχεδίαση πλου Ανάλογος με αυτόν που αντιστοιχεί σε 
έντυπους ναυτικούς χάρτες κλίμακας 
μικρότερης από: 1:1.499.000 (π.χ. 
ναυτικός χάρτης που καλύπτει όλη τη 
Μεσόγειο Θάλασσα)  

2 General Ναυτιλία ανοικτής 
θάλασσας. 

Ανάλογος με αυτόν που αντιστοιχεί σε 
έντυπους ναυτικούς χάρτες κλίμακας 
1:1.499.000-1:350.000 (π.χ. ναυτικός 
χάρτης που καλύπτει όλες τις Ελλη-
νικές ακτές ή  το Βόρειο Αιγαίο) 

3 Coastal Ακτοπλοΐα Ανάλογος με αυτόν που αντιστοιχεί σε 
έντυπους ναυτικούς χάρτες κλίμακας 
1:499.999-1:90.001 (π.χ. ναυτικός χάρ-
της που καλύπτει τη θαλάσσια περιοχή 
Σαρωνικού κόλπου ή Σαρωνικού 
κόλπου  – Στενού Αντικυθήρων) 

4 Approach Προσέγγιση ακτών Ανάλογος με αυτόν που αντιστοιχεί σε 
έντυπους ναυτικούς χάρτες κλίμακας 
1:89.999- 1:22.000 (π.χ. ναυτικός χάρ-
της που καλύπτει τις ακτές και τη 
θαλάσσια περιοχή των νήσων Θήρα -
Ανάφη) 

5 Harbor Όρμοι- 
Πρόσγεια λιμένων 

Ανάλογος με αυτόν που αντιστοιχεί σε 
έντυπους ναυτικούς χάρτες κλίμακας 
1:21.999- 1:4.000 (π.χ. ναυτικός χάρ-
της που καλύπτει τον κόλπο  
Ελευσίνας ή Σούδας) 

6 Berthing Λιμενοδείκτες             Ανάλογος με αυτόν που αντιστοιχεί σε 
έντυπους ναυτικούς χάρτες κλίμακας 
μεγαλύτερης από 1:4.000 (π.χ. ναυτι-
κός χάρτης που καλύπτει το λιμάνι 
Πειραιά ή Πάτρας) 
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Οι ENCs κάθε κατηγορίας έχουν διαφορετική πυκνότητα χαρτογραφικών και 

λοιπών πληροφοριών ανάλογα με την αντίστοιχη  ναυτιλιακή τους χρήση, κατ’ 
αντιστοιχία με έντυπους ναυτικούς χάρτες αντίστοιχων κλιμάκων (βλ. πίνακα 
3.9). Για παράδειγμα σε ένα ENC κατηγορίας 6 «berthing - λιμενοδείκτες)», 
περιέχονται αντικείμενα που απεικονίζουν όλους τους σημαντήρες της περιοχής 
που καλύπτει ο χάρτης, ενώ για ένα ENC κατηγορίας 3 «coastal–ακτοπλοίας)», 
περιέχονται αντικείμενα που απεικονίζουν μόνο τους σημαντικότερους σημαντή-
ρες. 

 
Σχήμα 3.8: Παράδειγμα γεωγραφικής κάλυψης φατνίων (cells) Ναυτιλιακών 

Ηλεκτρονικών Χαρτών (ENCS) κατηγορίας χρήσεως 3 Ακτοπλοΐας 
[“Coastal”] 

3.10  Γεωγραφική κάλυψη και αρίθμηση ENCs 
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού, για 

κάθε μία από τις 6 κατηγορίες των Ηλεκτρονικών Ναυτιλιακών Χαρτών ENCs 
(βλ. πίνακα 3.9), οι (ENCs) πρέπει να κατασκευάζονται με τα παρακάτω χαρα-
κτηριστικά: 
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 Να περιέχουν πληροφορίες που ανήκουν υποχρεωτικά σε γεωγραφικές 
περιοχές, οι οποίες ορίζονται από δύο μεσημβρινούς και δύο παραλλήλους 
πλάτους. Οι περιοχές αυτές ονομάζονται φατνία (cells) [βλ. σχήμα 3.8].  

 Τα φατνία (cells) είναι δυνατό να επικαλύπτονται (σχήμα 3.9α), αλλά οι 
περιεχόμενες στην επικαλυπτόμενη περιοχή πληροφορίες δεν επιτρέπεται 
να περιέχονται σε περισσότερα από ένα φατνία (cells) (σχήμα 3.9β). 

Κάθε ψηφιακό αρχείο διάθεσης ENCs στους χρήστες πρέπει να περιέχει πλη-
ροφορίες που η χωρητικότητά του να μην ξεπερνά τα 5 MΒ. Σύμφωνα με τον 
περιορισμό αυτό, η έκταση της γεωγραφικής περιοχής που καλύπτει κάθε ENC 
εξαρτάται άμεσα από την κατηγορία χρήσεώς του (βλ πίνακα 3.9).   

 
α. Η επικάλυψη φατνίων (cells) είναι επιτρεπτή. 

 
β.  Η επικάλυψη δεδομένων σε περιοχές που ανήκουν σε επικαλυπτόμενα φατνία (cells)  

δεν είναι επιτρεπτή. 

Σχήμα 3.9:   Επικάλυψη φατνίων (cells)  και μη επικάλυψη δεδομένων (data) 
Ηλεκτρονικών Ναυτιλιακών Χαρτών (ENCS) 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η περιοχή καλύψεως τυπικού φατνίου (cell) για 
κάθε μία κατηγορία χρήσεως (ανάλογα με  τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της της 
περιοχής) είναι περίπου:  

1 Overview (Σχεδίασης πλου): 1000 – 200 ν.μ. 
2 General (Ναυτιλίας ανοικτής θάλασσας): 100 – 60 ν.μ. 
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3 Coastal (Ακτοπλοΐας): 48 – 24 ν.μ. 
4 Approach (Προσέγγισης ακτών): 18 – 8 ν.μ. 
5 Harbor (Είσόδου σε όρμους- πρόσγεια λιμένων): 6 – 2ν.μ.  
6 Berthing (Λιμενοδεικτών): 1,5 – 0,1 ν.μ. 

Για την τυποποίηση της ταξινόμησης και αρίθμησης των ψηφιακών αρχείων 
διάθεσης των ENCs, κάθε αρχείο έχει ένα όνομα της μορφής: 

CCPXXXXX.EEE  
• Οι δύο πρώτοι χαρακτήρες CC δηλώνουν τη χώρα παραγωγής του  ENC 

π.χ. GR για Ηλεκτρονικούς Ναυτιλιακούς Χάρτες (ENCs), Ελληνικής 
εκδόσεως, UK για ENCs Βρετανικής εκδόσεως κλπ.  

• Ο χαρακτήρας P δηλώνει την κατηγορία του ENC ανάλογα με την προ-
βλεπόμενη ναυτιλιακή του χρήση σύμφωνα με τον πίνακα 3.9.  

• Οι επόμενοι 5 χαρακτήρες XXXXX δηλώνουν την αρίθμηση του συγκε-
κριμένου φατνίου (cell) ENC.  

• Οι τρεις χαρακτήρες EEE που ακολουθούν μετά την τελεία, είναι αριθμοί 
που λαμβάνουν τις τιμές 000, 001, 002, 003 … και δηλώνουν:  
- ο αριθμός 000 ότι πρόκειται για την αρχική έκδοση του ENC 
- οι αριθμοί 001, 002, 003… ότι πρόκειται για τις διαδοχικές διορθώσεις 

(updates) του ίδιου ENC. 
Στην πράξη επιδιώκεται τα διατιθέμενα στους χρήστες ψηφιακά αρχεία ENCs, 

όχι μόνο να μην υπερβαίνουν τα 5 Mbt αλλά επίσης να μην υπολείπονται πολύ 
από το μέγεθος αυτό. Για την επίτευξη της ισορροπίας αυτής, η διάθεση των 
ψηφιακών αρχείων ENCs στους χρήστες γίνεται συνήθως σε στοιχειώδη πακέτα 
δεδομένων (ENC data sets).  

 Κάθε πακέτο δεδομένων Ηλεκτρονικών Ναυτιλιακών Χαρτών (ENC data set) 
περιέχει κατ΄ελάχιστο τα εξής: 
 Ψηφιακά αρχεία αρχικής έκδοσης ENCs  για ένα ή περισσότερα φατνία 

(cells)   
 Ψηφιακά αρχεία με όλες τις επίσημες διορθώσεις των αποστελλόμενων 

ENCs. 
 Άλλα ψηφιακά αρχεία με γενικές πληροφορίες και οδηγίες. 
 Κατάλογο όλων των περιεχομένων στο πακέτο δεδομένων ψηφιακών 
αρχείων. 
Παραδείγματα εφαρμογής των ανωτέρω αρχών κατανομής σε φατνία (cells) 

και ονομασίας-αρίθμησης ENCs φαίνονται στο σχήμα 3.10. για ENCs Ελληνικής 
παραγωγής κατηγορίας χρήσεως 3 «Coastal-ακτοπλοΐας». Στα παραδείγματα 
αυτά (σχήμα 3.10) παρατηρούμε ότι: 
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 οι αριθμοί των ENCs έχουν κοινούς τους 2 πρώτους χαρακτήρες. Οι 
χαρακτήρες αυτοί [GR] δεικνύουν ότι οι εν λόγω ENCs είναι Ελληνικής 
εκδόσεως. 

 οι αριθμοί των ENCs έχουν κοινό τον 3ο χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας αυτός 
δεικνύει ότι οι εν λόγω ENCs ανήκουν στην κατηγορία χρήσεως 3 «Coastal-
ακτοπλοΐας».  

 ο ENC GR3019 που καλύπτει περιοχή ανοικτής σχετικά θαλάσσης αποτελεί-
ται από 9 συνολικά φατνία (cells), κάθε ένα από τα οποία αντιστοιχεί σε 
τετραγωνική γεωγραφική περιοχή πλευράς 1º γεωγραφικού πλάτους και 1º 
γεωγραφικού μήκους, ενώ ο ENCS: GR3002 που καλύπτει την περιοχή 
διαύλου Μακρονήσου-Καφηρέως που υπάρχουν περισσότερα χαρτογραφικά 
δεδομένα αποτελείται από 1 μόνο φατνίο (cell) πλευράς 1º. 

3.11 Διαθεσιμότητα-Αξιοπιστία Ηλεκτρονικών Χαρτών. 
Παρά το γεγονός, ότι κατά τα τελευταία έτη έχει πραγματοποιηθεί σημαντι-

κότατη πρόοδος στην παραγωγή επίσημων ηλεκτρονικών ναυτιλιακών χαρτών 
ENC11, και ως  εκ τούτου, οι διατιθέμενοι ENC καλύπτουν πλέον σημαντικές 
θαλάσσιες γεωγραφικές περιοχές, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί πλήρης κάλυψη με  
ENC για όλες τις θαλάσσιες περιοχές.   
Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, δεν είναι βέβαιο ότι όλοι οι εκδοθέντες ENC 

καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις αξιοπιστίας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας 
επειδή: 

                                              
11    Επίσημοι ENC είναι αυτοί που εκδίδονται από κρατική Υδρογραφική Υπηρεσία.  

Σχήμα 3.10:   
Παράδειγμα 
αρίθμησης 
Ναυτιλιακών 
Ηλεκτρονικών 
Χαρτών (ENCS) 
κατηγορίας 
χρήσεως 3 
[Ακτοπλοίας 
“Coastal”] 
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- Aρκετοί ENC κατασκευάζονται από ορισμένες χώρες με απλή 
ψηφιοποίηση παλαιών έντυπων ναυτικών χαρτών, οι οποίοι στηρίζονται  
σε ακόμη παλιότερες υδρογραφικές εργασίες πεδίου. 

- Oι Υδρογραφικές Υπηρεσίες ορισμένων χωρών έχουν μεν εκδόσει ENC 
αλλά δεν προβαίνουν σε συστηματική ενημερωσή τους σύμφωνα με τις 
αρχές του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού.12 

3.12 Κρυπτογράφηση Η/Ν Χαρτών ENC (ΙΗΟ S-63) 
Το έτος 2003, ο Διεθνής Υδρογραφικός Οργανισμός αποδέχτηκε πρόταση 

ορισμένων κέντρων διάθεσης ENC (RENCs)13 για την αναγκαιότητα κρυπτο-
γράφησης των ENC και διάθεσής τους σε κρυπογραφημένη μορφή αντί της 
μορφής του προτύπου S-57. Η σχετική διαδικασία κρυπτογράφησης αναφέρεται 
στο εκδοθέν για τον σκοπό αυτό πρότυπο κρυπτογράφησης  S-63 του Διεθνούς 
Υδρογραφικού Οργανισμού14, το οποίο αποτελεί υιοθέτηση των προτύπων κρυ-
πτογράφησης που χρησιμοποιούνταν από ορισμένες εμπορικές εταιρείες 
διάθεσης ηλεκτρονικών χαρτών που συνεργάζονταν με τα παραπάνω κέντρα. 
Με την νέα αυτή κατάσταση, προβλέπεται μία πολυπλοκότητα της διαδικα-

σίας εκχώρησης και χρήσης κλειδιών διάθεσης των διατιθέμενων κρυπτογραφη-
μένων ENC σύμφωνα με το πρότυπο ΙΗΟ S-63. Σύμφωνα με την πολύπλοκη 
αυτή διαδικασία, για την εκχώρηση της άδειας χρήσης ENC στον χρήστη 
απαιτείται συνδυασμός του κλειδιού διάθεσης των ENC από το αντίστοιχο 
RENC με το κλειδί της ταυτότητας του υλικού και λογισμικού της κατασκευα-
στικής εταιρείας του συγκεκριμένου συστήματος ECDIS στο οποίο πρόκειται να 
γίνει η εγκατάσταση, αλλά και εμπλοκή του Διεθνούς Υδρογραφικού Γραφείου 
IHB.  
Παρά την έκδοση του προτύπου S-63 από τον IHO, στις αποφάσεις του IMO 

για τις προδιαγραφές του ECDIS μνημονεύεται μόνο το πρότυπο S-57, παρέχον-
τας σε όποιες Υδρογραφικές Υπηρεσίες το προτιμούν τη δυνατότητα διάθεσης 
ENC στη δομή S-57 χωρίς κρυπτογράφηση, όπως γίνεται από την υπηρεσία 
NOS των ΗΠΑ, η οποία διαθέτει τους ENCs των παράκτιων περιοχών των ΗΠΑ 
ελεύθερα στην σχετική ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο. 

3.13 Αναθεώρηση του προτύπου IHO S-57. Τα πρότυπα S-100  και S-101 
Όπως αναφέρθηκε ήδη στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου, οι ηλεκτρονικοί 

χάρτες ENCs, κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αυστηρές λεπτομερείς τεχνικές 

                                              
12  International Hydrographic Organization: Special Publication No.52/ Appendix1 “Guidance on 

Updating the  Electronic Navigational Chart”, IHO S-52/Ap. 1, 3rd Edition, December 1996. 
13  RENC: Regional Electroni Chart Coordinated Centre (Περιφερειακό Κέντρο Διάθεσης ENC). Βλ. 

κεφ.11. 
14  International Hydrographic Organization: Special Publication No.63 “IHO Data Protection Scheme”  

Edition 1, 2003 
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προδιαγραφές του προτύπου μεταφοράς ψηφιακών υδρογραφικών δεδομένων S-
57 του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού. Ο βασικός σκοπός του προτύπου 
S-57 αφορά την μεταφορά ψηφιακών υδρογραφικών δεδομένων αλλά έχει 
χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των ηλεκτρονικών ναυτιλιακών χαρτών 
ENC. Για τον λόγο αυτό ο Διεθνής υδρογραφικός οργανισμός σε συννενόηση με 
τον διεθνή ναυτιλιακό οργανισμό, έχει ήδη ολοκληρώσει μελέτη αναθεώρησης 
του προτύπου S-57 με σκοπό τον σαφή διαχωρισμό των προδιαγραφών των ENC 
από τα άλλα ψηφιακά υδρογραφικά δεδομένα.  
Πιο αναλυτικά από την αναθεώρηση του προτύπου S-57 θα προκύψουν τα 

επόμενα δύο νέα πρότυπα: 
- Το πρότυπο S-100, το οποίο θα καλύπτει τα άλλα, πλην των ENC, 

ψηφιακά υδρογραφικά δεδομένα.  
- Το πρότυπο S-101, το οποίο θα καλύπτει τους  ENC και δεν προβλέπεται 

να κυκλοφορήσει πριν από το έτος 2012. 
Σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού οι  

ENCs και τα άλλα ψηφιακά γεωγραφικά προϊόντα που θα κατασκευάζονται στο 
μέλλον σύμφωνα με το νέο πρότυπο S-101 θα παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία και 
διαλειτουργικότητα για ευρύτερο εύρος εφαρμογών σε περιβάλλον Γεωγραφικού 
Συστήματος Πληροφοριών πέραν των συστημάτων ECDIS. Εν τούτοις τα  
μελλοντικά συστήματα ECDIS θα έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν 
ταυτόχρονα τόσο τα τους ENCs που έχουν κατασκευαστεί, ή θα εξακολουθούν 
να κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο S-57, όσο και τα νέα προϊόντα που 
θα κατασκευάζονται σύμφωνα με το νέο πρότυπο S-101. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ECDIS 

4.1 Νομικό καθεστώς συστημάτων ECDIS.  
Όπως έχει ήδη αναφέρθεί  (κεφάλαιο 2), τα διάφορα συστήματα ηλεκτρονικού  

χάρτη, δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες ούτε λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Οι 
κυριότερες διαφορές τους εστιάζονται στη συμμόρφωση ή μη με θεσπισμένες 
προδιαγραφές. 
Όπως για την χρήση των έντυπων ναυτικών χαρτών, σύμφωνα με τις αποφά-

σεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), ο ναυτιλομενος, οφείλει να 
χρησιμοποιεί ενημερωμένους ναυτικούς χάρτες που εκδίδονται από τις επίσημες 
Υδρογραφικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτές προδιαγραφές, έτσι 
και για την χρήση των συστημάτων ηλεκτρονικού χάρτη οφείλει να χρησιμοποιεί 
συστήματα τα οποία πληρούν ειδικές προδιαγραφές του ΙΜΟ. 
Το βασικό έργο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) είναι ο καθο-

ρισμός των απαιτήσεων εξοπλισμού, επάνδρωσης και οργάνωσης των πλοίων 
για εξασφάλιση της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και εκπόνηση προδιαγρα-
φών για όλες τις ναυτιλιακές συσκευές και τα ναυτιλιακά συστήματα των πλοί-
ων. Ο ΙΜΟ δεν είναι ελεγκτικός οργανισμός, ούτε επιβάλλει κυρώσεις μη συμ-
μορφώσεως. Το έργο αυτό αναλαμβάνουν οι κατά τόπους κρατικές λιμενικές 
αρχές.  
Τα συστήματα ηλεκτρονικού χάρτη τα οποία καλύπτουν τις προδιαγραφές του 

ΙΜΟ, ονομάζονται συστήματα ECDIS [Electronic Chart Display and Information 
System  (Σύστημα Απεικόνισης Ηλεκτρονικού Χάρτη και Πληροφοριών)]. 
Η προσπάθεια για την εκπόνηση προδιαγραφών για τα συστήματα ECDIS 

(Electronic Chart Display and Information System - Σύστημα Απεικόνισης Ηλεκ-
τρονικού Χάρτη και Πληροφοριών), άρχισε το 1986 και ολοκληρώθηκε το 1995 
με την πρώτη έκδοση από τον ΙΜΟ των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγρα-
φών των συστημάτων ECDIS, σύμφωνα με τις οποίες: 

 Η πρωταρχική αποστολή του ECDIS είναι η συμβολή του στην ασφαλή 
ναυσιπλοΐα. 

 Η χρήση του ECDIS με επαρκείς εναλλακτικές ρυθμίσεις είναι δυνατό να 
θεωρηθεί ότι είναι ισοδύναμη με την βασική υποχρέωση του ναυτιλόμενου 
να χρησιμοποιεί ενημερωμένους έντυπους χάρτες15.  

                                              
15 Σύμφωνα με το κεφάλαιο V της σύμβασης SOLAS (Safety of Life at Sea) του ΙΜΟ, η οποία εκδόθηκε το 

1974, προβλέπεται η υποχρεωτική τήρηση ενημερωμένου χαρτοφυλακίου έντυπων ναυτικών χαρτών που εκδίδονται 
από τις επίσημες κρατικές Υδρογραφικές Υπηρεσίες. Σύμφωνα με την αναθεώρηση του κεφαλαίου V της σύμβασης 
SOLAS, από την ολομέλεια του IMO το Δεκέμβριο του 2000, η χρήση του συστήματος ECDIS μπορεί, με ορισμένες 
προϋποθέσεις, να θεωρηθεί ισοδύναμη της υποχρεωτικής χρήσεως έντυπων ναυτικών χαρτών που εκδίδονται και 
ενημερώνονται από τις επίσημες κρατικές υδρογραφικές υπηρεσίες.  
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Η θεσμοθέτηση από τον  Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) της χρησιμο-
ποίησης του συστήματος ECDIS ως ισοδύναμου με την χρήση του έντυπου ναυ-
τικού χάρτη εργαλείου, αποτελεί ιστορικό σταθμό στην εξέλιξη των μεθόδων 
ναυσιπλοΐας γιατί με την χρήση  του συστημάτος ECDIS: 

 Καλύπτεται πλήρως η εκτέλεση όλων των εργασιών και δια-
δικασιών προετοιμασίας, σχεδιάσεως, εκτελέσεως και υποτυπώ-
σεως του πλου όπως αυτές εκτελούνται με τη χρήση των παραδο-
σιακών μεθόδων στον έντυπο ναυτικό χάρτη. 

 Παρέχονται πολλές επιπλέον δυνατότητες οι οποίες μειώνουν 
σημαντικά τον φόρτο και την ένταση εργασίας στη γέφυρα και 
συμβάλουν στη λήψη άμεσων και σωστών για την ασφάλεια του 
πλου αποφάσεων. 

4.2 Βασικοί ορισμοί των προδιαγραφών ECDIS του ΙΜΟ. 
ECDIS: Electronic Chart Display and Information System   
(Σύστημα Απεικόνισης Ηλεκτρονικού Χάρτη και Πληροφοριών). 

Το ECDIS είναι ένα σύστημα πληροφοριών (information system) για την 
ναυσιπλοΐα, το οποίο, με επαρκείς εναλλακτικές ρυθμίσεις ασφαλείας, εί-
ναι δυνατό να θεωρηθεί ότι καλύπτει τις απαιτήσεις χρήσεως ενημερωμέ-
νων έντυπων ναυτικών χαρτών που εκδίδονται από τις επίσημες κρατικές 
Υδρογραφικές Υπηρεσίες, παρέχοντας την δυνατότητα επιλεκτικής 
απεικονίσεως πληροφοριών από τη βάση δεδομένων ηλεκτρονικών ναυτι-
λιακών χαρτών του συστήματος SENC (System Electronic Navigational 
Chart), σε συνδυασμό με την απεικόνιση της θέσεως του σκάφους από 
πληροφορίες που παρέχονται από διάφορους αισθητήρες, για υποβοήθηση 
του ναυτιλλόμενου στη σχεδίαση και υποτύπωση του πλου και, εφόσον 
απαιτείται, με την απεικόνιση επιπρόσθετων ναυτιλιακών πληροφοριών  
(Σχήμα 4.1). 

SENC: System Electronic Navigational Chart  
(Βάση Δεδομένων Ηλεκτρονικού Ναυτιλιακού Χάρτη συστήματος) 

Είναι η βάση δεδομένων η οποία προκύπτει από τον μετασχηματισμό των 
ENC για εγκατάσταση και χρήση στο σύστημα ECDIS, με την προσθήκη 
των επίσημων διορθώσεων στους ENC με τα κατάλληλα μέσα και την 
προσθήκη άλλων στοιχείων από τον ναυτιλλόμενο. Είναι η βάση 
δεδομένων στην οποία το σύστημα ECDIS έχει προσβαση για την 
δημιουργία της παρουσιάσεως στον ενδείκτη και για άλλες ναυτιλιακές 
λειτουργίες. Το προκύπτον αποτέλεσμα είναι ισοδύναμο προς έναν 
ενημερωμένο έντυπο χάρτη. 

ENC: Electronic Navigational Chart (Ηλεκτρονικός Ναυτιλιακός Χάρτης) 
Είναι η τυποποιημένη ως προς το περιεχόμενο τη δομή και τον τύπο 
(content, structure, format) βάση δεδομένων που κατασκευάζεται από τις 
κρατικές υδρογραφικές υπηρεσίες για να χρησιμοποιηθεί με το σύστημα 
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ECDIS. Ο Ηλεκτρονικός Ναυτιλιακός Χάρτης (ENC), περιέχει όλες τις 
αναγκαίες για την ασφαλή πλοήγηση χαρτογραφικές πληροφορίες και 
είναι δυνατόν να περιέχει και επιπρόσθετες ως προς τον έντυπο χάρτη 
πληροφορίες (π.χ. Ναυτιλιακές Οδηγίες – Πλοηγοί), οι οποίες είναι 
δυνατόν να θεωρηθούν απαραίτητες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. 

RCDS: Raster  Chart Display System   
(Σύστημα Απεικόνισης Ψηφιδωτών Ηλεκτρονικών Χαρτών) 

Το RCDS είναι ένα σύστημα πληροφοριών για την ναυσιπλοΐα, το οποίο 
απεικονίζει Ναυτιλιακούς  Χάρτες Ψηφιδωτής μορφής (raster charts) με 
πληροφορίες της θέσεως του σκάφους που παρέχονται από διάφορους 
αισθητήρες για υποβοήθηση του ναυτιλλόμενου στη σχεδίαση και υποτύ-
πωση του πλου και, εφόσον απαιτείται, είναι δυνατό να απεικονίζει και 
επιπρόσθετες πληροφορίες ναυτιλιακής φύσεως. 

RNC: Raster Navigational Chart  
(Ναυτιλιακός Χάρτης Ψηφιδωτής μορφής) 

Είναι το πιστό ψηφιακό αντίγραφο σε ψηφιδωτή μορφή (raster format) 
ενός παραδοσιακού ναυτικού χάρτη, ο οποίος έχει αρχικά εκδοθεί από 
επίσημη Υδρογραφική Υπηρεσία κάποιας χώρας. 

SRNC: System Raster Navigational Chart  
(Βάση Δεδομένων Ψηφιδωτών Ναυτιλιακών Χαρτών Συστήματος)  

Είναι η βάση δεδομένων η οποία προκύπτει από τον μετασχηματισμό των 
RNC για εγκατάσταση και χρήση στο σύστημα RCDS, με την προσθήκη 
των επίσημων διορθώσεων στους RNC με τα κατάλληλα μέσα. 

4.3 Βασικές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές συστημάτων ECDIS. 
Σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΙΜΟ, το σύστημα ECDIS προκειμένου να 

θεωρηθεί νομικά και λειτουργικά ισοδύναμο ή ακόμη και υπέρτερο των έντυπων 
ναυτικών χαρτών, πρέπει να εκπληρώνει τις επόμενες αυστηρές τεχνικές και 
λειτουργικές προδιαγραφές διαφόρων διεθνών οργανισμών και επιτροπών, όπως: 

 Οι χρησιμοποιούμενοι Ηλεκτρονικοί Ναυτιλιακοί Χάρτες (ENC) να έχουν 
κατασκευασθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές S–57 του Διεθνούς Υδρο-
γραφικού Οργανισμού (International Hydrographic Organization – IHO) 
και να έχουν σχετική πιστοποίηση από επίσημη Υδρογραφική Υπηρεσία. 

 Η γραφική απεικόνιση στην οθόνη του ECDIS να είναι σύμφωνη με τις 
προδιαγραφές (πρότυπο S–52) του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού.  
(International Hydrographic Organization – IHO).  

 Να καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις των λειτουργικών προδιαγραφών 
του ECDIS σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του ΙΜΟ. 

 Να έχει πιστοποιηθεί η καταλληλότητα για εγκατάσταση σε πλοίο σύμφω-
να με τις διαδικασίες ελέγχου (πρότυπο IEC 61174) της διεθνούς επιτρο-
πής ηλεκτροεπιστήμης IEC (International Electro-technical Commission).  
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Στο σχήμα 4.1 φαίνεται η τυπική σύνθεση συστήματος ECDIS και η διασύν-
δεσή του με άλλα συστήματα και συσκευές και στο σχήμα 4.2 φαίνονται  
αντιπροσωπευτικά συστήματα  EDDIS διαφόρων κατασκευαστών. 

 
Σχήμα 4.1:  Τυπική σύνθεση συστήματος ECDIS και διασύνδεσή του με άλλα 

συστήματα και συσκευές . 

4.4 Λειτουργία συστημάτων ECDIS για απεικόνιση Ψηφιδωτών Ναυτικών 
Χαρτών RNC και άλλων ηλεκτρονικών χαρτών. 

Όπως αναφέρθηκε στη §4.2, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διεθνούς Ναυτι-
λιακού Οργανισμού, τα συστήματα ECDIS πρέπει να χρησιμοποιούν Ηλεκτρονι-
κούς Ναυτιλιακούς Χάρτες ENCs (Electronic Navigational Charts) που κατά-
σκευάζονται από τις Υδρογραφικές Υπηρεσίες διαφόρων χωρών σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές S-57 του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού.  
Εν τούτοις ή πολυπλοκότητα των Ηλεκτρονικών Ναυτιλιακών Χαρτών ENCs 

και οι ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες κατασκευής τους από τις Υδρογραφικές 
Υπηρεσίες είχαν σαν αποτέλεσμα να μην έχουν επί του παρόντος εκδοθεί ENCs 
για κάλυψη όλων των θαλάσσιων περιοχών που καλύπτονται από τους έντυπους 
ναυτικούς χάρτες. 
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Προκειμένου να καλυφθεί το κενό από την έλλειψη ικανού αριθμού ENCs, ο 
Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ), προέβη στη συμπλήρωση των 
προδιαγραφών των συστημάτων ECDIS παρέχοντας τη δυνατότητα για τις περι-
οχές στις οποίες δεν έχουν ακόμη κατασκευασθεί ENC τα συστήματα ECDIS να 
χρησιμοποιούν ψηφιδωτούς ναυτικούς χάρτες RNC (Raster Nautical Charts). 
Στις περιπτώσεις αυτές, κατά τις οποίες, λόγω ελλείψεως χαρτών ENC για μία 

περιοχή, το σύστημα ECDIS χρησιμοποιεί χάρτες ψηφιδωτής μορφής, λειτουργεί 
σαν ένα απλό σύστημα απεικονίσεως ψηφιδωτών ναυτικών χαρτών RCDS (Ras-
ter Chart Display System) και όχι και σαν ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριών 
(Information System) όπως όταν χρησιμοποιεί Ηλεκτρονικούς Ναυτιλιακούς 
Χάρτες ENCs. 

                     

Σχήμα 4.2: Αντιπροσωπευτικά συστήματα ECDIS 
 
Σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΙΜΟ: 

 Όταν τα συστήματα ECDIS λόγω έλλειψης ηλεκτρονικών ναυτιλιακών 
χαρτών διανυσματικής μορφής ENC για μία περιοχή, χρησιμοποιούν 
ψηφιδωτούς ναυτικούς χάρτες RNC, ο ναυτιλλόμενος δεν απαλλάσσεται 
από την υποχρέωση τηρήσεως πλήρους και ενημερωμένου χαρτοφυλακίου 
παραδοσιακών έντυπων ναυτικών χαρτών. 

 Ναυτικός Ψηφιδωτός Χάρτης (RNC) είναι πιστό ψηφιακό αντίγραφο έντυ-
που ναυτικού χάρτη που εκδίδεται από επίσημη Υδρογραφική Υπηρεσία. 

 Ναυτικός Ψηφιδωτός Χάρτης Συστήματος (SRENC) είναι η βάση δεδομέ-
νων του συστήματος RCDS η οποία προκύπτει από τον μετασχηματισμό 
των Ψηφιδωτών Ναυτικών Χαρτών για να συμπεριληφθούν οι διορθώσεις 
τους. 

Εκτός από την προβλεπόμενη από τις αποφάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού (ΙΜΟ) δυνατότητα των συστημάτων ECDIS να χρησιμοποιούν, 
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εκτός από τους ηλεκτρονικούς ναυτιλιακούς χάρτες ENC, και ψηφιδωτούς 
ναυτικούς χάρτες RNC (Raster Nautical Charts), τα περισσότερα συστήματα 
ECDIS που κυκλοφορούν στη αγορά παρέχουν τη δυνατότητα χρησιμοποιήσεως 
και άλλων κατηγοριών ηλεκτρονικών χαρτών όπως: 
- Ψηφιακοί Ναυτικοί Χάρτες DNC (Digital Nautical Charts) που εκδίδονται 

από την Εθνική Χαρτογραφική Υπηρεσία των ΗΠΑ (ΝΙΜΑ) [βλ κεφάλαιο 
1§1.2.3]. 

- Χάρτες διανυσματικής μορφής που κατασκευάζονται από διάφορες εταιρείες 
με στοιχεία από τους χάρτες που εκδίδονται από τις Υδρογραφικές 
Υπηρεσίες. 
Τα συστήματα ECDIS, τα οποία έχουν την δυνατότητα λειτουργίας, τόσο με 

χάρτες ENC, όσο και με χάρτες RNC λέγονται άτυπα συστήματα διπλής τροφο-
δότησης “dual fuel systems”, ενώ τα συστήματα  ECDIS, τα οποία έχουν 
δυνατότητα λειτουργίας με περισσότερες από τις ανωτέρω κατηγορίες ηλεκτρο-
νικών χαρτών, λέγονται άτυπα συστήματα πολλαπλής τροφοδότησης “multi fuel 
systems”. 
4.5 Λειτουργικές – Ναυτιλιακές δυνατότητες συστημάτων ECDIS. 
Η χρησιμοποίηση των συστημάτων ECDIS για την εκτέλεση των εργασιών 

προετοιμασίας, σχεδίασης, εκτέλεσης και υποτύπωσης του πλου, στην πραγματι-
κότητα δεν αλλάζει τις παραδοσιακές μεθόδους ναυσιπλοΐας, αλλά τις υλοποιεί 
με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και ψηφιακών προϊόντων παρέχον-
τας μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα. Οι εργασίες αυτές επιγραμ-
ματικά είναι οι εξής: 

 Μέτρηση της διοπτεύσεως και αποστάσεως ενός σημείου του ηλεκτρο-
νικού χάρτη από κάποιο άλλο.  

 Σχεδίαση διοπτεύσεων-αποστάσεων ασφαλείας  
 Σχεδίαση ορίων περιοχών με περιορισμούς. 
 Αναγραφή ιδιοχείρων σημειώσεων στον χάρτη.  
 Χειρωνακτική υποτύπωση του στίγματος με χρήση γραμμών θέσεως που 
αντιστοιχούν σε οπτικές διοπτεύσεις και μετρούμενες με το ραντάρ απο-
στάσεις. 

 Αυτόματη και χειρωνακτική διόρθωση των Ηλεκτρονικών Ναυτιλιακών 
Χαρτών. 

Το σύστημα ECDIS παρέχει στο ναυτιλόμενο, εκτός από τις ανωτέρω βασικές 
δυνατότητες των παραδοσιακών μεθόδων της ναυτιλίας και πολλές επιπρόσθετες 
δυνατότητες, οι σημαντικότερες από τις οποίες συνοψίζονται στον πίνακα 4.1.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ  4.1 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ECDIS 

Απεικόνιση σε μία μόνο οθόνη της ακριβούς θέσεως και πραγματικής ως προς το βυθό 
πορείας του πλοίου μαζί με όλες τις απαραίτητες για την ασφαλή εκτέλεση του πλου 
χαρτογραφικές και ναυτιλιακές πληροφορίες. 

Επιλεκτική απεικόνιση μόνο των απαραίτητων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας 
χαρτογραφικών και ναυτιλιακών πληροφοριών της βάσης δεδομένων του συστήματος (π.χ. 
απεικόνιση ή απόκρυψη χαρακτηριστικών και τομέων φανών κλπ.). 

Αυτόματη ενημέρωση των ηλεκτρονικών χαρτών με τη χρήση του λογισμικού του 
συστήματος. 

Αλλαγή της κλίμακας απεικονίσεως του χάρτη στην οθόνη του συστήματος ανάλογα με τις 
ναυτιλιακές συνθήκες της περιοχής. 

Αυτοματοποίηση των εργασιών προετοιμασίας και σχεδίασης πλου και ακριβής απεικόνιση 
της σχεδιασθείσας πορείας στα σημεία αλλαγής πορείας (way points) ανάλογα με τα 
ελικτικά στοιχεία (κύκλος στροφής) και τη ταχύτητα του πλοίου. 

Απεικόνιση της θέσεως και της κινήσεως του πλοίου με το πραγματικό του σχήμα 
προσαρμοσμένο στη κλίμακα απεικονίσεως του ηλεκτρονικού χάρτη για διευκόλυνση της 
πλοηγήσεως σε περιοχές μεγάλης ναυτιλιακής κινήσεως. 

Καταχώρησης ηλεκτρονικών σημειώσεων (υπομνήσεων) σε διάφορα σημεία ή περιοχές 
του ηλεκτρονικού χάρτη. 

Προειδοποιήσεις για προσέγγιση σε αβαθή προς αποφυγή προσάραξης. 

Χρησιμοποίηση ειδικών συμβόλων και χρωμάτων για την ευκρινέστερη απεικόνιση των 
χαρτογραφικών πληροφοριών στην οθόνη (π.χ. απεικόνιση της επιλεγόμενης ισοβαθούς 
ασφαλείας και της θαλάσσιας περιοχής αβαθών μεταξύ ισοβαθούς ασφαλείας και ακτο-
γραμμής με εντονότερο χρώμα, απεικόνιση σημαντήρων και φανών με πιο ευδιάκριτα για 
την οθόνη σύμβολα). 

Αυτόματη ανάκτηση συμπληρωματικών περιγραφικών πληροφοριών για τις απεικονιζόμε-
νες στην οθόνη χαρτογραφικές και ναυτιλιακές πληροφορίες όπως π.χ. περιγραφή 
ναυτιλιακών κινδύνων, χαρακτηριστικών φανών, σημαντήρων κλπ. 

Επίθεση εικόνας ραντάρ με ή χωρίς τα σύμβολα των παρακολουθούμενων στόχων με 
σύστημα (ARPA). 

Απεικόνιση πληροφοριών από άλλες ναυτιλιακές συσκευές και συστήματα όπως:  
Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης Πλοίων (AIS), Σύστημα NAVTEX  κλπ. 

Καταγραφή και ανάκτηση προτέρου ίχνους του πλοίου. 

Απεικόνιση βολισμάτων στο επιθυμητό παλιρροιακό επίπεδο (π.χ. κατωτάτη ρηχία). 

Καταγραφή και ανάκτηση των στοιχείων πλου (σχεδιασθείσα και τηρηθείσα πορεία, 
χρησιμοποιηθέντες ηλεκτρονικοί ναυτιλιακοί χάρτες, κλπ.) για μία συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο, για ανάλυση των συνθηκών ναυτικού ατυχήματος κατ αναλογία του “μαύρου 
κουτιού” που χρησιμοποιείται στα αεροσκάφη. 
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Η αναλυτική περιγραφή των λειτουργικών - ναυτιλιακών δυνατοτήτων των 
συστημάτων ECDIS καθορίζονται στην απόφαση A.817 (19) του ΙΜΟ [1], όπως 
αυτή συμπληρώθηκε στη συνέχεια με τις αποφάσεις MSC64(67)/ 4 Dec 1996 και 
MSC86(70)/8 Dec 98 

4.6 Τεχνικά και φυσικά χαρακτηρηστικά υλικού συστημάτων ECDIS. 
Εκτός από τις απαιτήσεις κάλυψης των λειτουργικών προδιαγραφών του 

ΙΜΟ, τα συστήματα ECDIS που εγκαθίστανται στα πλοία αποτελούνται από 
υλικό (hardware) υψηλών τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές S-52 του ΙΜΟ. 
4.7 Καταστάσεις λειτουργίας Συστημάτων ECDIS  
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΙΜΟ, για την εκτέλεση των εργασιών 

προετοιμασίας, σχεδίασης, εκτέλεσης και υποτύπωσης πλου, τα συστήματα 
ECDIS λειτουργούν στις επόμενες δύο καταστάσεις λειτουργίας: 

 Σχεδίαση Πλου (Route Planning).  
 Παρακολούθηση Πλου (Route Monitoring).  

Κατά την ενεργοποίηση του συστήματος ECDIS αυτό τίθεται αυτόματα στη 
κατάσταση λειτουργίας: “Υποτύπωση Πλου (Route Monitoring)”. 
Στη κατάσταση “ Παρακολούθηση Πλου (Route Monitoring)” απεικονίζεται 

στην οθόνη τα εξής: 
- Ο ηλεκτρονικός ναυτιλιακός χάρτης της περιοχής.  
- Η θέση και η πραγματική κίνηση του σκάφους.  

Στη κατάσταση “Σχεδίαση Πλου (Route Planning)” δεν απεικονίζεται στην 
οθόνη η θέση και η κίνηση του σκάφους στον ηλεκτρονικό χάρτη της περιοχής, 
αλλά ο χρήστης δύναται να απεικονίσει οποιοδήποτε ηλεκτρονικό χάρτη της 
βάσεως δεδομένων του συστήματος (SENC) για την εκτέλεση των απαραίτητων 
εργασιών προετοιμασίας και σχεδιάσεως του πλού .  
Κατά τη λειτουργία των συστημάτων ECDIS τόσο στη κατάσταση “Σχεδίαση 

Πλου (Route Planning)”, όσο και στη κατάσταση “ Παρακολούθηση Πλου (Rou-
te Monitoring)”, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να εκτελέσει όλες τις εργασίες 
και διαδικασίες των παραδοσιακών μεθόδων ναυτιλίας όπως γίνεται και στον πα-
ραδοσιακό έντυπο ναυτικό χάρτη. Επιπλέον το σύστημα ECDIS παρέχει πολλές 
περισσότερες δυνατότητες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ECDIS 
5.1 Βάση Δεδομένων Ηλεκτρονικού Ναυτιλιακού Χάρτη Συστήματος 

SENC (System Electronic Navigational Chart) 
Για να λειτουργήσει το σύστημα ECDIS και να παρέχει τις προβλεπόμενες 

δυνατότητες, θα πρέπει να διαθέτει επαρκή ψηφιακά δεδομένα. Τα δεδομένα 
αυτά περιέχονται στη Βάση Δεδομένων του Ηλεκτρονικού Ναυτιλιακού Χάρτη 
συστήματος SENC (System Electronic Navigational Chart)».  

Η Βάση Δεδομένων του Ηλεκτρονικού Ναυτιλιακού Χάρτη συστήματος 
SENC περιλαμβάνει: 

 Τους Ηλεκτρονικούς Ναυτιλιακούς Χάρτες (ENCs) 
 Τις ενημερώσεις (Updates) των Ηλεκτρονικών Ναυτιλιακών Χαρτών. 
 Βοηθητικά στοιχεία τα οποία μπορεί να καταχωρήσει ο χειριστής τόσο στη 
φάση της προετοιμασίας και σχεδίασης, όσο και κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης του πλου.  

Τα ψηφιακά αρχεία με τις πληροφορίες που περιέχονται στη Βάση Δεδομένων 
του Ηλεκτρονικού Ναυτιλιακού Χάρτη Συστήματος (SENC), συνήθως δεν έχουν 
τη μορφή (format) των προδιαγραφών S-5716 των ENCs, αλλά τη μορφή (format) 
που επιλέγει ο κατασκευαστής του κάθε συστήματος ECDIS για την αποτελε-
σματικότερη λειτουργία του. Τα ψηφιακά αρχεία των χρησιμοποιούμενων ENCs 
και των αντίστοιχων ενημερώσεών τους (Updates), πριν την κατάχώρησή τους 
στη βάση δεδομένων του συστήματος ECDIS μετατρέπονται από τη μορφή S-57, 
ή την κρυπτογραφημένη μορφή S-6317, στη μορφή της βάσης δεδομένων του 
Ηλεκτρονικoύ Ναυτιλιακού Χάρτη του Συστήματος (SENC), την οποία 
χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο σύστημα ECDIS.  
Ο τρόπος οργανώσεως των πληροφοριών της βάσεως δεδομένων του 

Ηλεκτρονικού Ναυτιλιακού Χάρτη Συστήματος (SENC), υποβοηθά το χρήστη 
να εμφανίζει επιλεκτικά στην οθόνη του συστήματος εκείνες τις πληροφορίες 
που απαιτούνται κατά περίπτωση χωρίς να επιβαρύνεται η οθόνη με περιττά 
στοιχεία που δυσχεραίνουν τον άμεσο εντοπισμό των απαραίτητων για την 
ασφάλεια του συγκεκριμένου πλου πληροφοριών (Σχήμα 5.1). Οι πληροφορίες 
αυτές κατατάσσονται στις επόμενες κατηγορίες: 

                                              
16   International Hydrographic Organization: “Transfer Standard for Digital Hydrographic Data”,  Special 

Publication No. 57,  IHO S-57, Edition 3.1 - November 2000. [Βλ. κεφάλαιο 3 του παρόντος  εγχειριδίου] 
17   Το έτος 2003, ο Διεθνής Υδρογραφικός Οργανισμός αποδέχτηκε πρόταση ορισμένων κέντρων διάθεσης ENC 

για την αναγκαιότητα κρυπτογράφησης των ENC και διάθεσής τους σε κρυπογραφημένη μορφή αντί της 
μορφής του προτύπου S-57. Η σχετική διαδικασία κρυπτογράφησης αναφέρεται στο εκδοθέν για τον σκοπό 
αυτό πρότυπο κρυπτογράφησης S-63“IHO Data Protection Scheme”  Edition 1, 2003. 
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 Θέση (στίγμα) του πλοίου η οποία απεικονίζεται είτε με ειδικό σύμβολο 
(κέρσορας) είτε με το σχήμα του πλοίου στην κλίμακα του ηλεκτρονικού 
ναυτιλιακού χάρτη. 

 Πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδομένων του συστήματος 
(SENC System Electronic Navigational Chart) η οποία περιλαμβάνει εκτός 
από τα στοιχεία των Ηλεκτρονικών Ναυτιλιακών Χαρτών (ENCs), τις 
διορθώσεις τους (Updates), καθώς και βοηθητικά στοιχεία τα οποία μπορεί 
να πληκτρολογήσει ο χειριστής τόσο στη φάση της προετοιμασίας και 
σχεδίασης, όσο και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης (υποτύπωσης) του 
πλου. 

 Συμπληρωματικές ναυτιλιακές πληροφορίες όπως επίθεση της εικόνας του 
ραντάρ με ή χωρίς λειτουργία αυτόματης υποτυπώσεως στόχων (ARPA), 
άλλες ναυτιλιακές πληροφορίες όπως πληροφορίες Αυτόματου Συστή-
ματος Αναγνώρισης (AIS), διάφορα ναυτιλιακά στοιχεία και παράμετροι 
(πραγματική ως προς το βυθό πορεία, σχεδιασθείσα διαδρομή με τα αντί-
στοιχα σημεία αλλαγής πορείας (waypoints), πραγματικά στίγματα, στίγ-
ματα αναμετρήσεως, μελλοντική θέση του πλοίου σε καθορισμένο χρόνο, 
διοπτεύσεις και κύκλοι αποστάσεως από καθορισμένα σημεία, γραμμές 
θέσεως με ένδειξη αντίστοιχου χρόνου κλπ.). 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ
ΤΟΥ ECDIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες Θέσεως
από το Σύστημα

Καθορισμού Θέσεως Πληροφορίες Βάσης Δεδομένων Ηλεκτρονικού
Ναυτιλιακού Χάρτη Συστήματος

(SENC)

Συμπληρωματικές Ναυτιλιακές
Πληροφορίες

Πληροφορίες
ENC

Επίσημες διορθώσεις
(Αγγελίες προς τους
Ναυτιλλόμενους)

Διορθώσεις που καταχωρούνται
από το χρήστη

Πληροφορίες από
Άλλες πηγές

Άλλες
Πληροφορίες

Πληροφορίες που καταχωρούνται
από το χρήστη

Χαρτογραφικές
Πληροφορίες

Συμπληρωματικές
Πληροφορίες

Πληροφορίες
Radar

Εικόνα
Radar

Ναυτιλιακά
Στοιχεία και
παράμετροι

Πληροφορίες
Αυτόματου Συστήματος
Αναγνώρισης (AIS)

Πληροφορίες
ARPA

Άλλες Ναυτιλιακές
Πληροφορίες

 

Σχήμα 5.1:  Απεικόνιση χαρτογραφικών και ναυτιλιακών πληροφοριών στην 
οθόνη του ECDIS. 
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α. Παραδείγματα παραδοσιακών συμβόλων   
Σημαντήρες, Ναύδετα, Ενδεικτικά Σημεία (Αλεώρια) [Buoys, mooring buoys, beacons] 

 

 

β. Παραδείγματα απλοποιημένων συμβόλων  
Σημαντήρες, Ναύδετα, Ενδεικτικά Σημεία (Αλεώρια) [Buoys, mooring buoys, beacons] 

 

 

Σχήμα 5.2:   Επιλεκτικά παραδείγματα βιβλιοθήκης συμβόλων ECDIS [3] 
(ECDIS presentation library) 

5.2 Απεικόνιση Χαρτογραφικών στη οθόνη του συστήματος.  
Βιβλιοθήκη Συμβόλων (Presentation  Library). 

Τα απεικονιζόμενα στην οθόνη του ECDIS χαρτογραφικά σύμβολα (π.χ. 
σύμβολο ναυαγίου, σημαντήρα κλπ.) δεν περιέχονται στα ψηφιακά αρχεία των 
ENC18 αλλά απεικονίζονται στην οθόνη με επιλογή από ένα σύνολο τυποποιημέ-

                                              
18 Τα ψηφιακά αρχεία των ENC δεν περιέχουν χαρτογραφικά ή άλλα γραφικά σύμβολα (π.χ. 

σύμβολο ναυαγίου, σημαντήρα, υποβρύχιου καλωδίου κλπ.), αλλά αποτελούνται από πολλά πινακοποι-
ημένα στοιχεία για την λεπτομερή περιγραφή των αντικειμένων (objects) τα οποία συνθέτουν τον ENC 
(βλ κεφ 2 2.2.2 και κεφ 3). 
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νων χαρτογραφικών συμβόλων (βιβλιοθήκη συμβόλων - Presentation Library) 
του ναυτιλιακού λογισμικού του ECDIS, όπως επεξηγείται στη συνέχεια.   
Η γραφική απεικόνιση των αντικειμένων (objects) τα οποία συνθέτουν τον 

ENC (φανοί, ναυάγια, σημαντήρες, υποβρύχια καλώδια, αγωγοί, όρια απαγορευ-
μένων περιοχών κλπ.) γίνεται με τη βοήθεια του λογισμικού εφαρμογής με το 
οποίο: 

- Επιλέγονται τα δεδομένα (ENCs) που θα απεικονισθούν στην οθόνη. 
- Αναλύονται και συνδυάζονται τα χωρικά και περιγραφικά αντικείμενα. 
- Σύμφωνα με τις τιμές των περιγραφικών χαρακτηριστικών τους (attributes) 

τα αντικείμενα των ENC19 απεικονίζονται με τα αντίστοιχα χαρτογραφικά 
σύμβολα της βιβλιοθήκης συμβόλων (presentation library).  

- Η βιβλιοθήκη συμβόλων (presentation library) περιέχει δύο διαφορετικές 
κατηγορίες συμβόλων, οι οποίες είναι οι εξής: 

- Παραδοσιακά σύμβολα (traditional symbols) τα οποία είναι παρόμοια με 
τα τα σύμβολα των έντυπων ναυτικών χαρτών (σχήμα 5.2α). 

- Απλοποιημένα σύμβολα (simplified symbols) με απλά γεωμετρικά σχήμα-
τα με ειδικό έντονο χρωματισμό για να διευκολύνεται ο εντοπισμός τους 
(σχήμα 5.2β). 

Η διαδικασία απεικονίσεως των Ηλεκτρονικών Ναυτιλιακών Χαρτών (ENC) 
στην οθόνη του ECDIS παρουσιάζεται συνοπτικά στο σχήμα 5.3. Τα σύμβολα 
επιλέγονται από τη βιβλιοθήκη συμβόλων (presentation library) καταρχήν με 
βάση τις τιμές των χαρακτηριστικών (attributes) των χαρτογραφικών αντικειμε-
νων. Εν τούτοις, η τελική γραφική απεικόνιση εξαρτάται και από άλλους παρά-
γοντες όπως:  

 Κλίμακα απεικονιζομένων ηλεκτρονικών χαρτών. 
 προτεραιότητα απεικονίσεως ή όχι ορισμένων αντικειμένων όταν συμπί-
πτουν, ή επικαλύπτονται με άλλα μεγαλύτερης προτεραιότητας. 

 ρυθμίσεις (επιλογές) του χειριστή.  

Σχήμα 5.3: Διαδικασία απεικονίσεως χαρτών ENC στα συστήματα ECDIS 

Ο χειριστής του συστήματος ECDIS έχει στην διάθεσή του μία πληθώρα επι-
λογών ρυθμίσεων της απεικονίσεως των πληροφοριών του Ηλεκτρονικού Ναυτι-
λιακού Χάρτη Συστήματος (SENC), έτσι ώστε ουσιαστικά να δημιουργεί ο ίδιος 
τη μορφή του ηλεκτρονικού χάρτη που απεικονίζεται στην οθόνη. Οι κυριότερες 
από τις επιλογές αυτές είναι: 

                                              
19 Βλ. κεφάλαιο 3 

ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΠΙΝΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΠΡΟΣΘΉΚΗ 
ΣΥΜΒΟΛΩΝ 

ΓΡΑΦΙΚΗ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ, ΣΝΔ 2009 (ανατύπωση 2012) 

-69- 

 Απεικόνιση παραδοσιακών ή απλοποιημένων συμβόλων (σχήμα ).  
 Απεικόνιση  ή απόκρυψη χαρακτηριστικών και τομέων φανών. 
 Προσαρμογή του χρωματισμού της οθόνης στις συνθήκες του περιβάλλοντος 
φωτισμού (ημέρα με έντονο φωτισμό, νύκτα, λυκαυγές-λυκόφως).  

 Απεικόνιση των χαρτογραφικών πληροφοριών σε τρία επίπεδα λεπτομέρειας 
(ελάχιστες πληροφορίες, συνήθεις πληροφορίες, άλλες πληροφορίες). 

 Απεικόνιση επικινδύνων αβαθών περιοχών μεταξύ της ακτογραμμής και της 
ισοβαθούς ασφαλείας που επιλέγεται από τον χρήστη ανάλογα με το βύθισμα 
του πλοίου. 
Με την εκτέλεση των ανωτέρω ρυθμίσεων στο σύστημα ECDIS, ο απεικονι-

ζόμενος στην οθόνη ηλεκτρονικός ναυτιλιακός χάρτης είναι απαλλαγμένος από 
περιττές πληροφορίες. Επί πλέον, εμφανίζονται μόνο οι πληροφορίες τις οποίες ο 
Αξιωματικός Φυλακής θεωρεί σημαντικές στην παρούσα φάση, ενώ οι υπόλοι-
πες προσωρινά αποσύρονται με συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Αρκετές άλλες επιπρό-
σθετες πληροφορίες οι οποίες περιέχονται όχι μόνο στους έντυπους χάρτες, αλλά 
και σε άλλες ναυτιλιακές εκδόσεις, δύνανται ευκόλως να ανακληθούν και να 
εμφανιστούν εάν ζητηθούν. Δεν υφίσταται ανάγκη αναζητήσεως αυτών των πλη-
ροφοριών σε ξεχωριστές εκδόσεις (π.χ. φαροδείκτης, πίνακες παλιρροιών κ.ο.κ. 
5.3 Κλίμακα απεικονιζόμενων Ηλεκτρονικών Χαρτών.   

Παράμετρος ελάχιστης κλίμακας SCAMIN (scale minimum). 
Τα περισσότερα συστήματα ECDIS εκτελούν αλλαγές της κλίμακας του 

απεικονιζόμενου ENC κατά λογικές βαθμίδες. Η αλλαγή κλίμακας του απεικονι-
ζόμενου ENC, πραγματοποιείται κυρίως με τους επόμενους τρόπους: 

 Φυσική κλίμακα (π.χ. 1:5000 ή 1:75000 κ.ο.κ.).  
 Κατηγορία χρήσεως χάρτη όπως: ακτοπλοΐας (coastal) προσέγγισης 
ακτών (approach), κλπ. [Βλ. κεφάλαιο3, πίνακα 3.9]. 

 Κλίμακα αποστάσεων (π.χ. 3, 6, 12, ή 24 ν.μ). 
Μερικοί κατασκευαστές προτιμούν την κλίμακα αποστάσεων αντί της φυσι-

κής κλίμακας διότι συσχετίζεται με την κλίμακα αποστάσεων του ραντάρ. 
Ορισμένες περιοχές δυνατόν να καλύπτονται με χάρτες διαφόρων κατηγοριών 

χρήσεως (ακτοπλοΐας, προσέγγισης ακτών κλπ.( [βλ πίνακα 3.9]. Όταν για μία 
γεωγραφική περιοχή στον Ηλεκτρονικό Ναυτιλιακό Χάρτη Συστήματος SENC 
υπάρχουν διαθέσιμοι χάρτες ENC διαφόρων κατηγοριών χρήσεων, απεικονίζεται 
αυτόματα ο χάρτης «καλύτερης χρήσεως» ανάλογα με την επιλεγείσα κλίμακα.  
Η αλλαγή της κλίμακας απεικόνισης του ENC δεν είναι άμεσα αντιληπτή από 

τον χρήστη, γιατί ανεξάρτητα από την αλλαγή της κλίμακας παραμένει σταθερό 
το μέγεθος των απεικονιζόμενων συμβόλων και γραμμάτων καθώς και το πάχος 
των γραμμών (σχήμα 5.4).  
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Με την αλλαγή κλίμακας παραμένει σταθερό: 
 το μέγεθος των χαρτογραφικών συμβόλων 
 το μέγεθος των χαρακτήρων (αριθμών/γραμμάτων)  
 το πάχος των γραμμών 

 

Σχήμα 5.4:  Αλλαγή κλίμακας Ηλεκτρονικού Ναυτιλιακού Χάρτη ENC 
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H αλλαγή κλίμακας 
ισοδυναμεί με φωτο-
γραφική σμίκρυνση ή 
μεγέθυνση κατά την 
οποία μεταβάλλεται: 

 το μέγεθος των 
χαρτογραφικών 
συμβόλων 

 το μέγεθος των 
χαρακτήρων 
(αριθμών/γραμμά
των)  

 το πάχος των 
γραμμών 
 

Σχήμα 5.5: Αλλαγή κλίμακας Ψηφιδωτού Ναυτικού Χάρτη RNC 
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Σε αντίθεση, η αλλαγή κλίμακας στους ψηφιδωτούς ναυτικούς χάρτες RNC 
είναι εύκολα αντιληπτή, γιατί αντιστοιχεί με φωτογραφική μεγέθυνση ή 
σμίκρυνση του πρωτότυπου χάρτη (σχήμα 5.5). 
Γενικά ένας χάρτης ENC ή SENC πρέπει να απεικονίζεται στην κλίμακα στην 

οποία έχει κατασκευαστεί. Το σύστημα ECDIS παρέχει προειδοποίηση όταν επι-
λεγεί κλίμακα απεικονίσεως ENC μεγαλύτερη (over-scale) ή μικρότερη (under-
scale). 
Όταν η απεικόνιση των ENC γίνεται σε μεγαλύτερη κλίμακα από αυτήν της 

κατασκευής του χάρτη (over-scale), οι πληροφορίες απεικονίζονται μεν σε μεγα-
λύτερη κλίμακα αλλά όχι με μεγαλύτερη ακρίβεια και λεπτομέρεια. Στην περί-
πτωση αυτή το σύστημα ECDIS παρέχει άμεσα αντιληπτή ένδειξη με την εμφά-
νιση ομάδας κατακόρυφων ευθειών στην περιοχή απεικονίσεως (σχήμα 5.6). 

 
Η ένδειξη απεικόνισης σε κλίμακα μεγαλύτερη της 
πραγματικής  γίνεται με την εμφάνιση ομάδας 
κατακόρυφων ευθειών στην περιοχή απεικονίσεως 

Σχήμα 5.6:  Ένδειξη απεικόνισης σε κλίμακα μεγαλύτερη της πραγματικής 
Όταν στην περιοχή που απεικονίζεται στην οθόνη υφίσταται χάρτης ENC 

μεγαλύτερης κλίμακας από την χρησιμοποιούμενη κλίμακα απεικονίσεως, το 
σύστημα ECDIS παρέχει άμεσα αντιληπτή ένδειξη με την εμφάνιση του ορίου 
των περιοχών στις οποίες υφίσταται χάρτης μεγαλύτερης κλίμακας (σχήμα 5.7). 
Η προσαρμογή της απεικονίσεως του ENC, συμπληρώνεται με μία δυναμική 

λειτουργία η οποία σχετίζεται με την απεικόνιση διαφόρων αντικειμένων (φα-
νών, σημαντήρων κλπ.), ανάλογα με την κλίμακα. Το περιεχόμενο των 
χαρτογραφικών πληροφοριών μεταβάλλεται αυτομάτως με την κλίμακα, ώστε σε 
μεγαλύτερες κλίμακες (μικρές περιοχές) να εμφανίζονται περισσότερες λεπτομέ-
ρειες. Σε μικρές κλίμακες (μεγάλες σε έκταση περιοχές) αποσύρονται ορισμένες 
λεπτομέρειες ώστε ο χάρτης ENC είναι ευανάγνωστος. Όσο ελαττώνεται η κλί-
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μακα, απεικονίζονται όλο και λιγότερες λεπτομέρειες ώστε να εξασφαλίζεταιι 
ότι ο χάρτης ENC είναι ισορροπημένος και ευανάγνωστος σε κάθε κλίμακα. 
Προς τούτο για κάθε χαρτογραφικό αντικείμενο προσδιορίζεται στην βάση 
δεδομένων SENC η τιμή της  παραμέτρου SCAMIN.  Η παράμετρος SCAMIN 
δηλώνει σε ποιες κλίμακες το συγκεκριμένο χαρτογραφικό αντικείμενο πρέπει 
να εμφανίζεται (π.χ. ένας φανός ή ένας σημαντήρας με SCAMIN=50000 εμφανί-
ζεται μόνο σε κλίμακες 1:50000 και μεγαλύτερες ενώ αποσύρεται σε μικρότερες 
κλίμακες. 

 
Σχήμα 5.7:  Ένδειξη υπάρξεως ENC μεγαλύτερης κλίμακας από την κλίμακα 

απεικονίσεως  

5.5 Απεικόνιση αβαθών περιοχών. 
Στους χάρτες ENC οι περιοχές προσδιορίζονται με τον συνδυασμό των κατάλ-

ληλων χωρικών και περιγραφικών αντικειμένων (βλ. κεφ 3, σχήματα 3.9 και 
3.10). Η δυνατότητα αυτή  επιτρέπει στον ναυτιλλόμενο να ρυθμίσει την απεικό-
νιση αβαθών περιοχών ανάλογα με το βύθισμα του σκάφους του με τον καθο-
ρισμό της κατάλληλης ισοβαθούς ασφαλείας (safety contour) η οποία απεικονί-
ζεται ως όριο μεταξύ επικίνδυνης και ασφαλούς για την ναυσιπλοΐα περιοχής.  
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Οι ισοβαθείς στους χάρτες ENC είναι οργανωμένες σε διαστήματα των 2μ, 
5μ, 10μ κ.ο.κ.. Όταν η ισοβαθής ασφαλείας δεν ταυτίζεται με μία από τις ισοβα-
θείς του χάρτη, επιλέγεται η αμέσως επόμενη μεγαλύτερου βάθους ισοβαθής ως 
ισοβαθής ασφαλείας. Για παράδειγμα όταν το βάθος ασφαλείας για το πλοίο 
είναι 15μ, επιλέγεται η ισοβαθής των 20 μ ως ισοβαθής ασφαλείας (σχήμα 5.8). 
Τα βολίσματα απεικονίζονται με γκρίζο χρώμα όταν έχουν τιμή μεγαλύτερη του 
βάθους ασφαλείας  και με μαύρο χρώμια όταν έχουν τιμή μικρότερη του βάθους 
ασφαλείας (στο παράδειγμά μας 15μ). 

 
- βύθισμα ασφαλείας (15 μ) 
- βολίσματα μικρότερα του βυθίσματος ασφαλείας 

απεικονίζονται με μαύρο χρώμα 
- βολίσματα μεγαλίτερα του  βυθίσματος ασφαλείας 

απεικονίζονται με γκρίζο χρώμα 
- ισοβαθής ασφαλείας ( 20 μ) 
- ισοβαθής ρηχών υδάτων (10μ) 
- ισοβαθής βαθέων υδάτων (30μ) 
- Η επικίνδυνη για την ναυσιπλοΐα αβαθής περιοχή 

χρωματίζεται με δύο διαβαθμίσεις μπλε διαχωριζόμενες με την 
ισοβαθή των ρηχών υδάτων (10μ). 

- η ασφαλής περιοχή χρωματίζεται με περιοχές γκρίζου και 
λευκού χρώματος με όριο την ισοβαθή των βαθέων υδάτων (30μ). 

Σχήμα 5.8: Απεικόνιση αβαθών  περιοχών 

Στα συστήματα ECDIS υπάρχει δυνατότητα χρωματισμού της θαλάσσιας 
περιοχής με τέσσερα χρώματα όπως δείχνει το σχήμα 5.8. Προς τούτο ο χειρι-
στής τοποθετεί μία τιμή βάθους για την ισοβαθή ρηχών και μία τιμή βάθους για 
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την ισοβαθή βαθέων υδάτων. Στο παράδειγμα του σχήματος 5.8 οι ισοβαθείς των 
ρηχών και βαθέων υδάτων είναι 10 και 30 μέτρα αντιστοίχως. Η ισοβαθής 
ασφαλείας (20 μ) προσδιορίζεται ως η πλησιέστερη ισοβαθής προς το βύθισμα 
ασφαλείας (15μ). Η επικίνδυνη για την ναυσιπλοΐα αβαθής περιοχή χρωματίζεται 
με δύο διαβαθμίσεις μπλε, ενώ η ασφαλής περιοχή χρωματίζεται με γκρίζο και 
λευκό χρώμα. Οι περιοχές με το λευκό χρώμα έχουν βάθη μεγαλύτερα από την 
ισοβαθή βαθέων υδάτων ενώ οι περιοχές με το σκούρο μπλε χρώμα έχουν βάθη 
μικρότερα από την ισοβαθή ρηχών υδάτων. 

5.6 Επιλογή πυκνότητας απεικονιζόμενων χαρτογραφικών πληροφοριών. 
Μία βασική δυνατότητα των συστημάτων ECDIS είναι η απεικόνιση των 

περιεχομένων της βάσεως δεδομένων του ηλεκτρονικού ναυτιλιακού χάρτη 
συστήματος (SENC) σε τρία διακριτά επίπεδα λεπτομέρειας τα οποία αντιστοι-
χούν στις επόμενες καταστάσεις απεικονίσεως (display modes) : 

 Συνήθης απεικόνιση (Standard display/default display). 
 Βασική απεικόνιση (Display Base). 
 Απεικόνιση άλλων πληροφοριών (Display other information). 

Η «συνήθης απεικόνιση» (Standard display/default display), είναι η κατάστα-
ση της οθόνης του συστήματος ECDIS με το πλήθος των πληροφοριών της 
βάσεως δεδομένων SENC που εμφανίζεται αυτόματα με την ενεργοποίησή του.  
Μετά την ενεργοποίηση του συστήματος ECDIS και την εμφάνιση στην οθό-

νη της καταστάσεως «συνήθης απεικόνιση» (Standard display/default display) ο 
χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσθέσει ή να αφαιρέσει πληροφορίες από την 
οθόνη και να τροποποιήσει το περιεχόμενο της καταστάσεως «συνήθης απεικό-
νιση». Εν τούτοις η αφαίρεση πληροφοριών από την οθόνη δεν είναι απεριόρι-
στη γιατί πρέπει να εξασφαλιστεί ότι πάντοτε θα απεικονίζονται ορισμένες βασι-
κές πληροφορίες που εξασφαλίζουν την ασφάλεια του πλου. Οι βασικές αυτές 
πληροφορίες που απεικονίζονται οπωσδήποτε στην οθόνη του συστήματος 
ECDIS αποτελούν την κατάσταση «βασική απεικόνιση» (Display Base). Στα 
σχήματα 5.10 και 5.11 φαίνονται δύο παραδείγματα απεικόνησης της ίδιας 
περιοχής στις καταστάσεις «συνήθης απεικόνιση» και «βασική απεικόνιση» 
αντιστοίχως. 

5.6.1 Βασική απεικόνιση (Display Base) 
Κατά τη λειτουργία του συστήματος ECDIS στη κατάσταση «βασική απεικό-

νιση» (Display Base), απεικονίζεται ο ελάχιστος επιτρεπόμενος όγκος πληροφο-
ριών. Στη κατάσταση «βασική απεικόνιση» (Display Base), το σύστημα ECDIS 
δεν δίνει στον χρήστη την δυνατότητα να αφαιρέσει από την οθόνη οποιαδήποτε 
πληροφορία. 
Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη του συστήματος ECDIS όταν 

αυτό βρίσκεται στη κατάσταση «βασική απεικόνιση» (Display Base), είναι: 
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 Ακτογραμμή. 
 Ισοβαθής ασφαλείας (επιλέγεται από το χρήστη μεταξύ των ισοβαθών που 
περιέχονται στους ηλεκτρονικούς ναυτικούς χάρτες του συστήματος 
ECDIS). 

 Ενδείξεις μεμονωμένων υποθαλάσσιων κινδύνων με βάθη μικρότερα από 
την ισοβαθή ασφαλείας που βρίσκονται εσωτερικά της ισοβαθούς ασφα-
λείας. 

 Ενδείξεις μεμονωμένων επιφανειακών κινδύνων και λοιπών πληροφοριών 
που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη σχεδίαση και παρακολούθηση του 
πλου και βρίσκονται εντός των ορίων της ισοβαθούς ασφαλείας όπως: γέ-
φυρες, εναέρια καλώδια, σημαντήρες, φωτοσημαντήρες κλπ., ανεξάρτητα 
αν χρησιμοποιούνται ως ναυτιλιακές σημάνσεις. 

 Συστήματα θαλάσσιας κυκλοφορίας. 
 Ενδείξεις κλίμακας και αποστάσεως. 

5.6.2 Συνήθης απεικόνιση (Standard display/default display) 
Κατά τη λειτουργία του συστήματος ECDIS στη κατάσταση «συνήθης απει-

κόνιση» (Standard display), η οποία ενεργοποιείται αυτόματα με την εκκίνηση 
του συστήματος ECDIS εμφανίζονται, εκτός από τις πληροφορίες της καταστά-
σεως  «βασική απεικόνιση» (Display Base) και όσες επιπρόσθετες πληροφορίες 
έχει καθορίσει ο ναυτιλλόμενος ότι πρέπει να περιέχονται στην κατάσταση αυτή.   
Οι πληροφορίες που απεικονίζονται συνήθως στη κατάσταση «συνήθης απει-

κόνιση» (Standard display/default display) είναι οι εξής: 
 Όλες οι πληροφορίες της καταστάσεως «βασική απεικόνιση» (Display 
Base). 

 Ναυτιλιακές σημάνσεις φανών, σημαντήρων, φωτοσημαντήρων ναυαγίων, 
ενδεικτικών σημείων ευθυγραμμίσεων κλπ. 

 Όρια διαύλων, πλωτών διόδων κλπ. 
 Καταφανή αντικείμενα και αντικείμενα που εντοπίζονται από το ραντάρ. 
 Απαγορευμένες περιοχές και περιοχές που διέπονται από περιορισμούς (πε-
δία βολής, περιοχές ασκήσεως υποβρυχίων κλπ.). 

 Όρια αλλαγής κλίμακας χάρτη. 

5.6.3 Απεικόνιση άλλων πληροφοριών (Display other information) 
Εκτός από τις πληροφορίες που εμφανίζονται στις καταστάσεις «βασική απει-

κόνιση» (Display Base) και «συνήθης απεικόνιση» (Standard display/default 
display), ο ναυτιλλόμενος έχει την δυνατότητα να απεικονίσει στην οθόνη του 
συστήματος ECDIS και όσες από τις υπόλοιπες πληροφορίες της βάσης δεδο-
μένων (SENC) του συστήματος κρίνει κατά περίπτωση αναγκαίες ή χρήσιμες.  
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Οι υπλόλοιπες πληροφορίες της βάσης δεδομένων (SENC) οι οποίες δεν 
περιέχονται στις καταστάσεις «βασική απεικόνιση» (Display Base) και «συνήθης 
απεικόνιση» (Standard display/default display), δεν εμφανίζονται αυτόματα στην 
οθόνη του συστήματος ECDIS, αλλά μόνο μετά από ειδικές εντολές. Η κατάστα-
ση της οθόνης με τις επιπλέον αυτές πληροφορίες λέγεται «απεικόνιση άλλων 
πληροφοριών» (Display other information). Οι πληροφορίες της κατηγορίας 
αυτής συνήθως είναι οι εξής: 

 Μεμονωμένα βάθη. 
 Υποβρύχια καλώδια και αγωγοί. 
 Περιγραφή μεμονωμένων κινδύνων. 
 Περιγραφή ναυτιλιακών σημάνσεων.  
 Διαδρομές πορθμείων. 
 Προειδοποιητικές σημειώσεις που καταχωρούνται από το χρήστη. 
 Ημερομηνία εκδόσεως ηλεκτρονικού ναυτικού χάρτη. 
 Γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς. 
 Μαγνητική απόκλιση.  
 Ενδείξεις μονάδων μετρήσεως βαθών και υψομέτρων. 
 Δίκτυο μεσημβρινών και παραλλήλων.  
 Ενδείξεις προειδοποιητικών σημειώσεων. 
 Τοπωνύμια. 

Στα σχήματα 5.9, 5.10, 5.11 και 5.12 φαίνεται ο τρόπος απεικονίσεως του 
ιδίου τμήματος ενός Ηλεκτρονικού Ναυτιλιακού Χάρτη σε διαφορετικές κατά-
στάσεις απεικονίσεως και με χρήση παραδοσιακών ή απλοποιημενων συμβόλων.  
Στα σχήματα 5.9, και 5.10 φαίνεται η «συνήθης απεικόνιση» (Standard 

display) με χρήση παραδοσιακών και απλοποιημένων συμβόλων αντιστοίχως. 
Στο σχήμα 5.11 φαίνεται η «βασική απεικόνιση» (Display Base) με απλοποιη-
μένα σύμβολα και στο σχήμα 5.12 η «απεικόνιση άλλων πληροφοριών» (Display 
other information) με παραδοσιακά σύμβολα.  
Επισημαίνεται ότι ορισμένες πληροφορίες της κατηγορίας «απεικόνιση άλλων 

πληροφοριών» (Display other information), όπως π.χ. ημερομηνία εκδόσεως η-
λεκτρονικού ναυτικού χάρτη, γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς, μαγνητική απόκλι-
ση κλπ., απεικονίζονται ως κείμενο σε ιδικό παράθυρο της οθόνης ταυτόχρονα 
με την απεικόνιση του Ηλεκτρονικού Ναυτιλιακού Χάρτη του σχήματος 5.12.  
Η δυνατότητα των ανωτέρω επιλογών τυποποιημένων απεικονίσεων του πλή-

θους των πληροφοριών των ηλεκτρονικών ναυτιλιακών χαρτών στην οθόνη των 
συστημάτων  ECDIS [Συνήθης απεικόνιση (Standard display/default display),  
Βασική απεικόνιση (Display Base), Απεικόνιση άλλων πληροφοριών  (Display 
other information)] παρέχεται τόσο στην κατάσταση Route Planning όσο και 
στην κατάσταση Route Monitoring.  



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ, ΣΝΔ 2009 (ανατύπωση 2012) 

-78- 

 
Σχήμα 5.9: Συνήθης απεικόνιση οθόνης ECDIS (Display Standard) με 

    παραδοσιακά σύμβολα 

 
Σχήμα 5.10:   Συνήθης απεικόνιση οθόνης ECDIS (Display Standard) με 

    απλοποιημένα σύμβολα 
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Σχήμα 5.11:  Βασική απεικόνιση οθόνης ECDIS (Display base) 

  με απλοποιημένα σύμβολα  

 
Σχήμα 5.12: Απεικόνιση οθόνης ECDIS άλλων πληροφοριών  

    (Display other Information) με παραδοσιακά σύμβολα.  
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5.7 Ρύθμιση οθόνης στις συνθήκες περιβάλλοντος φωτισμού 
Κατά κανόνα τα χρώματα των χαρτών είναι φορείς πληροφορίας. Ο χρωματι-

σμός στους έντυπους χάρτες  βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. Τα 
χρώματα των συμβόλων είναι εμφανή με την αντίθεση τους έναντι των χρωμά-
των του περιβάλλοντος, μόνο στο φως της ημέρας ή την νύχτα με επαρκή εξωτε-
ρικό φωτισμό. Κατά τις νυχτερινές ώρες ο ναυτιλλόμενος υποχρεώνεται να 
προσαρμόζει την όρασή του συχνά όταν μετατοπίζεται από την θέση της οπτικής 
επιτηρήσεως στο γραφείο χαρτών.  
Σε ένα σύστημα ECDIS υπάρχει η ανάγκη προσαρμογής των χρωμάτων της 

οθόνης στις συνθήκες του περιβάλλοντος φωτισμού με την κατάλληλη ρύθμιση 
του χειριστή. Η ρύθμιση χαμηλότερης λαμπρότητας (brilliance) κατά τις νυκτερι-
νές ώρες δεν εξυπηρετεί, διότι τα σκοτεινότερα χρώματα δυσκόλως διακρίνονται 
εν μέσω σκοτεινότερου περιβάλλοντος.  
Τα συστήματα ECDIS, σύμφωνα με το πρότυπο IHO S-52 παρέχουν τις 

επόμενες πέντε (5) επιλογές οι οποίες αντιστοιχούν στις αντίστοιχες συνθήκες 
περιβάλλοντος φωτισμού : 

 χρώματα ημέρας (Σχήμα 5.13α). 
 χρώματα ημέρας με φωτεινό φόντο (Σχήμα 5.13β). 
 χρώματα ημέρας με σκοτεινό φόντο (Σχήμα 5.13γ). 
 χρώματα λυκόφωτος / λυκαυγούς (Σχήμα 5.13δ). 
 χρώματα νύχτας (Σχήμα 5.13ε). 

Το πρότυπο IHO S-52 υποχρεώνει τους κατασκευαστές των συστημάτων 
ECDIS στην διαθεσιμότητα 64 χρωμάτων. Αυτό επιτρέπει για κάθε μία από τις 
προαναφερθείσες πέντε επιλογές συνθηκών περιβάλλοντος φωτισμού να ορι-
στούν ισάριθμες ομάδες χρωμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη αντίθεση 
και κατ’ επέκταση η ευκρίνεια των συμβόλων σε κάθε συνδυασμό χωρίς να είναι 
απαραίτητες ξεχωριστές ρυθμίσεις με ποτενσιόμετρα.  
Η προσαρμογή στις συνθήκες περιβάλλοντος φωτισμού προκαλεί όπου απαι-

τείται αυτόματη προσαρμογή των συμβόλων. Για παράδειγμα όταν επιλεγούν 
χρώματα νύχτας, οι φανοί απεικονίζονται με τους τομείς φωτοβολίας τους όπως 
δείχνει το σχήμα 5.14. 

5.8 Απεικόνιση συμπληρωματικών πληροφοριών Ηλεκτρονικού Ναυτιλια-
κού Χάρτη Συστήματος  (SENC). 

Οι ηλεκτρονικοί ναυτιλιακοί χάρτες ENC περιέχουν πολύ περισσότερες πλη-
ροφορίες από αυτές που υπάρχουν στους έντυπους ναυτικούς χάρτες. Οι 
πληροφορίες αυτές περιέχονται στις τιμές των χαρακτηριστικών (attributes) των  
αντικειμένων που συνθέτουν τον ENC (βλ. κεφάλαιο 3: §3.4, 3.6, 3.10.3). Μία 
βασική λειτουργία των συστημάτων ECDIS είναι η δυνατότητά τους να εμφανί-
ζουν σε ειδικό παράθυρο τα περιγραφικά χαρακτηριστικά (attributes) των αντι-
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κειμένων του ENC, όπως φανών, σημαντήρων κλπ., όταν ό χειριστής τοποθετή-
σει τον κέρσορα σε ένα αντικείμενο και ενεργοποιήσει την εντολή εμφάνισης 
του παραθύρου περιγραφικών χαρακτηριστικών (attributes) [Σχήμα 5.15]. 

  
α.χρώματα ημέρας β. χρώματα ημέρας με φωτεινό φόντο 

  
γ. χρώματα ημέρας με σκοτεινό φόντο δ. χρώματα λυκόφωτος / λυκαυγούς 

 

 

ε. χρώματα νύχτας  
Σχήμα 5.13:  Ρύθμιση οθόνης ECDIS στις συνθήκες περιβάλλοντος φωτισμού 
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Σχήμα 5.14: Απεικόνιση χαρακτηριστικών φανών και τομέων φωτοβολίας 

 

Σχήμα 5.15:  Εμφάνιση παραθύρου περιγραφικών χαρακτηριστικών (attributes) 
                     αντικειμένων 

Pick report at position: 37 55.37 N  023 34.64 E 

[BOYSPP] - Buoy, special purpose/general  Group: 2  
   Primitive    : Point 
   [BOYSHP] :  pillar (4) 
   [CATSPM] : 
   [COLOUR] :  yellow (6) 
   [INFORM] :  Special mark. Yellow pillar buoy with 

topmark yellow. SW. end of submarine 
pipeline area. 

   [OBJNAM] :  PSYTTALEIA 
   [SORIND] :  GR,GR,reprt,LLDB4653 
   [NINFOM]:  Ειδική σήμανση. Κίτρινος κυλινδρικός 

σημαντήρας με στήλη και επίσημα 
κίτρινο στην κορυφή. ΝΔ. όριο 
περιοχής υποβρυχίων αγωγών. 

   [NOBJNM]:  ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ 
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ακόμα και όταν δεν απεικονίζεται το όριο της περιοχής στην οθόνη, η 
περιοχή αναγνωρίζεται με το ειδικό σύμβολο της  
(στο παράδειγμά μας: περιοχή απαγορευμένη στην αγκυροβολία) 

Σχήμα 5.16 Συμβολισμός περιοχών στους ENC 
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5.9 Συμβολισμός περιοχών ειδικών συνθηκών  
Εκτός από τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα για τα χαρτογραφικά αντικείμενα, 

οι χάρτες ENC και τα συστήματα ECDIS διαθέτουν μία ομάδα συμβόλων για 
την απεικόνιση θαλάσσιων περιοχών. Με τη χρήση των συμβόλων αυτών οι 
περιοχές απεικονίζονται με διάταξη του ιδίου συμβόλου επαναλαμβανόμενου σε 
όλη την έκταση της περιοχής. Με τον τρόπο αυτό οι περιοχές διακρίνονται ακό-
μη και εάν η οθόνη εμφανίζει ένα μικρό τμήμα τους στο οποίο δεν περιέχεται 
τμήμα του ορίου τους (Σχήμα 5.16). 
Στους έντυπους χάρτες  (και στους χάρτες RNC), οι περιοχές παρίστανται με 

ένα όριο και ένα σύμβολο τοποθετημένο σε μία θέση εντός της περιοχής (π.χ. 
μία περιοχή αγκυροβολίας παρίσταται με ένα σύμβολο άγκυρας). Στους 
απεικονιζόμενους στα συστήματα ECDIS χάρτες RNC η περιοχή δεν εντοπίζεται 
εάν το σύμβολο του ορίου της ευρίσκεται εκτός του οπτικού πεδίου της οθόνης. 
Το ίδιο συμβαίνει στον παραδοσιακό έντυπο χάρτη, αν αυτός έχει διπλωθεί σε 
σημείο τέτοιο ώστε το σύμβολο να ευρίσκεται στην διπλωμένη πλευρά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ECDIS  

6.1 Εκτέλεση διαδικασιών κλασσικής ναυτιλίας με το σύστημα ECDIS. 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στα κεφάλαια 4 και 5, με το σύστημα ECDIS 

καλύπτεται πλήρως η εκτέλεση όλων των εργασιών και διαδικασιών προετοιμα-
σίας, σχεδιάσεως, εκτελέσεως και υποτυπώσεως του πλου όπως αυτές εκτελούν-
ται με τη χρήση των παραδοσιακών μεθόδων στον έντυπο ναυτικό χάρτη. 
Σύμφωνα με τις λειτουργικές προδιαγραφές των συστημάτων ECDIS  του 

ΙΜΟ, το ECDIS παρέχει μεταξύ άλλων και τις κάτωθι δυνατότητες για εκτέλεση 
των βασικών εργασιών και διαδικασιών της κλασικής ναυτιλίας: 

 Ανάγνωση των γεωγραφικών συντεταγμένων  οποιουδήποτε σημείου του 
ηλεκτρονικού χάρτη (με απλή τοποθέτηση του κέρσορα στο αντίστοιχο 
σημείο). 

 Καταχώρηση της θέσεως ενός σημείου στον ηλεκτρονικό χάρτη της οθό-
νης με τις γεωγραφικές του συντεταγμένες [με πληκτρολόγηση των αντί-
στοιχων τιμών (φ, λ)]. 

 Μέτρηση της διοπτεύσεως και αποστάσεως ενός σημείου από κάποιο άλλο 
(σχήμα 6.1).  

 Προσδιορισμός στίγματος με σχεδίαση γραμμών θέσεως που αντιστοιχούν 
σε οπτικές διοπτεύσεις και μετρούμενες με το ραντάρ αποστάσεις (σχή-
ματα 6.2 και 6.3). 

 Σχεδίαση διοπτεύσεων - αποστάσεων ασφαλείας (σχήμα 6.3) 
 Σχεδίαση γραμμών και πολυγώνων (σχήματα 6.3 και 6.4).  
 Καθορισμός ορίων περιοχών (σχήματα 6.3 και 6.4). 
 Αναγραφή ιδιοχείρων σημειώσεων στον χάρτη (σχήμα 6.5). 

 

Σχήμα 6.1: Μέτρηση αποστάσεως και  διοπτεύσεως στο ECDIS 
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Οι παραδοσιακές γραμμές θέσεως της κλασσικής ναυτιλίας που προκύπτουν από τις μετρήσεις διο-
πτεύσεων και αποστάσεων σχεδιάζονται πολύ εύκολα στο ECDIS  
(συνήθως με την τοποθέτηση του κέρσορα στο επιθυμητό σημείο και πληκτρολόγηση της τιμής 
της μετρηθείσας διοπτεύσεως ή αποστάσεως).  

Για το παράδειγμα αυτό σχεδιάστηκαν οι παρακάτω γραμμές θέσεως:   
1η γραμμή θέσεως την ώρα 23:04: 
[διόπτευση 025 από τον φανό του βορ. λιμενοβραχίονα] 
2η γραμμή θέσεω την ώρα 23:05  
[απόσταση 6..9 ν.μ. από άκρα Staberhuk] 

Σχήμα 6.2: Σχεδίαση γραμμών θέσεως στο ECDIS  
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Στο παράδειγμα αυτό υποτυπώθηκε στον ηλεκτρονικό χάρτη το στίγμα που προκύπτει από την 
μέτρηση διόπτευσης (οπτική μέτρηση) και απόστασης (μέτρηση με το ραντάρ) από την άκρα 
Τάμελος της νήσου Κέα και την σχεδίαση των αντίστοιχων γραμμών θέσεως στον ηλεκτρονικό 
χάρτη της οθόνης του ECDIS, όπως γίνεται και στον παραδοσιακό έντυπο ναυτικό χάρτη. 

Σχήμα 6.3: Υποτύπωση στίγματος κλασσικής ναυτιλίας στο ECDIS  
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6.2 Σχεδίαση γραμμών θέσεως και χειρωνακτική υποτύπωση στίγματος 
στο ECDIS. 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΙΜΟ, τα συστήματα ECDIS έχουν την 
δυνατότητα χειρωνακτικής υποτύπωσης της θέσεως του σκάφους στην οθόνη 
του συστήματος με σχεδίαση επί της οθόνης γραμμών θέσεως και προσδιορισμό 
του στίγματος στη τομή τους, όπως ακριβώς και στον παραδοσιακό έντυπο 
ναυτικό χάρτη. Η λειτουργία αυτή είναι πολύ χρήσιμη, γιατί, ακόμα και σε 
περίπτωση βλάβης του ηλεκτρονικού συστήματος προσδιορισμού θέσεως (GPS, 
DGPS, GNSS κλπ.), το σύστημα ECDIS συνεχίζει να παρέχει την δυνατότητα 
υποτύπωσης του πλου επί της οθόνης, χωρίς να απαιτείται κατ΄ ανάγκη η χρήση 
έντυπων ναυτικών χαρτών. 
Στα σχήματα 6.2 και 6.3 φαίνονται δύο παραδείγματα χειρωνακτικής υποτυ-

πώσεως στίγματος στην οθόνη του ECDIS, στην τομή μιας διοπτεύσεως και μίας 
αποστάσεως. 

 
Σχήμα 6.4: Σχεδίαση διοπτεύσεων ασφαλείας και οριοθέτηση επικινδύνων 

περιοχών στο ECDIS 
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Τα όρια της περιοχής και η αντίστοιχη σημείωση καταχωρούνται μόνο μία φορά 
και στη συνέχεια εμφανίζονται σε οποιοδήποτε χάρτη της περιοχής, όπως στο 
παρόν παράδειγμα σε δύο ηλεκτρονικούς χάρτες (ENC ή RNC)  

Σχήμα 6.5:   Οριοθέτηση περιοχής και αναγραφή ιδιόχειρων σημειώσεων  
στο σύστημα ECDIS  
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6.3 Οριοθέτηση περιοχών στο ECDIS. 

Όπως αναφέρθηκε ήδη στο κεφάλαιο 4, μία βασική δυνατότητα των συστημά-
των ECDIS είναι η συμπλήρωση της βάσης δεδομένων του ηλεκτρονικού ναυτι-
λιακού χάρτη συστήματος (SENC) με επιπλέον χαρτογραφικές και ναυτιλιακές 
πληροφορίες από τον χρήστη. Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται κατά κύριο 
λόγο για την οριοθέτηση περιοχών με κλειστές πολυγωνικές γραμμές.  
Το σύστημα ECDIS έχει την δυνατότητα να αναγνωρίζει τις περιοχές αυτές 

ανάλογα με την κατηγορία τους έτσι ώστε όταν απαιτείται εκδίδει σχετικά σήμα-
τα κινδύνου (βλ. κεφάλαιο 7). Για τον σκοπό αυτό ο χρήστης κατά την καταχώ-
ρηση των ορίων των περιοχών αυτών, πρέπει να χαρακτηρίσει τις σχεδιαζόμενες 
περιοχές ως επικίνδυνες 

 

Σχήμα 6.6: Εμφάνιση παραθύρου ιδιοχείρων σημειώσεων στην οθόνη του ECDIS 
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Η δυνατότητα οριοθέτησης επικινδύνων περιοχών στο σύστημα ECDIS είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμη όταν χρησιμοποιούνται χάρτες ψηφιδωτής μορφής RNC (βλ. 
σχήμα 6.4), γιατί με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης 
ορίων αβαθών περιοχών για έκδοση σχετικών σημάτων κινδύνου [όπως είναι 
γνωστό, τέτοια εγγενής δυνατότητα δεν υπάρχει στους RNC γιατί οι χάρτες 
ψηφιδωτής μορφής δεν περιέχουν χωρικά και περιγραφικά αντικείμενα, όπως οι 
ENC, αλλά μόνον εικονοψηφίδες] 

6.4 Αναγραφή ιδιοχείρων σημειώσεων στον ηλεκτρονικό χάρτη του ECDIS. 

Η λειτουργία αυτή παρέχει στον ναυτιλλόμενο την δυνατότητα εισαγωγής 
συμβόλων, γραφικών και κειμένου σε σημεία ή περιοχές του ηλεκτρονικού 
χάρτη κατά αντιστοιχία με τις σημειώσεις/υπομνήσεις που καταχωρούνται με 
μολύβι στον κλασσικό έντυπο ναυτικό χάρτη. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται 
στη βάση δεδομένων SENC του ηλεκτρονικού ναυτιλιακού χάρτη συστήματος 
και στη συνέχεια μπορούν να απεικονιστούν σε οποιοδήποτε χάρτη της περιοχής 
χρησιμοποιηθεί από το σύστημα ECDIS (σχήμα 6.5). Οι περισσότερες από τις 
καταχωρήσεις αυτές, εντοπίζονται στον ηλεκτρονικό χάρτη που απεικονίζεται 
στην οθόνη με μικρό ενδεικτικό σύμβολο και η πλήρης απεικόνισή τους (του 
κειμένου τους) εμφανίζεται σε ειδικό παράθυρο όταν ζητηθεί από το χρήστη 
(Σχήμα 6.6). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΟΥ ECDIS 

  
Το σύστημα ECDIS, όταν λειτουργεί με χάρτες ENC αναλύει τις ιδιότητες 

των χωρικών και περιγραφικών αντικειμένων των ENC και τις συσχετίζει τόσο 
με την σχεδίαση πλου, όσο και με την παρακολούθηση της προχωρήσεως του 
πλοίου και, εάν είναι αναγκαίο, παρέχει προειδοποιητικές ενδείξεις και σήματα 
κινδύνου για την εγρήγορση του ναυτιλλόμενου προκειμένου να επέμβει εάν 
απαιτείται.  
Η διαφορά μεταξύ σημάτων κινδύνου (alarms) και ενδείξεων (indications) 

είναι ότι τα σήματα κινδύνου τα οποία συνοδεύονται με ηχητικό σήμα 
απεικονίζονται συνεχώς στην οθόνη και δεν παρέχεται στον ναυτιλλόμενο 
δυνατότητα διαγραφής τους όσο ισχύει η κατάσταση που περιγράφουν, ενώ στην 
περίπτωση των ενδείξεων ο ναυτιλλόμενος έχει τη δυνατότητα διαγραφής τους 
από την οθόνη. 
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΙΜΟ, τα συστήματα ECDIS πρέπει να  
- Παρέχουν ενδείξεις και σήματα κινδύνου για τις καταστάσεις του πίνακα 7.1 
- Αναγνωρίζουν τις περιοχές του πίνακα 7.2 και να παρέχουν αντίστοιχη   
ένδειξη, ή σήμα κινδύνου. 
Οι ενδείξεις και προειδοποιήσεις κινδύνου εκδίδονται σε πραγματικό χρόνο 

με τον συσχετισμό των πληροφοριών της βάσης δεδομένων του Ηλεκτρονικού 
Ναυτιλιακού Χάρτη Συστήματος SENC με τη θέση και την πορεία του πλοίου. 
Για τη λειτουργία αυτή το λογισμικό αναλύει τις ιδιότητες των χωρικών και περι-
γραφικών  αντικειμένων  των ENC (βλ κεφ. 3) στη μεγαλύτερη διαθέσιμη κλίμα-
κα (κατηγορία ENC) για τον εντοπισμό επικίνδυνων καταστάσεων όπως π.χ.:  

 Στην φάση σχεδιάσεως πλου (route planning), το σύστημα ECDIS 
ελέγχεται το σχεδιαζόμενο δρομολόγιο, σκέλος προς σκέλος, ανάλογα με 
την τιμή του βυθίσματος ασφαλείας και όταν απαιτείται παρέχει ανάλογες 
προειδοποιήσεις παραβιάσεως ισοβαθούς ασφαλείας ή συναντήσεως 
εμποδίων για την ναυσιπλοΐα, ανεξάρτητα εάν στην τοποθετημένη 
κλίμακα του χάρτη τα εμπόδια απεικονίζονται ή όχι. Η λειτουργία αυτή 
εξετάζεται αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο.  

 Στην φάση της παρακολουθήσεως πλου (route monitoring), ελέγχεται εάν 
η προέκταση της πορείας του πλοίου συναντά εμπόδια ή παραβιάζει την 
ισοβαθή ασφαλείας και όταν απαιτείται παρέχονται ανάλογες προειδοποι-
ήσεις κινδύνου. Η λειτουργία αυτή εκτελείται συνεχώς ανεξάρτητα από 
την γεωγραφική περιοχή που απεικονίζεται στην οθόνη.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1 
Ενδείξεις και σήματα κινδύνου στα συστήματα ECDIS 

(απόσπασμα από τις  προδιαγραφές του ΙΜΟ) 

Ένδειξη  Προειδοποίηση 
κινδύνου 

Ένδειξη ή προειδοποίηση 
κινδύνου 

Information over – scale 
Larger scale ENC 
available 
Different reference 
system 
Route planning across 
safety contour 
Route planning across 
specified area 
Positioning system failure 
System test failure 

Exceeding off-track 
limit 
Crossing safety 
contour 
Deviation from route 
Approach to critical 
point 
Different geodetic 
datum  

Largest scale for alarm 
Area with special conditions 
Malfunction of ECDIS  

Τυπικά παραδείγματα προειδοποιητικών ενδείξεων και σημάτων κινδύνου 
που παρέχουν τα συστήματα ECDIS είναι:  

 Όταν το πλοίο με την πορεία και ταχύτητα που τηρεί, μετά την 
παρέλευση χρονικού διαστήματος που καθορίζεται από το χρήστη 
πρόκειται να διασχίσει την ισοβαθή ασφαλείας (Σχήμα 7.1), 
παρέχεται σήμα κινδύνου (alarm)20.  

 Όταν το πλοίο με την πορεία και ταχύτητα που τηρεί μετά την 
παρέλευση χρονικού διαστήματος που καθορίζεται από το χρήστη 
πρόκειται να διασχίσει το όριο μιας απαγορευμένης περιοχής ή 
περιοχής για την οποία υπάρχει ειδικό καθεστώς, παρέχεται σήμα 
κινδύνου (alarm) ή ένδειξη (indication), ανάλογα με την επιλογή 
του χρήστη21. 

                                              
20 Η δυνατότητα αυτή δεν ισχύει όταν το σύστημα ECDIS λειτουργεί στη κατάσταση RCDS (Raster Chart 

Display System) γιατί οι χάρτες ψηφιδωτής μορφής δεν μπορούν να αναγνωρίσουν την ισοβαθή ασφαλείας ακόμα 
και αν αυτή είναι μία από τις ισοβαθείς που απεικονίζονται στον χάρτη, γιατί οι χάρτες ψηφιδωτής μορφής δεν 
αποτελούνται από αντικείμενα αλλά από απλές εικονοψηφίδες (pixels). Εν τούτοις η αδυναμία αυτή αντισταθμίζεται 
με τη δυνατότητα ορισμού από το χρήστη μιας γραμμής που ταυτίζεται ή προσεγγίζει την ισοβαθή που επιλέγει από 
χάρτη ψηφιδωτής μορφής. 

21 Η δυνατότητα αυτή δεν ισχύει όταν το σύστημα ECDIS λειτουργεί στην κατάσταση RCDS (Raster Chart 
Display System) γιατί οι χάρτες ψηφιδωτής μορφής δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τα όρια των απαγορευμένων 
περιοχών ακόμα και αν αυτά απεικονίζονται στον χάρτη, γιατί οι χάρτες ψηφιδωτής μορφής δεν αποτελούνται από 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ,ΣΝΔ 2009 (ανατύπωση 2012) 

-95- 

 Όταν το πλοίο με την πορεία και ταχύτητα που τηρεί μετά την 
παρέλευση χρονικού διαστήματος που καθορίζεται από το χρήστη 
προσεγγίσει κάποιο κρίσιμο σημείο, π.χ. σημαντήρας κοντά στη 
σχεδιασθείσα διαδρομή (Σχήμα 7.2), παρέχεται σήμα κινδύνου 
(alarm). 

 Όταν η θέση του πλοίου βρεθεί εκτός των ορίων απόκλισης από 
τη σχεδιασθείσα πορεία (Σχήμα 7.3) παρέχεται σήμα κινδύνου 
(alarm). 

 Όταν διακοπεί η παροχή στοιχείων από το σύστημα καθορισμού 
στίγματος (GPS, DGPS κλπ.) παρέχεται σήμα κινδύνου (alarm). 

 Όταν το σύστημα καθορισμού στίγματος χρησιμοποιεί διαφορε-
τικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς (geodetic datum) από το 
σύστημα του ηλεκτρονικού ναυτιλιακού χάρτη (ENC), παρέχεται 
σήμα κινδύνου (alarm)22. 

 Όταν το σύστημα καθορισμού στίγματος παρέχει σήματα κινδύ-
νου (alarms), το σύστημα ECDIS απεικονίζει τα σήματα αυτά σαν 
ενδείξεις (indications). 

 Όταν το στίγμα που απεικονίζεται στην οθόνη από τα στοιχεία 
του κύριου συστήματος καθορισμού στίγματος παρουσιάζει 
σημαντική απόκλιση από το στίγμα του δευτερεύοντος συστή-
ματος καθορισμού στίγματος23 παρέχεται σχετική ένδειξη 
(indication). 

 Παροχή ένδειξης (indication) όταν ο ηλεκτρονικός χάρτης απει-
κονίζεται σε κλίμακα μεγαλύτερη από την κλίμακα κατασκευής 
του. 

 Παροχή ένδειξης (indication) όταν υπάρχει διαθέσιμος ηλεκτρονι-
κός χάρτης μεγαλύτερης κλίμακας από αυτόν που απεικονίζεται 
στην οθόνη. 

 

 
                                                                                                                                     

αντικείμενα αλά από απλές εικονοψηφίδες (pixels). Εν τούτοις η αδυναμία αυτή παρακάμπτεται με τη δυνατότητα 
καταχωρήσεως από το χρήστη μιας περιοχής που περικλείεται από μία κλειστή πολυγωνική γραμμή και 
χαρακτηρισμό της σαν απαγορευμένης (σχήμα 6.4). 

22 Όταν το σύστημα ECDIS λειτουργεί στη κατάσταση RCDS (Raster Chart Display System) και χρησιμοποιεί 
ηλεκτρονικό χάρτη ψηφιδωτής μορφής με διαφορετικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς (geodetic datum) από το 
γεωδαιτικό σύστημα που χρησιμοποιεί το σύστημα καθορισμού στίγματος δεν παρέχεται σήμα κινδύνου (alarm) 
αλλά προειδοποιητική ένδειξη (indication). 
23 Τα συστήματα ECDIS έχουν δυνατότητα συνδέσεως τους με δύο συστήματα καθορισμού στίγματος και ο 
ναυτιλλόμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το σύστημα που θα χρησιμοποιείται για την απεικόνιση του στίγματος 
στην οθόνη. 
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Σχήμα 7.1: Ένδειξη σήματος κινδύνου (alarm) προσεγγίσεως ισοβαθούς  
                    ασφαλείας 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2 
Περιοχές ειδικών συνθηκών για τις οποίες τα συστήματα ECDIS  

παρέχουν προειδοποιητικές ενδείξεις ή σήματα κινδύνου  
(απόσπασμα από τις προδιαγραφές του ΙΜΟ) 

-Traffic separation zone 
-Traffic routeing scheme 
-Crossing or roundabout 
-Precautionary area 
-Two-way traffic route 
-Deepwater route 
-Recommended traffic lane 
-Inshore traffic zone 
-Fairway 
-Restricted area 
-Caution area 
-Offshore production area 
-Areas to be avoided 
-Military practice area 
-Seaplane landing area 

-Submarine transit lane 
-Ice area 
-Channel 
-Fishing ground 
-Fishing prohibited 
-Pipeline area 
-Cable area 
-Anchorage area 
-Anchorage prohibited 
-Dumping ground 
-Spoil ground 
-Dredged area 
-Cargo transhipment area 
-Incineration area 
-Specially protected area 
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Σχήμα 7.2:  Ένδειξη σήματος κινδύνου (alarm) 
προσεγγίσεως προκαθορισμένου κρίσιμου 
σημείου (σημαντήρας κοντά στη σχεδιασθείσα 
διαδρομή). 

Σχήμα 7.2:   Ένδειξη σήματος κινδύνου (alarm) όταν το πλοίο 
βρεθεί εκτός των ορίων απόκλισης από τη σχε-
διασθείσα πορεία. 

 

 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ, ΣΝΔ 2009 (ανατύπωση 2012) 

-98- 



 

-99- 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ECDIS. 

8.1 Προετοιμασία πλου με το σύστημα ECDIS: 
Στο στάδιο αυτό, το οποίο εκτελείται στη κατάσταση λειτουργίας “Σχεδίαση 

Πλου” (Route Planning mode), γίνεται επιλογή και αξιολόγηση των απαραί-
τητων για την σχεδίαση και εκτέλεση του πλου στοιχείων όπως:  

 Έλεγχος και συμπλήρωση, εφόσον απαιτείται, της βάσεως δεδομένων του 
Ηλεκτρονικού Ναυτιλιακού Χάρτη Συστήματος SENC (βλ. §5.2) με νέους 
Ηλεκτρονικούς Ναυτιλιακούς Χάρτες (ENCs) για την περιοχή του πλου. 

 Έλεγχος και συμπλήρωση της βάσεως δεδομένων του Ηλεκτρονικού 
Ναυτιλιακού Χάρτη Συστήματος (SENC) με τις επίσημες ενημερώσεις 
(updates) των Ηλεκτρονικών Ναυτιλιακών Χαρτών (ENCs)  της περιοχής 
που πρόκειται να σχεδιασθεί ο πλους.  

 Έλεγχος και συμπλήρωση της βάσεως δεδομένων του Ψηφιδωτού Ναυτι-
κού Χάρτη Συστήματος SRNC (βλ. §4.2) με τυχόν απαιτούμενους 
ηλεκτρονικούς χάρτες ψηφιδωτής μορφής (συνήθως χάρτες ARCS), εφ-
όσον δεν υφίσταται κάλυψη όλης της περιοχής του πλου με τις κατάλληλες 
κατηγορίες Ηλεκτρονικών Ναυτιλιακών Χαρτών (ENCs) (βλ. κεφάλαιο 3 
§3.2). 

 Έλεγχος και συμπλήρωση της βάσεως δεδομένων του Ηλεκτρονικού 
Ναυτιλιακού Χάρτη Συστήματος SENC με τις  επίσημες διορθώσεις 
(Notices to Mariners) των χαρτών ψηφιδωτής μορφής (συνήθως χάρτες 
ARCS) της περιοχής που πρόκειται να σχεδιασθεί ο πλους. 

 Συμπλήρωση της βάσεως δεδομένων του Ηλεκτρονικού Ναυτιλιακού 
Χάρτη Συστήματος SENC με οποιεσδήποτε ναυτιλιακές και λοιπές πληρο-
φορίες κρίνει σκόπιμο ο ναυτιλλόμενος να καταχωρήσει χειρωνακτικά 
όπως: στοιχεία από τις ναυτιλιακές οδηγίες (πλοηγούς), τους φαροδείκτες, 
τις προαγγελίες και τις προσωρινές αγγελίες για τους ναυτιλλόμενους κλπ. 
Για τον σκοπό αυτό τα συστήματα ECDIS παρέχουν τις δυνατότητες: 
- Οριοθέτησης επικινδύνων περιοχών και περιοχών με περιορισμούς (βλ 

§6.3). 
- Καταχώρησης υπομνήσεων προς τον αξιωματικό φυλακής γεφύρας με 
μορφή σημειώσεων κειμένου που αναφέρονται σε συγκεκριμένα σημεία, 
ή περιοχές του χάρτη κατ’ αντιστοιχία με τις σημειώσεις οι οποίες 
καταχωρούνται στον έντυπο ναυτικό χάρτη με μολύβι (βλ §6.4). 

 Έλεγχος και συμπλήρωση της βάσεως δεδομένων του Ηλεκτρονικού 
Ναυτιλιακού Χάρτη Συστήματος SENC με τα απαραίτητα για τη σωστή 
λειτουργία του συστήματος ECDIS  στοιχεία του πλοίου (βλ.  §8.5) όπως:  

- ελικτικά στοιχεία σκάφους,  
- βύθισμα  
- θέσεις κεραιών συστημάτων καθορισμού στίγματος και ραντάρ. 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ, ΣΝΔ 2009 (ανατύπωση 2012) 

-100- 

8.2 Σχεδίαση δρομολογίου με το σύστημα ECDIS: 
Η εργασία αυτή εκτελείται στη κατάσταση λειτουργίας “Σχεδίαση Πλου 

(Route Planning mode)”, και περιλαμβάνει όλες οι εργασίες σχεδίασης πλου που 
παραδοσιακά εκτελεί ο ναυτιλλόμενος στους έντυπους ναυτικούς χάρτες με το 
μολύβι, τη γομολάστιχα, το παράλληλολο και το κουμπάσο. 
Στο σύστημα ECDIS η σχεδίαση του δρομολογίου για εκτέλεση πλου από ένα 

σημείο αναχώρησης (λιμένας απόπλου) μέχρι ένα σημείο τελικού προορισμού 
(λιμένας κατάπλου) γίνεται με τον καθορισμό των διαδοχικών “σημείων πλου” 
(way points), τα οποία αντιστοιχούν στα σημεία αλλαγής πορείας.  Με τη χρήση 
των σημείων πλου (way points), το σχεδιαζόμενο δρομολόγιο (route) αποτελεί-
ται από διαδοχικά σκέλη (legs), κάθε ένα από τα οποία ορίζεται από δύο 
διαδοχικά σημεία πλου (Σχήμα 8.1). 

WP2
WP1

WP3
WP4

 
Τα σημεία πλου (way points) συμβολίζονται συνήθως με τους 
χαρακτήρες WP και ένα αύξοντα αριθμό π.χ.  WP1, WP2, WP3, κλπ. 

Σχήμα 8.1 Σχεδίαση δρομολογίου με διαδοχικά σημεία αλλαγής πορείας (Way 
points)  

Ο καθορισμός των σημείων πλου (way points) στα συστήματα ECDIS γίνεται 
με τους κάτωθι τρόπους : 

 Με την τοποθέτηση του κέρσορα στο επιθυμητό σημείο του ηλεκτρονικού 
χάρτη και αυτόματη καταχώρηση των συντεταγμένων του (φ,λ) του 
σημείου στη βάση SENC. 

 Με πληκτρολόγηση των συντεταγμένων (φ,λ) κάθε σημείου. 
Κατά την σχεδίαση ενός δρομολογίου (route), στο σύστημα ECDIS δημιουρ-

γείται και καταχωρείται στη βάση δεδομένων του Ηλεκτρονικού Ναυτιλιακού 
Χάρτη Συστήματος (SENC), ένα ψηφιακό αρχείο με όλα τα βασικά στοιχεία του 
δρομολογίου για εύκολη μελλοντική αξιοποίηση τόσο κατά την διάρκεια του 
πλου, όσο και για την σχεδίαση νέων δρομολογίων όπως θα επεξηγηθεί στη 
συνέχεια.  Στο σχήμα 8.2 φαίνεται ένα παράδειγμα καταχώρησης σημείων πλου 
(way points) στο σύστημα ECDIS για δημιουργία δρομολογίου. 
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Στα σχετικά με τα σημεία πλου και τα δρομολόγια παράθυρα του 
συστήματος ECDIS εμφανίζονται διάφορες χρήσιμες πληροφορίες όπως 
π.χ. αύξων αριθμός και όνομα σημείων πλου και σκελών δρομολογίου, 
επιτρεπόμενη απόκλκιση δεξιά ή αριστερά από κάθε σκέλος, αποστάσεις 
και διοπτεύσεις (πορείες) μεταξύ διαδοχικών σημείων πλου κλπ. 

Σχήμα 8.2:  Πινακοποιημένα στοιχεία δρομολογίου στην οθόνη του ECDIS. 

Τα ψηφιακά αρχεία με τα στοιχεία των σχεδιαζόμενων δρομολογίων καταχω-
ρούνται στη βάση δεδομένων του συστήματος SENC, με ονομασίες που καθο-
ρίζει ο χρήστης, π.χ. Route1 (NK_NS), Route2 (SYROS_RODOS) κλπ.  
Πιο αναλυτικά τα στοιχεία ενός δρομολογίου που καταχωρούνται που κατά-

χωρούνται από τον χρήστη, ή υπολογίζονται αυτόματα από το σύστημα κατά την 
καταχώρηση, όπως π.χ. αποστάσεις και διευθύνσεις μεταξύ διαδοχικών σημείων 
πλου που ορίζουν ένα σκέλος, είναι τα εξής: 

 συντεταγμένες (φ,λ) κάθε σημείου πλου. 
 αποστάσεις και διοπτεύσεις (πορείες) μεταξύ διαδοχικών σημείων πλου 

(way points) [τα στοιχεία αυτά υπολογίζονται αυτόματα από το λογισμικό 
του συστήματος]. 

 σημεία στροφής πηδαλίου (W.O) σε κάθε σκέλος του δρομολογίου, πριν 
από το επόμενο σημείο αλλαγής πορείας ανάλογα με τα ελικτικά στοιχεία 
του σκάφους για την ταχύτητα που σχεδιάζεται να τηρηθεί κατά τη 
διάρκεια του πλου. 

 Συνολική απόσταση του σχεδιαζόμενου δρομολογίου από το αρχικό μέχρι 
το τελικό σημείο πλου, καθώς και διάρκεια του πλου ανάλογα με την 
ταχύτητα που σχεδιάζεται να τηρηθεί κατά τη διάρκεια του πλου. 
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 Μέγιστη επιτρεπόμενη κατά την διάρκεια του πλου απόκλιση της θέσεως 
του πλοίου από το σχεδιαζόμενο δρομολόγιο. Η απόκλιση αυτή καθορίζε-
ται από τον σχεδιάζοντα τον πλου ανάλογα με τις ειδικές ναυτιλιακές 
συνθήκες κάθε περιοχής και σε ορισμένα συστήματα είναι δυνατό να 
καθορισθεί: 
- διαφορετική μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση για κάθε σκέλος του 

δρομολογίου 
- διαφορετική μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση εκατέρωθεν (δεξιά και 

αριστερά) κάθε σκέλους του δρομολογίου. 
Τα ψηφιακά αρχεία της SENC με τα στοιχεία των σχεδιασμένων δρομολογίων 

παρέχουν στον ναυτιλλόμενο μεγάλη ευελιξία και άνεση γιατί είναι δυνατή: 
 Η αυτόματη σχεδίαση ολόκληρου ή τμήματος του ενεργοποιημένου δρο-
μολογίου σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό χάρτη (ENC, ή RNC) εμφανίζεται 
στην οθόνη του συστήματος.  

 Η μελλοντική αξιοποίηση οποιασδήποτε διαδρομής (route) έχει σχεδιασθεί 
για κάποιο πλου για τις ανάγκες νέου πλου με το ίδιο σημείο αναχώρησης 
και προορισμού. 

 Η δημιουργία νέου δρομολογίου με στοιχεία ήδη σχεδιασμένων δρομολο-
γίων όπως: 
- δημιουργία του αντίστροφου δρομολογίου για επιστροφή στο αρχικό 

σημείο αναχώρησης. 
- δημιουργίας νέου δρομολογίου με επιλογή σημείων πλου και σκελών 

άλλων δρομολογίων 
 Η μεταφορά των δρομολογίων της SENC σε άλλο εφεδρικό σύστημα 

ECDIS. 
Στο σύστημα ECDIS η χρησιμοποίηση των σημείων πλου και των σκελών 

ενός ή περισσοτέρων δρομολογίων για τη δημιουργία νέου δρομολογίου 
πραγματοποιείται με την:  

 Μετακίνηση της θέσεως διαφόρων σημείων πλου. 
 Διαγραφή υφιστάμενων σημείων πλου. 
 Προσθήκη νέων σημείων πλου. 
Στα σχήματα 8.3 έως 8.8 παρουσιάζεται ένα τυπικό παράδειγμα σχεδίασης 

ενός νέου δρομολογίου με επιλογή, τροποποίηση και συμπλήρωση σκελών 
άλλων δρομολογίων. Πιο αναλυτικά στο παράδειγμα αυτό φαίνονται τα εξής: 

 Στο σχήμα 8.3 φαίνεται η απεικόνιση στην οθόνη του ECDIS των 
υφισταμένων δρομολογίων της βάσης δεδομένων SENC, τα οποία επι-
λέγονται για την σύνθεση του νέου δρομολογίου. 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ, ΣΝΔ 2009 (ανατύπωση 2012) 

-103- 

 Στο σχήμα 8.4 φαίνεται η δημιουργία ενός τμήματος του νέου δρομολο-
γίου (απεικονίζεται με εντονότερο χρώμα) που αποτελείται από ορισμένα 
σκέλη των δρομολογίων του σχήματος 8.3.  

 Στο σχήμα 8.5 φαίνεται το ολόκληρο το νέο δρομολόγιο (απεικονίζεται με 
εντονότερο χρώμα) μαζί με τα παλαιά δρομολόγια. 

 Στο σχήμα 8.6 φαίνεται μόνον το νέο δρομολόγιο. 

8.3 Έλεγχος και επικύρωση νέου δρομολογίου. 
Πριν την ολοκλήρωση της σχεδίασης ενός νέου δρομολογίου, όπως αυτό του 

σχήματος 8.6, ο ναυτιλλόμενος χρησιμοποιεί τις δυνατότητες του συστήματος 
ECDIS για τον έλεγχο του νέου δρομολογίου προκειμένου να εντοπισθούν 
πιθανά ανθρώπινα σφάλματα στη σχεδίασή του όπως π.χ. διέλευσή από αβαθή 
κλπ. 
Ο έλεγχος και η επικύρωση του νέου δρομολογίου από το σύστημα ECDIS 

στηρίζεται σε ορισμένα κριτήρια που καθορίζονται από το ναυτιλλόμενο όπως: 
 Βάθος ασφαλείας για πλου πάνω από αβαθή. 
 Ύψος ασφαλείας για πλου κώτω από γέφυρα. 
 Απόσταση ασφαλείας από κρίσιμα για την ασφάλεια του πλου σημεία. 

Για το παράδειγμα του νέου δρομολογίου του σχήματος 6.6, τα παραπάνω 
κριτήρια είναι: 

Βάθος  
     ασφαλείας 

8 μέτρα 

Ύψος  
     ασφαλείας 

40 μέτρα 

Απόσταση 
     ασφαλείας 

3 ν μίλια 

  
Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια κατά τον έλεγχο της διαδρομής το σύστημα 

ECDIS εντόπισε σφάλμα στη σχεδίαση της διαδρομής γιατί διέρχεται σε μικρό-
τερη από την καθορισθείσα απόσταση ασφαλείας από ένα σημαντήρα (σχήμα 
8.7).  
Μετά τον εντοπισμό του παραπάνω σφάλματος, ο ναυτιλλόμενος διορθώνει 

ανάλογα τη διαδρομή (Σχήμα 8.8) και επαναλαμβάνει τη διαδικασία ελέγχου της 
από το σύστημα ECDIS μέχρις ότου λάβει από το σύστημα την ένδειξη ότι η 
διαδρομή ελέγχθηκε επιτυχώς. 
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Σχήμα 8.3: Απεικόνιση όλων των διαδρομών και σημείων αλλαγής πορείας.  

 
Σχήμα 8.4:  Δημιουργία τμήματος νέας διαδρομής από σκέλη άλλων διαδρομών. 
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Σχήμα 8.5: Απεικόνιση νέας διαδρομής και παλαιών διαδρομών. 

 
Σχήμα8.6: Διαγραφή παλαιών διαδρομών και απεικόνιση μόνο της νέας 

διαδρομής. 
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Σχήμα 8.7:   
Έλεγχος διαδρομής 
και εντοπισμός 
σφάλματος μη τη-
ρήσεως 
αποστάσεως ασφα-
λείας από σημαν-
τήρα. 

 

 

 

  
 
 
 
 
Σχήμα 8.8: 
Διόρθωση διαδρομής 
για τήρηση 
αποστάσεως 
ασφαλείας από ση-
μαντήρα. 
 

8.4 Καθορισμός σημείων στροφής πηδαλίου. 
Μία άλλη σημαντική δυνατότητα του συστήματος ECDIS για την ασφαλή 

σχεδίαση του πλου είναι ο με βάση τα ελικτικά στοιχεία του σκάφους (κύκλος 
στροφής για συγκεκριμένη ταχύτητα και γωνία πηδαλίου), προσδιορισμός του 
σημείου κοντά στο τέλος κάθε σκέλους της σχεδιασθείσας διαδρομής στο οποίο 
πρέπει να γίνει στροφή πηδαλίου για να τηρηθεί η πλεύση επάνω στο επόμενο 
σκέλος της διαδρομής λαμβάνοντας υπόψη τον κύκλο στροφής (Σχήμα 8.9). 
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Σχήμα 8.9: 
Απεικόνιση διαδρομής 
ανάλογα με τον κύκλο 
στροφής. 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
Τα σημεία στροφής  
(Wheel Over Points)  
καθορίζονται με τρόπο που θα 
διευκολύνει τον καθορισμό τους κατά 
την εκτέλεση του πλου όπως: 

 Απόσταση από συγκεκριμένο 
σημείο της ακτής 

 Ευθυγράμμιση με δύο σημεία 

 
 
 
 
 

 

Σχήμα 8.10: Καθορισμός σημείων στροφής (Wheel  Over Points) 
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Στο σχήμα 8.10 φαίνονται παραδείγματα τρόπου καθορισμού των σημείων 
στροφής (Wheel Over Points) με τρόπο που θα διευκολύνει τον άμεσο 
καθορισμό τους κατά την εκτέλεση του πλου όπως: 

 Απόσταση από συγκεκριμένο σημείο της ακτής. 
 Διόπτευση από καταφανές σημείο της ακτής. 
 Ευθυγράμμιση με δύο σημεία. 

8.5 Καταχώρηση στοιχείων σκάφους. 
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του IMO, όταν το σύστημα ECDIS, διασυν-

δέεται με άλλες ναυτιλιακές συσκευές και συστήματα θα πρέπει να εξασφαλίζε-
ται ότι δεν θα υποβαθμίζονται οι δυνατότητες του διασυνδεδεμένου συστήματος. 
Για τον σκοπό αυτό, τα συστήματα ECDIS παρέχουν την δυνατότητα καταχωρί-
σεως στην βάση δεδομένων του Ηλεκτρονικού Ναυτιλιακού Χάρτη Συστήματος 
(SENC), διαφόρων βασικών παραμέτρων του σκάφους (σχήμα 8.11) όπως: 

 Διαστάσεις σκάφους (μήκος, πλάτος και πιθανόν άλλα γεωμετρικά 
στοιχεία για το σχήμα του σκάφους). 

 Βύθισμα σκάφους 

 Ακριβείς θέσεις κεραιών συστημάτων καθορισμού θέσεως, ραντάρ κλπ. 

 Ακριβής θέση σημείου στροφής του σκάφους και σημείου πηδαλίου στη 
γέφυρα. 

 Ελικτικά στοιχεία σκάφους (κύκλος στροφής, προχώρηση κλπ.). 

Με την καταχώρηση των παραπάνω βασικών παραμέτρων του σκάφους στη 
βάση δεδομένων του Ηλεκτρονικού Ναυτιλιακού Χάρτη Συστήματος (SENC), 
επιτυγχάνεται: 

 Η αξιοποίηση της υψηλής ακριβείας των σύγχρονων συστημάτων καθορι-
σμού θέσεως όπως π.χ. η ακρίβεια θέσεως 1-5 μέτρων του συστήματος 
DGPS για πλοήγηση ακριβείας σε περιορισμένα ύδατα και είσοδο-
πρόσδεση σε λιμένα.  

 Ο ακριβής συσχετισμός της εικόνας του ραντάρ (όταν έχει διασυνδεθεί με 
το σύστημα ECDIS), με την εκάστοτε ακριβή θέση (στίγμα) του σκάφους. 

 Η αναγωγή των μετρούμενων με την ηχοβολιστική συσκευή, βαθών στην 
επιφάνεια της θάλασσας ανάλογα με το βάθος του προβολέα.  

 Η αξιόπιστη λειτουργία της δυνατότητας παροχής προειδοποιητικών 
ενδείξεων (βάθους ασφαλείας, αποστάσεων ασφαλείας κλπ.).  
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Σχήμα 8.11: Καταχώριση παραμέτρων σκάφους στο ECDIS. 
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8.6 Οριοθέτηση περιοχών. 
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενα κεφάλαια, μία βασική δυνατότητα των 

συστημάτων ECDIS είναι η συμπλήρωση της βάσης δεδομένων του ηλεκτρονι-
κού ναυτιλιακού χάρτη συστήματος (SENC) με επιπλέον χαρτογραφικές και 
ναυτιλιακές πληροφορίες από τον χρήστη. Μία πολύ χρήσιμη και συνηθισμένη 
εφαρμογή της δυνατότητας αυτής είναι η οριοθέτηση περιοχών με κλειστές 
πολυγωνικές γραμμές. Οι οριοθετούμενες με τον τρόπο αυτό περιοχές χαρακτη-
ρίζονται από τον χρήστη ως επικίνδυνες, ή μη. Το σύστημα ECDIS έχει την 
δυνατότητα να αναγνωρίζει τις περιοχές αυτές ανάλογα με την κατηγορία τους, 
ώστε όταν απαιτείται να εκδίδει σχετικά σήματα κινδύνου (βλ. κεφάλαιο 7). Για 
τον σκοπό αυτό ο χρήστης κατά την καταχώρηση των ορίων των περιοχών, πρέ-
πει, εφ΄όσον απαιτείται, να τις χαρακτηρίσει ως επικίνδυνες. 
Η δυνατότητα οριοθέτησης επικινδύνων περιοχών στο σύστημα ECDIS είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμη όταν χρησιμοποιούνται χάρτες ψηφιδωτής μορφής RNC (βλ. 
σχήμα 6.3), γιατί με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης 
ορίων αβαθών περιοχών για έκδοση σχετικών σημάτων κινδύνου [όπως είναι 
γνωστό, τέτοια εγγενής δυνατότητα δεν υπάρχει στους RNC γιατί οι χάρτες 
ψηφιδωτής μορφής δεν περιέχουν χωρικά και περιγραφικά αντικείμενα, όπως οι 
ENC, αλλά μόνον εικονοψηφίδες]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ECDIS. 

9.1. Προσανατολισμός Η/Ν χάρτη. 
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΙΜΟ, τα συστήμτα ECDIS κατά τη 

λειτουργία στη κατάσταση “Υποτύπωση Πλου (Route Monitoring)”: 
 Πρέπει (υποχρεωτικά) να έχουν την δυνατότητα απεικόνισης των ηλεκτρο-
νικών ναυτιλιακών χαρτών ENC στην οθόνη του συστήματος με τον 
προσανατολισμό «βορράς άνω» (North Up). 

 Μπορούν (προαιρετικά) να απεικονίζουν τους ηλεκτρονικούς ναυτιλια-
κούς χάρτες ENC στην οθόνη του συστήματος και με διαφορετικούς 
προσανατολισμούς, όπως π.χ. με τον προσανατολισμό «πορεία άνω» 
(Course Up).  

 Στον προσανατολισμό «βορράς άνω» (North Up) η διεύθυνση του κατακό-
ρυφου άξονα της οθόνης αντιστοιχεί στη διεύθυνση του βορρά. Στον 
προσανατολισμό «πορεία άνω» (Course Up) η διεύθυνση του κατακόρυ-
φου άξονα της οθόνης αντιστοιχεί στη κατεύθυνση προχωρήσεως του 
πλοίου 

 
 
 
 
 
 
α. Προσανατολισμός «βοράς άνω» 

(North Up) 

 
 
 
 
 
 
 
 
β. Προσανατολισμός «πορεία άνω» 

(Course Up) 

 
Σχήμα 9.1: Προσανατολισμός ENC. 
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Στο σχήμα 9.1 φαίνεται ο προσανατολισμός ενός ηλεκτρονικού ναυτιλιακού 
χάρτη ENC της περιοχής στενού Μακρονήσου, όταν το πλοίο κατευθύνεται προς 
το νότιο τμήμα στου στενού με προσανατολισμό βορρά άνω  [σχήμα 9.1α] και 
με προσανατολισμό πορείας άνω [σχήμα 9.1β]. 
Ο προσανατολισμός «πορεία άνω» “Course Up” εξασφαλίζει απεικόνιση 

σύμφωνα µε την εικόνα της οπτικής επιτηρήσεως έξω από τα παράθυρα της 
γέφυρας. Ο προσανατολισμός πορεία άνω προτιμάται στις μεγάλες κλίμακες για 
λόγους άµεσης συσχετίσεως των χαρτογραφικών αντικειμένων µε την οπτική 
εικόνα. Εν τούτοις, όταν το σύστημα ECDIS λειτουργεί σαν σύστημα RCDS 
(Raster Chart Display System) για την απεικόνιση ψηφιδωτών ναυτικών χαρτών 
RNC (Raster Nautical Charts), ο προσανατολισμός των ψηφιδωτών ναυτικών 
χαρτών με πορεία άνω, ενδέχεται να δημιουργήσει πρακτικά προβλήματα γιατί 
σε περιπτώσεις πορείας προς νότο, όπως π.χ. στην περίπτωση διάπλου του 
στενού Μακρονήσου, τα χαρτογραφικά σύμβολα, τα βολίσματα, τα τοπωνύμια 
και οι σημειώσεις των ψηφιδωτών ναυτικών χαρτών, εμφανίζονται αντεστρα-
μένα και ως εκ τούτου είναι δυσανάγνωστα. Για τον λόγο αυτό οι λειτουργικές 
προδιαγραφές του ΙΜΟ για τα συστήματα RCDS δεν προβλέπουν την υποχρεω-
τική δυνατότητα προσανατολισμού χαρτών RNC. 

9.2 Σύμβολα απεικόνισης θέσεως και πορείας σκάφους. 
Κατά τη λειτουργία του συστήματος ECDIS στην κατάσταση “Υποτύπωση 

Πλου (Route Monitoring)”, γίνεται συνεχής απεικόνιση της θέσεως (στίγματος) 
του πλοίου στον ηλεκτρονικό χάρτη, ο οποίος εμφανίζεται στην οθόνη του 
συστήματος, με βάση τα στοιχεία του, συνδεδεμένου με το σύστημα ECDIS, 
συστήματος καθορισμού στίγματος (GPS, DGPS κλπ.).  
Η θέση (στίγμα) του πλοίου απεικονίζεται στον ηλεκτρονικό χάρτη, ο οποίος 

εμφανίζεται στην οθόνη του συστήματος ECDIS με ένα από τα κάτωθι γραφικά 
σύμβολα: 

 Με σύμβολο περιγράµµατος του πλοίου (Σχήμα 9.2α).  
 Με ειδικό τυποποιημένο σύμβολο (Σχήμα 9.2β). 

 

  
α. ειδικό τυποποιημένο σύμβολο  β. σύμβολο περιγράµµατος του πλοίου 

Σχήμα 9.2:      Σύμβολα απεικόνισης θέσεως (στίγματος) πλοίου στο ECDIS 
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Η απεικόνιση της θέσεως (στίγματος) και της κινήσεως του πλοίου με ειδικό 
τυποποιημένο σύμβολο που αποτελείται από κυκλικό σύμβολο με το διάνυσμα 
της ταχύτητας στο κέντρο του (Σχήμα 9.2α), χρησιμοποιείται συνήθως με την 
απεικόνιση ηλεκτρονικού χάρτη μεσαίας ή μικρής κλίμακας π.χ. approach, 
coastal, general.  

απεικόνιση θέσεως και πορείας σκάφους με ειδικό τυποποιημένο σύμβολο. 
Το ειδικό σύμβολο απεικονίζεται ως εξής: 

 Με το κέντρο του κύκλου στο σημείο στροφής του σκάφους. 
 Με σταθερό μέγεθος (ακτίνα του κύκλου) ανεξάρτητα από τις πραγματικές 
διαστάσεις του σκάφους (μήκος, πλάτος) και της κλίμακας του ηλεκτρο-
νικού χάρτη της οθόνης. 

 Με το διάνυσμα της πραγματικής ως προς το βυθό πορείας τοποθετημένο 
στο κέντρο του κυκλικού συμβόλου και μήκος ανάλογο της ταχύτητας σε 
κόμβους και της κλίμακας του ηλεκτρονικού χάρτη.  

 Όταν το σύστημα ECDIS έχει διασυνδεθεί με την γυροπυξίδα, εκτός από 
το διάνυσμα της ταχύτητας εμφανίζεται και μια δεύτερη γραμμή χωρίς 
βέλος, η οποία δείχνει την παρούσα πορεία του πλοίου (την κατεύθυνση 
της πλώρης του), η οποία δυνατόν να διαφέρει από την πορεία ως προς τον 
βυθό όταν υπάρχει ρεύμα στην περιοχή ή όταν το πλοίο αλλάζει πορεία. 

απεικόνιση θέσεως και πορείας σκάφους με σύμβολο στο σχήμα του πλοίου 
Η απεικόνιση της θέσεως (στίγματος) και της κινήσεως του πλοίου με το 

σύμβολο περιγράµµατος του πλοίου (Σχήμα 9.2β), χρησιμοποιείται για τη διευ-
κόλυνση της πλοηγήσεως σε στενό δίαυλο ή κοντά στις ακτές (Σχήμα 9.3) σε 
συνδυασμό με την απεικόνιση του κατάλληλου για τις περιπτώσεις αυτές ηλεκ-
τρονικού χάρτη μεγάλης κλίμακας  π.χ. berthing, harbour.  
Το σύμβολο με το περίγραμμα του σκάφους απεικονίζεται ως εξής: 

 Προσανατολισμένο με τον άξονα του διαμήκους στην διεύθυνση του 
διανύσματος της πραγματικής ως προς το βυθό πορείας.  

 Με μέγεθος ανάλογο των πραγματικών διαστάσεων του σκάφους (μήκος, 
πλάτος) σύμφωνα με την κλίμακα απεικονίσεως του ηλεκτρονικού χάρτη. 

 Με ένδειξη του σημείου στροφής στην τομή των δύο βασικών διευθύν-
σεων του σκάφους (διάμηκες και εγκάρσιο). 

 Όταν το σύστημα ECDIS έχει διασυνδεθεί με την γυροπυξίδα, εμφανίζεται 
και μια γραμμή, η οποία δείχνει την παρούσα πορεία του πλοίου (την 
κατεύθυνση της πλώρης του), η οποία δυνατόν να διαφέρει από την πορεία ως 
προς τον βυθό όταν υπάρχει ρεύμα στην περιοχή ή όταν το πλοίο αλλάζει 
πορεία. 
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Σχήμα 9.3:  Απεικόνιση περιγράμματος πλοίου για διευκόλυνση πλοηγήσεως 
σε στενό δίαυλο. 

9.3 Απεικόνιση αληθούς ή σχετικής κινήσεως. 
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΙΜΟ, τα συστήμτα ECDIS κατά τη 

λειτουργία στη κατάσταση “Υποτύπωση Πλου (Route Monitoring)” : 
 Πρέπει (υποχρεωτικά) να έχουν την δυνατότητα απεικόνισης της κίνησης 
του πλοίου στην οθόνη του ηλεκτρονικού ναυτιλιακού χάρτη ENC με 
εικόνα αληθούς κινήσεως (true motion). 

 Μπορούν (προαιρετικά) να απεικονίζουν την κίνηση του πλοίου στην οθό-
νη του ηλεκτρονικού ναυτιλιακού χάρτη ENC στην οθόνη του συστήματος 
με εικόνα σχετικής κινήσεως (relative motion). 

Οι ανωτέρω δύο τρόποι απεικονίσεως [αληθής κινήση (true motion) και σχετι-
κή κίνηση (relative motion)], είναι όπως και στα ναυτιλιακά ραντάρ. Στην απει-
κόνιση αληθούς κινήσεως το σύμβολο του πλοίου μετατοπίζεται στον χάρτη 
προς την κατεύθυνση και με τον ρυθμό προχωρήσεως του πλοίου ως προς τον 
βυθό. Στην απεικόνιση σχετικής κινήσεως το πλοίο παραμένει σε σταθερή θέση 
και τα χαρτογραφικά αντικείμενα του χάρτη φαίνονται να διαγράφουν ίχνος προς 
την αντίθετη κατεύθυνση και με τον ρυθμό μετακινήσεως του πλοίου ως προς 
τον βυθό.  
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Στον ηλεκτρονικό χάρτη φαίνεται πως οι δύο τρόποι απεικονίσεως συγκλί-
νουν. Το σύμβολο του πλοίου συνήθως μετατοπίζεται εντός ενός ευδιάκριτου 
πλαισίου με αληθή κίνηση. Όταν το πλοίο πλησιάσει στα όρια του πλαισίου, ο 
χάρτης μετατοπίζεται ως σε σχετική κίνηση και το σύμβολο του πλοίου επανατο-
ποθετείται εντός του παραθύρου (σχ. 9.4). Οι παράμετροι του πλαισίου ρυθμί-
ζονται από τον χειριστή κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται βέλτιστη επιτήρηση 
προς πρώρα.  

 
Όταν το πλοίο πλησιάσει στα όρια του οριοθεντηθέντος από τον 
χρήστη παραθύρου ΑΒΓΔ της οθόνης, ο χάρτης μετατοπίζεται 
αυτόματα, έτσι ώστε πάντοτε να απεικονίζεται μεγαλύτερο τμήμα 
θαλάσσιας περιοχής προς την διεύθυνση της προχωρήσεως. 

Σχήμα 9.4:  Απεικόνιση της κινήσεως του πλοίου στην οθόνη του ECDIS. 
Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω επιλογές δεν υφίσταται ανάγκη επανατο-

ποθετήσεως του χάρτη ή του πλοίου από τον χειριστή. Η διαδικασία αυτή 
πραγματοποιείται αυτομάτως με βάση το χαραγμένο δρομολόγιο και την 
παρούσα θέση του πλοίου.  
9.4 Απεικόνιση δρομολογίου. 
Τα συστήματα ECDIS κατά τη λειτουργία τους στη κατάσταση «υποτύπωση 

Πλού» (Route Monitoring Mode”, εκτός από την απεικόνιση της θέσεως και της 
πορείας του σκάφους, έχουν και τις επόμενες δυνατότητες : 

 Απεικόνιση της επιλεγμένης (ενεργοποιημένης) διαδρομής (Σχήμα  
9.5)  καθώς και μιας εναλλακτικής διαδρομής με δυνατότητα αλλαγής 
τους κατά τη διάρκεια του πλου. 
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 Απεικόνιση της πραγματικής διαδρομής του πλοίου και αυτόματη 
υποτύπωση θέσεων (στιγμάτων) [Σχήμα 9.6]. 

  
Σχήμα 9.5:  Απεικόνιση θέσεως και πορείας σκάφους και επιλεγμένης 
                    διαδρομής. 

 
Σχήμα 9.6:  Απεικόνιση πραγματικής διαδρομής και αυτόματη υποτύπωση 

θέσεων (στιγμάτων). 
9.5 Πρόβλεψη μελλοντικής θέσεως και προσομοίωση χειρισμού 
Ορισμένα συστήματα EDCDIS διαθέτουν μία πολύτιμη λειτουργία, συγκεκρι-

μένα την ένδειξη της προβλεπόμενης θέσεως του πλοίου με την συνεκτίμηση της 
παρούσης θέσεως, της πορείας, της ταχύτητας στροφής και της ταχύτητας ως 
προς τον βυθό. Σε ορισμένα συστήματα εμφανίζονται περισσότερες από μία 
μελλοντικές θέσεις πλοίου (σχήμα 9.7).  
Η πρόβλεψη πραγματοποιείται επί τη βάσει των δεδομένων από τους διασυν-

δεδεμένους στο σύστημα αισθητήρες και όχι από τα θεωρητικά στοιχεία ελιγμών 
του πλοίου. Τα αποτελέσματα είναι ακριβείας για κάθε τύπο πλοίου ιδιαιτέρως 
για μικρά διαστήματα χρόνου. Η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη κατά 
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τους χειρισμούς σε στενούς διαύλους, στις καμπές των οποίων η ένδειξη της 
αποτελεσματικότητας της στροφής του πλοίου είναι εκ των προτέρων γνωστή 
κατά την διάρκεια της στροφής και επιτρέπει ανάλογες διορθώσεις στην απαι-
τούμενη γωνία πηδαλίου. 

 

Σχήμα 9.7: Πρόβλεψη μελλοντικής θέσεως πλοίου. 

Σε αντίθεση με την δυνατότητα προβλέψεως, η δυνατότητα προσομοιώσεως 
χειρισμού πραγματοποιείται επί τη βάσει στοιχείων ελιγμών του πλοίου. Είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμη εάν είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων γνώση της 
αποτελεσματικότητας μίας εντολής στροφής πηδαλίου πριν εκτελεστεί αυτή η 
εντολή. Για παράδειγμα όταν ένα άλλο πλοίο πλησιάζει επικίνδυνα από την 
αριστερή πλευρά του πλοίου και δεν χειρίζει προς αποφυγή ως οφείλει, είναι 
απαραίτητη η εκ των προτέρων γνώση της αποτελεσματικότητας μίας δεξιάς 
στροφής όταν ο διαθέσιμος χώρος είναι πολύ περιορισμένος. 

9.7 Συμπληρωματικές πληροφορίες και δυνατότητες 
Τα συστήματα ECDIS κατά τη λειτουργία τους στη κατάσταση «υποτύπωση 

Πλού» (Route Monitoring Mode”, παρέχουν δυνατότητες που ξεπερνούν κατά 
πολύ την αυτόματη υποτύπωση της θέσεως (στίγματος) του πλοίου και του 
δρομολογίου, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του συστήματος πληροφοριών 
(information system) του ECDIS. Οι κυριότερες από τις επιπρόσθετες αυτές 
δυνατότητες είναι οι εξής: 

 Απεικόνιση με εντονότερο χρώμα της επιλεγείσας ανάλογα με το βύθι-
σμα του πλοίου ισοβαθούς ασφαλείας (Σχήμα  5.11) 
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 Απεικόνιση με εντονότερο χρώμα των βολισμάτων που είναι ίσα ή 
μικρότερα από το βάθος της ισοβαθούς ασφαλείας. (Σχήμα 5.16)  

 Εμφάνιση σε ειδικό παράθυρο των περιγραφικών χαρακτηριστικών 
των απεικονιζομένων στον ηλεκτρονικό ναυτιλιακό χάρτη αντικειμέ-
νων όπως φανών, σημαντήρων κλπ. (Σχήμα 5.14). 

 Απεικόνιση βολισμάτων και ισοβαθών με τις πραγματικές τους τιμές 
ανάλογα με το ύψος παλίρροιας στην περιοχή του πλου24. 

 Απεικόνιση χαρτών καιρού25. 
 Απεικόνιση πληροφοριών του συστήματος αυτομάτου αναγνωρίσεως 

AIS (βλ. κεφ 10) . 
 Απεικόνιση εικόνας ραντάρ και πληροφοριών συστήματος αυτομάτου 
υποτυπώσεως στόχων ARPA(βλ κεφ 10). 

Οι δυνατότητες των συστημάτων ECDIS θεωρητικά δύνανται να επεκταθούν 
απεριόριστα σε όλους τους τομείς ναυτιλιακού ενδιαφέροντος. Έτσι σε ορισμένα 
συστήματα απεικονίζονται πληροφορίες μεταβλητού ή και προσωρινού χαρακτή-
ρα όπως το ύψος της παλίρροιας, στοιχεία ρεύματος, ο καιρός, κάλυψη με 
πάγους κλπ. Οι πληροφορίες αυτές λαμβάνονται από παρακτίους σταθμούς μέσω 
ασυρματικών δικτύων. Η επήρεια των στοιχείων της παλίρροιας του ρεύματος 
και του ανέμου λαμβάνονται υπόψη στους εκτελούμενους από το σύστημα 
ναυτικούς υπολογισμούς (π.χ. στον υπολογισμό του χρόνου αφίξεως στο 
επόμενο waypoint κ.ο.κ.). 

                                              
24 Η δυνατότητα αυτή είναι προαιρετική και προϋποθέτει την ύπαρξη στοιχείων για τον υπολογισμό του ύψους 

της παλίρροιας σε πραγματικό χρόνο. 
25 Η δυνατότητα αυτή είναι προαιρετική 



 

119- 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ECDIS ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

10.1  Διασύνδεση ECDIS με συστήματα προσδιορισμού θέσεως  
Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενα κεφάλαια, σύμφωνα με τις  προδια-

γραφές του ΙΜΟ, η λειτουργία του συστήματος ECDIS για την ασφαλή εκτέλεση 
του πλου στηρίζεται στη διασύνδεσή του με τα συστήματα προσδιορισμού 
θέσεως του πλοίου. Με την διασύνδεση αυτή εξασφαλίζεται η συνεχής και σε 
πραγματικό χρόνο απεικόνιση της θέσεως του πλοίου στον ηλεκτρονικό χάρτη 
της περιοχής μαζί με άλλες χρήσιμες για τον πλου πληροφορίες.   
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές IMO για το σύστημα ECDIS, το σύστημα 

προσδιορισμού θέσεως πρέπει να παρέχει στοιχεία θέσεως συνεχώς (π.χ. ανά 
δευτερόλεπτο). Όταν υπάρχει δυνατότητα, θα πρέπει ένα δεύτερο σύστημα 
προσδιορισμού θέσεως να έχει συνδεθεί με το σύστημα ECDIS και να παρέχει 
επίσης στοιχεία θέσεως. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα ECDIS θα πρέπει να 
διακρίνει τις τυχόν ανακολουθίες από τα δύο συστήματα προσδιορισμού θέσεως. 
Όταν το σύστημα ECDIS παύσει να λαμβάνει στοιχεία από το σύστημα 
προσδιορισμού θέσεως πρέπει να εκδίδει προειδοποίηση και να μεταπίπτει σε 
λειτουργία αναμέτρησης (dead reckoning) κατά την οποία η απεικόνιση της 
θέσεως του πλοίου στην οθόνη προκύπτει από τα στοιχεία της πορείας και ταχύ-
τητας τα οποία παρέχονται από την γυροπυξίδα και το δρομόμετρο.  
Για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των συστημάτων προσδιορισμού θέσε-

ως  υψηλής ακριβείας (π.χ. 2-3 μέτρα στο DGPS), είναι απαραίτητο να προσδι-
οριστούν με ακρίβεια οι διαστάσεις του πλοίου, η σχετική θέση της κεραίας του 
συστήματος προσδιορισμού στίγματος, της κεραίας του ραντάρ, το σημείο στρο-
φής του πλοίου και άλλα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά, όπως αναφέρθηκε και στο 
κεφάλαιο 8 (§8.5) καταχωρούνται στη SENC (Σχήμα 8.11) με την εγκατάσταση 
του συστήματος ECDIS στο πλοίο  και ο χειριστής συνήθως έχει την δυνατότητα 
να αναγνώσει αυτές τις παραμέτρους αλλά όχι να τις τροποποιήσει χωρίς τη 
χρήση ειδικού κωδικού πρόσβασης. 
Το σύστημα προσδιορισμού θέσεως ενδέχεται να παρέχει αναξιόπιστα στοι-

χεία για διάφορους λόγους, όπως: 
 Ορισμένοι δορυφόροι του δορυφορικού συστήματος προσδιορισμού 
θέσεως  δεν είναι ορατοί λόγω υπερκατασκευών. 

 Σφάλματα πολυανακλάσεων. 
 Παρεμβολές από άλλα συστήματα επί του πλοίου (IMMARSAT, κλπ.). 
 Απώλεια σημάτων DGPS λόγω ατμοσφαιρικών αναταράξεων.  

Η ανωτέρω ενδεχόμενη ανακρίβεια των δορυφορικών συστημάτων προσδι-
ορισμού θέσεως, έχει ως αποτέλεσμα την υποτύπωση της θέσεως του πλοίου 
στον ηλεκτρονικό χάρτη σε λανθασμένη θέση. Η ανακρίβεια αυτή δεν γίνεται 
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αντιληπτή και η ασφάλεια του πλοίου τίθεται σε κίνδυνο. Για τους λόγους 
αυτούς, η αξιοπιστία των δορυφορικών συστημάτων προσδιορισμού θέσεως 
πρέπει να επιβεβαιώνεται συχνά με: 

 Σύγκριση δορυφορικού στίγματος σε γνωστή θέση (π.χ. πλοίο παραβε-
βλημενο σε προβλήτα). 

 Εικόνα ραντάρ επί του ηλεκτρονικού χάρτη και σύγκριση των δύο 
απεικονίσεων. 

 Έλεγχο καταστάσεως δορυφόρων συστήματος GPS και παραμέτρου 
HODP. 

 Ενδείξεις ή και προειδοποιήσεις συστήματος  ECDIS. 
 Μέτρηση διοπτεύσεως – αποστάσεως χαρτογραφικού αντικειμένου με τον 
κάρσορα και επιβεβαίωση μετρήσεων με το ραντάρ. 

Η οποιαδήποτε ασυμφωνία θέσεως μεταξύ GPS / DGPS και άλλης πηγής, 
πρέπει διερευνάται και να μην απορρίπτονται αβασάνιστα οι σχετικές πληροφο-
ρίες χωρίς σοβαρό λόγο.  
Εκτός από τα στοιχεία της  θέσης, ένας νέας τεχνολογίας δέκτης GPS / DGPS 

παρέχει στο σύστημα ECDIS και τα υπολογιζόμενα από αυτόν στοιχεία της ως 
προς τον βυθό πορείας και ταχύτητας, τα οποία συνήθως παρέχονται από τον 
δορυφορικό δέκτη με τις παραμέτρους:  
• COG (Course Over Ground) [στιγμιαία πορεία ως προς τον βυθό]   και 
• SOG (Speed Over Ground) [στιγμιαία ταχύτητα ως προς τον βυθό]. 
Επισημαίνεται ότι, οι τιμές των COG και SOG υπολογίζονται για πολύ μικρά 

χρονικά διαστήματα μεταξύ διαδοχικών θέσεων του δέκτη και για τον λόγο αυτό 
αντιστοιχούν στις στιγμιαίες τιμές της πορείας ως προς τον βυθό και της 
ταχύτητας ως προς τον βυθό και συνεπώς δεν αντιπροσωπεύουν την αληθή 
προχώρηση του πλοίου ως προς τον βυθό. 
Για τον υπολογισμό πιο αντιπροσωπευτικών τιμών της πραγματικής ως προς 

τον βυθό πορείας και ταχύτητας το σύστημα ECDIS αξιοποιεί τα στοιχεία 
θέσεως του συστήματος προσδιορισμού θέσεως για υπολογισμό των παραμέ-
τρων CMG και SMG (σχήμα 10.1): 
• CMG (Course Made Good)  

[ανηγμένη πορεία ως προς τον βυθό] και 
• SMG (Speed Made Good)  

[ανηγμένη ταχύτητα ως προς τον βυθό]. 
Οι τιμές της ανηγμένης ως προς τον βυθό πορείας και ταχύτητας (SMG και 

CMG) υπολογίζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μεταξύ διαδοχικών 
θέσεων και για τον λόγο αυτό είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικές της 
αληθούς προχωρήσεως ως προς τον βυθό. 
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Οι τιμές της στιγμιαίας πορείας και ταχύτητας ως 
προς τον βυθό (COG και SOG) υπολογίζονται 
για πολύ μικρά χρονικά διαστήματα μεταξύ 
διαδοχικών θέσεων B και C του δέκτη και για το 
λόγο αυτό δεν αντιπροσωπεύουν ικανοποιητικά 
την αληθή προχώρηση του πλοίου ως προς τον 
βυθό. 

 Οι τιμές της ανηγμένης πορείας και ταχύτητας 
ως προς τον βυθό (CMG και SMG) 
υπολογίζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστη-
μα μεταξύ διαδοχικών θέσεων A και C και για 
τον λόγο αυτό είναι περισσότερο αντιπροσω-
πευτικές της αληθούς προχωρήσεως ως προς 
τον βυθό. 

α. στιγμιαία πορεία και ταχύτητα  
ως προς τον βυθό 

α. ανηγμένη πορεία και ταχύτητα  
ως προς τον βυθό 

Σχήμα 10.1: Στιγμιαία και ανηγμένη πορεία και ταχύτητα ως προς τον βυθό. 

Εκτός από την ανωτέρω υποχρεωτική διασύνδεσή του με τα συστήματα προσ-
διορισμού θέσεως του πλοίου (GPS, DGPS, GNSS κλπ.), το σύστημα ECDIS 
μπορεί να διασυνδεθεί – αν και αυτό δεν είναι υποχρεωτικό από τις προδιαγρα-
φές του ΙΜΟ– με άλλα ναυτιλιακά όργανα και συστήματα όπως: Γυροπυξίδα, 
Δρομόμετρο, Ραντάρ με σύστημα αυτόματης υποτυπώσεως στόχων ARPA,  
σύστημα AIS, σύστημα NAVTEX κλπ., όπως περιγράφεται στη συνέχεια του 
παρόντος κεφαλαίου. 
10.2  Διασύνδεση με γυροπυξίδα και δρομόμετρο 
Η διασύνδεση του συστήματος ECDIS με τη γυροπυξίδα και το δρομόμετρο, 

αν και δεν είναι υποχρεωτική από τις προδιαγραφές του IMO, καθιστά δυνατή 
την παρουσίαση στον απεικονιζόμενο στην οθόνη ηλεκτρονικό χάρτη των 
στοιχείων της τηρούμενης πορείας και ταχύτητας και την αξιοποίησή τους για 
υπολογισμούς προβλημάτων σχετικής κινήσεως κλπ. 
Το σύστημα ECDIS λαμβάνει την τιμή της πορείας του πλοίου από την γυρο-

πυξίδα και την τιμή της ταχύτητας ως προς το νερό από το δρομόμετρο.  
Το σφάλμα μίας σύγχρονης γυροπυξίδας είναι περίπου 0,50˚– 10˚, αλλά δυνα-

τόν να φθάσει τις 30˚ – 40˚ κατά την διάρκεια ελιγμών λόγω σφάλματος επιτα-
χύνσεως.  Το σφάλμα δρομομέτρου εξαρτάται από την ομαλότητα της ροής του 
θαλασσίου ύδατος πέριξ του αισθητήρα του δρομομέτρου και από άλλους παρά-
γοντες. Το τυπικό σφάλμα ενός δρομομέτρου κυμαίνεται από  0,2 έως 1 
κόμβους.  
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10.3  Διασύνδεση ναυτιλιακού ρανταρ και συστήματος αυτομάτου 
υποτυπώσεως στόχων ARPA 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές IMO για το σύστημα ECDIS, η διασύνδεση 
του ραντάρ με το ECDIS δεν είναι επί του παρόντος υποχρεωτική, αλλά όταν 
υλοποιείται, θα πρέπει η εικόνα του ραντάρ να είναι διακριτή και να μη υπο-
βαθμίζει την απεικόνιση του ηλεκτρονικού χάρτη. Επίσης πρέπει άμεσα ο χειρι-
στής με απλή ενέργεια να δύναται να την αναιρέσει. 
Όταν η εικόνα του ραντάρ υπερτίθεται στην εικόνα του χάρτη, δίδεται η δυνα-

τότητα της αμέσου συσχετίσεως των επιστροφών ραντάρ με τις χαρτογραφικές 
πληροφορίες του ηλεκτρονικού χάρτη και κατά συνέπεια, παρέχεται η επιβεβαί-
ωση ότι το στίγμα από το σύστημα προσδιορισμού θέσεως είναι ακριβές.  
Από τεχνική άποψη, η εικόνα ραντάρ δύναται να προστεθεί στην εικόνα του 

ηλεκτρονικού χάρτη μετά την ψηφιοποίησή της σε μορφή raster, ως ένα επιπλέον 
επίθεμα (layer).  

 

Σχήμα 10.2: Επιθέματα πληροφοριών radar/ARPA στο EDCDIS. 
Με την διασύνδεση του ECDIS με το ρανταρ, εκτός από το οπτικό σήμα της 

εικόνας του ραντάρ, λαμβάνονται επί πλέον και πληροφορίες από το σύστημα 
αυτόματης υποτυπώσεως στόχων ARPA. Τα σύμβολα των παρακολουθούμενων 
στόχων ARPA λαμβάνονται στο σύστημα ECDIS σε ψηφιακή μορφή, μέσω 
γραμμών μεταφοράς πληροφοριών (π.χ. μέσω σειριακής θύρας RS-232 ή RS-
422) και απεικονίζονται ως ένα συμπληρωματικό θεματικό επίπεδο πληροφο-
ριών (σχήμα 10.2), το οποίο αποτελείται από αντίστοιχα με τους στόχους 
αντικείμενα, τα οποία περιέχουν, εκτός από την θέση των στόχων και τα στοιχεία 
της κινήσεως τους. 
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Οι πληροφορίες του συστήματος αυτόματης υποτυπώσεως στόχων ARPA 
απεικονίζονται στην οθόνη του ηλεκτρονικού χάρτη του ECDIS με ειδικά τυπο-
ποιημένα σύμβολα (διανύσματα), χωρίς να είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη απει-
κόνιση της οπτικής εικόνας του ραντάρ (σχήμα 10.3). Επιπροσθέτως τα στοιχεία 
της θέσεως και κινήσεως των παρακολουθούμενων από το σύστημα ARPA στο-
χων εμφανίζονται σε αναλυτική πινακοποιημένη μορφή σε ειδικό παράθυρο της 
οθόνης του συστήματος ECDIS (σχήμα 10.4). 

 

Οι στόχοι ARPA απεικονίζονται στην οθόνη του ηλεκτρονικού 
χάρτη του ECDIS με ειδικά τυποποιημένα σύμβολα (διανύσματα) 

Σχήμα 10.3:  Απεικόνιση στόχων συστήματος αυτόματης υποτυπώσεως ARPA 
στoν ηλεκτρονικό χάρτη  του ECDIS.  

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού, η 
εικόνα ραντάρ και τα σύμβολα των παρακολουθούμενων στόχων πρέπει να 
εμφανίζονται με πράσινο χρώμα. Ορισμένα συστήματα ECDIS έχουν τη δυνατό-
τητα απεικονίσεως μέχρι και 50 στόχων ARPA. Με την λειτουργία αυτή το 
σύστημα ECDIS δύναται να επιτελέσει σχεδόν όλες τις λειτουργίες αποφυγής 
συγκρούσεως.  
Στο ραντάρ, η γεωγραφία της γύρω περιοχής και οι παρακολουθούμενοι 

στόχοι απεικονίζονται αναφορικά με την θέση του πλοίου, ενώ στο σύστημα 
ECDIS τα χαρτογραφημένα αντικείμενα απεικονίζονται με την γεωγραφική τους 
θέση (πλάτος και μήκος), η οποία αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων SENC. Η 
θέση του πλοίου επίσης απεικονίζεται με την γεωγραφική του θέση, η οποία 
παρέχεται από το δορυφορικό σύστημα (GPS / DGPS). Για να ταυτιστεί η εικόνα 
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του ραντάρ με τον ηλεκτρονικό χάρτη, θα πρέπει η θέση του πλοίου να 
προσδιορίζεται με πολύ μεγάλη ακρίβεια, προκειμένου τα εντοπιζόμενα αντικεί-
μενα από το ραντάρ να συμπίπτουν με τα αντίστοιχα χαρτογραφημένα αντικεί-
μενα. Μη ταύτιση των δύο εικόνων δηλώνει ότι η θέση του πλοίου δεν παρέχεται 
με ικανοποιητική ακρίβεια. Αντιθέτως η ταύτιση των δύο εικόνων επιβεβαιώνει 
την ακρίβεια της θέσεως του πλοίου και αυξάνει την εμπιστοσύνη του αξιωματι-
κού φυλακής στο σύστημα ECDIS αλλά και στην συσκευή ραντάρ. Επίσης η 
σχετική περιστροφή της εικόνας ραντάρ με την εικόνα του ηλεκτρονικού χάρτη 
δηλώνει σφάλμα γυροπυξίδας.  
Γενικά ο συνδυασμός των δύο απεικονίσεων δίδει την ευκαιρία του εντοπι-

σμού σφαλμάτων, τα οποία δεν θα ήταν δυνατόν να εντοπιστούν με τόσο εύκολο 
τρόπο σε ξεχωριστές απεικονίσεις. 

 

 

 

 

Σχήμα 10.4: 
Παρουσίαση πινακοποιημένων στοιχείων 
σύστηματος αυτόματης υποτυπώσεως στόχων 
ARPA στην οθόνη του ECDIS. 

 
Μια  άλλη παράμετρος για την ταύτιση των δύο εικόνων είναι η χρησιμοποι-

ούμενη χαρτογραφική προβολή στον ηλεκτρονικό χάρτη. Τα χαρτογραφικά αντι-
κείμενα των ENC, συνήθως δύνανται να απεικονιστούν στην οθόνη του  ECDIS 
σε διάφορες χαρτογραφικές προβολές, όπως η ορθή μερκατορική προβολή. Η 
εικόνα του ραντάρ δεν αποτελεί μερκατορική προβολή και παρά το γεγονός ότι 
τα σφάλματα στην ταύτιση με μερκατορικό ηλεκτρονικό χάρτη είναι κατά κανό-
να αμελητέα, ορισμένοι κατασκευαστές, όταν επιτίθεται η εικόνα του ραντάρ, 
απεικονίζουν τον ηλεκτρονικό χάρτη στην ισαπέχουσα αζιμουθιακή προβολή, η 
οποία ταιριάζει περισσότερο με την εικόνα του ραντάρ. 
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Ο συνδυασμός των πληροφοριών του ναυτιλιακού ραντάρ με τις χαρτογραφι-
κές πληροφορίες του ηλεκτρονικού χάρτη συμβάλλει αναμφίβολα στην άμεση 
απόκτηση εικόνας για την επικρατούσα ναυτιλιακή κατάσταση. Οι δύο υπερτιθέ-
μενες εικόνες (του ραντάρ και του ηλεκτρονικού χάρτη) δύνανται να συγκριθούν 
άμεσα προσφέροντας σημαντικό πλεονέκτημα.  

 

Σχήμα 10.5: Επίθεση εικόνας ραντάρ στoν ηλεκτρονικό χάρτη ENC 
                                                     [Offshore Systems  Ltd. www.osl.com] 

Το σχήμα 10.5 παρουσιάζει την εικόνα ραντάρ υπερτιθέμενη στον ηλεκτρονι-
κό ναυτιλιακό χάρτη ENC του ECDIS. Εάν μία ηχώ ραντάρ δεν ταυτίζεται με 
κάποιο χαρτογραφικό αντικείμενο στον ηλεκτρονικό χάρτη, σημαίνει ότι πρόκει-
ται για μη χαρτογραφημένο αντικείμενο (π.χ. άλλο πλοίο) ή για φυσικό αντικεί-
μενο, το οποίο ευρίσκεται εκτός της χαρτογραφημένης του θέσεως (π.χ. ένας 
σημαντήρας έχει παρασυρθεί σε άλλη θέση).  
Η εμπειρία του χειριστή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην διερμήνευση της 

εικόνας και στην σύνθεση της ναυτιλιακής καταστάσεως στην περιοχή. Εν 
τούτοις, όταν το σύστημα ECDIS χρησιμοποιεί χάρτες RNC (σχήμα 10.6), η 
υπέρθεση της εικόνας του ραντάρ συνήθως προκαλεί σύγχυση, διότι δεν υπάρχει 
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η δυνατότητα επιλεκτικής αποκρύψεως χαρτογραφικών πληροφοριών όπως κατά 
τη λειτουργία με χάρτες ENC.  
Στον πίνακα 10.1 έχουν συνοψισθεί τα κυριότερα πλεονεκτήματα/μειονεκτή-

ματα της διασύνδεσης του ECDIS  με το ναυτιλιακό ραντάρ. 

 

Σχήμα 10.6: Επίθεση εικόνας ραντάρ στoν ηλεκτρονικό χάρτη RNC. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10.1 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ECDIS 

ΜΕ ΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΡΑΝΤΑΡ 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Αποφυγή συγκρούσεων: Οι στόχοι και ο 
διαθέσιμος θαλάσσιος χώρος για χειρισμό 
αποφυγής συγκρούσεως είναι άμεσα εμφανή. 
Παρακολούθηση προχωρήσεως πλοίου: Το 
ραντάρ χρησιμεύει ως δεύτερη ανεξάρτητη πηγή 
προσδιορισμού στίγματος προς επιβεβαίωση ότι 
το στίγμα του GPS / DGPS είναι ακριβές. 
Αναγνώριση στόχων: Στόχοι από το ραντάρ 
ευκόλως αναγνωρίζονται με φόντο την εικόνα 
του ηλεκτρονικού χάρτη.  
Διερμήνευση εικόνας ραντάρ: Οι 
περιορισμένες επιδόσεις του ραντάρ (πτωχή 
διακρίβωση, σκίαση κ.ο.κ.) αντισταθμίζονται 
κατά κάποιο τρόπο και ευκολότερα 
διερμηνεύεται η εικόνα ραντάρ. 
Αντικείμενα στην μη χαρτογραφημένη τους 
θέση: Λόγω ρεύματος οι σημαντήρες 
μετατοπίζονται ομοιόμορφα εκτός της 
χαρτογραφημένης θέσεώς τους. Η κατάσταση 
αυτή είναι άμεσα εμφανής στο σύστημα ECDIS. 
Επίσης διακρίνεται εύκολα ένας σημαντήρας 
μετατοπισμένος τελείως εκτός του αγκυροβολίου 
του. 
Εντοπισμός σφαλμάτων: Ο εντοπισμός 
σφαλμάτων στην γεωγραφική θέση του πλοίου, 
στην πορεία και στην ταχύτητα του πλοίου είναι 
περισσότερο εύκολος. 
Αμοιβαίος έλεγχος αξιοπιστίας: Όταν οι 
εικόνες του ραντάρ και του ηλεκτρονικού χάρτη 
ταυτίζονται, αυξάνεται η εμπιστοσύνη στην 
αξιοπιστία της συσκευής ραντάρ και του 
συστήματος ECDIS. 
Περιορισμένος φόρτος εργασίας και 
περιορισμένα ανθρώπινα σφάλματα: Για 
παράδειγμα μετρήσεις ραντάρ δεν είναι 
απαραίτητο να μεταφέρονται χειρωνακτικά στο 
σύστημα ECDIS. 
Εναλλακτικότητα: Η συσκευή ECDIS δύναται 
να χρησιμεύσει ως εναλλακτικό ραντάρ για 
ναυσιπλοΐα. Για την αποφυγή συγκρούσεως το 
ραντάρ παραμένει αναντικατάστατο. 

προκαλείται σύγχυση στον άπειρο 
χειριστή κατά την απεικόνιση της 
εικόνας ραντάρ και των συμβόλων των 
παρακολουθούμενων στόχων στην 
οθόνη του συστήματος ECDIS, όταν 
λειτουργεί με σταθεροποίηση ως προς 
το βυθό. 
Απόκρυψη χαρτογραφικών αντικει-
μένων εξ αιτίας πιθανών ανεπιθύμη-
των επιστροφών ραντάρ λόγω 
θαλασσοταραχής, βροχής, ομίχλης 
κ.ο.κ. (radar clutter). Για τον 
περιορισμό clutter από το ραντάρ, η 
εικόνα του ραντάρ αντί να επικάθεται 
στην εικόνα του ηλεκτρονικού χάρτη, 
εμφανίζεται σε κατώτερη επίστρωση, 
ώστε στην ανώτερη να ευρίσκεται η 
εικόνα του ηλεκτρονικού χάρτη. Με 
αυτήν την ρύθμιση, απεικονίζονται 
αντικείμενα εντοπισμών ραντάρ στις 
θέσεις, στις οποίες δεν υπάρχουν 
χαρτογραφικά αντικείμενα στην βάση 
δεδομένων. Μερικοί κατασκευαστές 
συστημάτων ECDIS παρέχουν 
ημιδιαφανή επίστρωση εικόνας ραντάρ, 
η οποία δεν αποκρύπτει χαρτογρα-
φημένα αντικείμενα. 
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10.4 Διασύνδεση ECDIS με το σύστημα αυτομάτου αναγνωρίσεως AIS. 
10.4.1 Συνοπτική περιγραφή  συστήματος AIS. 
Το σύστημα AIS είναι ένα αμφίδρομο σύστημα αυτόματης ανταλλαγής 

πληροφοριών μεταξύ πλοίων και παράκτιων σταθμών για την υποστήριξη της 
ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και της 
προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος.  
Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του ΙΜΟ, το σύστημα AIS πρέπει να: 

− αποστέλλει αυτόματα πληροφορίες, οι οποίες θα περιέχουν τα εξής 
στοιχεία: «ταυτότητα πλοίου», «θέση», πορεία», «ταχύτητα», καθώς 
και άλλες πληροφορίες σχετικά με το δρομολόγιο και την ασφάλεια 
προς άλλα παραπλέοντα πλοία, παράκτιους σταθμούς και αεροσκάφη, 

− λαμβάνει αυτόματα τις ανωτέρω πληροφορίες, οι οποίες εκπέμπονται 
από άλλα πλοία, 

− παρακολουθεί και υποτυπώνει πλοία, 
− ανταλλάσει δεδομένα με παράκτιους σταθμούς. 

Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του  ΙΜΟ,  οι πληροφορίες του AIS απει-
κονίζονται τόσο στη μονάδα ενδείκτη και ελέγχου του συστήματος AIS του 
πλοίου, όσο και στην οθόνη του ECDIS με πινακοποιημένο κείμενο αλφαριθμη-
τικών χαρακτήρων και/ή με ειδικά τυποποιημένα γραφικά σύμβολα.  Η 
απόσταση κάλυψης του συστήματος AIS, είναι ίδια με τις άλλες εφαρμογές VHF 
και εξαρτάται από το ύψος της κεραίας. Μια αναμενόμενη τυπική εμβέλεια  στη 
θάλασσα φτάνει τα 20-25 ν.μ. O πομποδέκτης του AIS λειτουργεί  αυτόνομα και 
συνεχώς, ανεξάρτητα από το αν ο πλους διεξάγεται σε ανοικτή θάλασσα ή σε 
εσωτερικά ύδατα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επικοινωνίες VHF είναι για μικρές 
αποστάσεις, απαιτείται μια σημαντική ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων και  δεν 
πρέπει να υπάρχουν παρεμβολές. Για το λόγο αυτό έχουν δεσμευτεί 2 συχνό-
τητες VHF  (161.975 MHz  και 162.025 MHz).  
Οι αναμεταδότες επί πλοίων του ΑΙS, μπορούν να μεταδώσουν πληροφορίες 

σχετικές με την ταυτότητα του πλοίου, όπως το όνομά του, το διακριτικό κλή-
σεώς του, διαστάσεις, τύπο, θέση, πορεία, ταχύτητα και διάφορες άλλες  ναυτιλι-
ακές πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες, ανανεώνονται διαρκώς και λαμβάνον-
ται από όλους τους σταθμούς ΑIS  της περιοχής. Με την εγκατάσταση παράκτι-
ων σταθμών αναμεταδόσεως AIS, η κάλυψη μπορεί να βελτιωθεί δραστικά. 
Το σύστημα AIS επιτυγχάνει τον έγκαιρο εντοπισμό και την αναγνώριση των 

παραπλεόντων πλοίων, έστω και αν αυτά αποκρύπτονται από την ξηρά, πίσω 
από μία νήσο ή εντός ενός όρμου και για τον λόγο αυτό δεν είναι δυνατό να 
εντοπιστούν με το ραντάρ (σχήμα 10.7).  
Οι εκπεμπόμενες από τα πλοία μιας θαλάσσιας περιοχής πληροφορίες AIS  

λαμβάνονται και αξιοποιούνται, όχι μόνο από τα παραπλέοντα πλοία, αλλά και 
από τους παράκτιους σταθμούς των συστημάτων ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορί-
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ας (vessel traffic systems (VTS) για την δημιουργία  πληρέστερης εικόνας της 
ναυτιλιακής καταστάσεως σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα AIS είναι δυνατόν 
να εγκατασταθεί και σε πλωτά βοηθήματα ναυσιπλοΐας (π.χ. σημαντήρες, η 
άλλες τεχνητές κατασκευές στη θάλασσα), ώστε τα παραπλέοντα πλοία να τα 
εντοπίζουν σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις σε σχέση με τις αποστάσεις 
εντοπισμού με ραντάρ (Σχήμα 18). Σε παράκτιες περιοχές, στις οποίες λειτουργεί 
σύστημα ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας (VTS), είναι δυνατόν να 
συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες για τα μη εξοπλισμένα με σύστημα AIS 
πλοία και να διαβιβάζονται σε μορφή μηνυμάτων AIS προς όλα τα παραπλέοντα 
πλοία .  

Πραγματική κατάσταση 

 
Οθόνη ραντάρ Οθόνη AIS 

 
Σχήμα 10.7:  Το radar αδυνατεί να εντοπίσει στόχο πίσω από το χερσαίο όγκο,  

ενώ το σύστημα AIS ανταποκρίνεται στον εντοπισμό. 
H τεχνολογία του ΑΙS βασίζεται στα υπάρχοντα επικοινωνιακά συστήματα, 

δορυφορικά και επίγεια, σε ναυτιλιακούς αισθητήρες (GPS, γυροπυξίδα, 
δρομόμετρο) και σε ψηφιακό εξοπλισμό επικοινωνιών. Για το λόγο αυτό παρά 
τις προαναφερθείσες δυνατότητες, το σύστημα AIS είναι απολύτως εξαρτημένο 
από το σύστημα GPS. Η δέσμευση αυτή δείχνει την ανάγκη ενεργητικού 
εντοπισμού που παρέχει το σύστημα RADAR/ARPA. Το τελευταίο δεν δεσμεύ-
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εται από τη διαθεσιμότητα του συστήματος GPS. Επιπλέον, η ενεργητική 
μέθοδος εντοπισμού δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παραγκωνισθεί, με 
δεδομένο άλλωστε ότι το σύστημα AIS απαιτεί τη συμφωνία των παραπλεόντων 
πλοίων να συμμεθέξουν στο κοινό δίκτυο. Αν ένα πλοίο είτε δεν διαθέτει 
σύστημα AIS (π.χ. ένα μικρό αλιευτικό σκάφος ή σκάφος αναψυχής) είτε δε 
συμμετέχει στο σύστημα, εκούσια ή ακούσια, τότε θα πρέπει να εντοπιστεί μέσω 
του συστήματος RADAR/ARPA. Το ίδιο και οποιοσδήποτε άλλος ναυτιλιακός 
κίνδυνος, π.χ. ένα επιπλέον αντικείμενο.  

 
 

 

Σχήμα 10.8:  Διάχυση πληροφοριών AIS για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και 
για τον έλεγχο της ναυτιλιακής κίνησης με σύστημα επιτήρησης. 

Οι προαναφερόμενες διαπιστώσεις δεν αναιρούν τα σημαντικά πλεονεκτήμα-
τα του συστήματος AIS. Απλά προσδιορίζουν  τις πραγματικές του δυνατότητες, 
αποφεύγοντας τις επικίνδυνες υπερ-απλουστεύσεις που οδηγούν στα εσφαλμένα 
συμπεράσματα της κατάργησης του ενός συστήματος από το άλλο (AIS ΚΑΙ 
ARPA). To AIS λοιπόν μπορεί να αποδειχθεί ένα πολύτιμο ναυτιλιακό βοήθημα 
εκτέλεσης ασφαλούς ναυτιλίας και αποφυγής συγκρούσεως, όταν χρησιμοποιεί-
ται σε συνδυασμό με τα λοιπά ηλεκτρονικά ναυτιλιακά όργανα της γέφυρας. Η 
αποτελεσματικότητά του μεγιστοποιείται διαμέσου της διασύνδεσής του με το 
ECDIS, όταν δηλαδή είναι δυνατή η ταυτόχρονη παράθεση και σύγκριση των 
πληροφοριών από διαφορετικές πηγές, σε κοινό πληροφοριακό-απεικονιστικό 
μέσο. Ιδιαίτερα η συσχέτιση των πληροφοριών AIS και RADAR/ARPA, είναι 
εκείνη που αποσαφηνίζει πλήρως την εικόνα της ναυτιλιακής καταστάσεως και 
αυξάνει δραστικά την πιθανότητα της ορθής αποφάσεως περί του επικείμενου 
ελιγμού αποφυγής συγκρούσεως [Σχήμα 10.9]. 
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Σχήμα 10.9:  Σύγκριση των δυνατοτήτων εντοπισμού του radar και του AIS 
κατά τον πλου εγγύς ακτών. 

10.4.2 Απεικόνιση στόχων συστήματος AIS στην οθόνη του ECDIS. 
Όταν το σύστημα AIS έχει συνδεθεί με το σύστημα ECDIS, οι στόχοι AIS  

μπορούν να απεικονίζονται στον ηλεκτρονικό χάρτη της οθόνης ως επιπρόσθετο 
θεματικό επίπεδο πληροφοριών (σχήμα 10.10), όπως γίνεται και με το συμπλη-
ρωματικό θεματικό επίπεδο πληροφοριών του συστήματος ARPA (σχήμα 10.2).  

 

 

Στοιχεία συστήματος AIS 

Στοιχεία συστήματος ARPA 

Εικόνα ρανταρ 

 
Ηλεκτρονικοί χάρτες ENC (SENC) 

Ηλεκτρονικοί χάρτες RNC (SRNC) 

 

 
Σχήμα 10.10: Επιθέματα πληροφοριών radar/ARPA στο ECDIS 

Οι πληροφορίες του συστήματος AIS απεικονίζονται στον ηλεκτρονικό χάρτη 
της οθόνης του ECDIS με ειδικά τυποποιημένα σύμβολα (σχήματα 10.11 και 
10.13 έως 10.19), ενώ οι πλήρεις πληροφορίες για τον κάθε στόχο AIS απεικονί-
ζονται σε μορφή κειμένου σε ειδικό παράθυρο (σχήμα 10.12), όταν αυτό ζητηθεί 
από τον χειριστή.  
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Η συσχέτιση των συμβόλων AIS με τους υπερτιθέμενους στον ηλεκτρονικό 
χάρτη στόχους ραντάρ/ARPA, επιτρέπει την θετική αναγνώρισή τους αλλά και 
την επιβεβαίωση των υπολογιζόμενων κινηματικών τους στοιχείων από την 
συσκευή ραντάρ/ARPA. Οι καθυστερήσεις των 1–3 λεπτών στους υπολογισμούς 
των νέων κινηματικών στοιχείων των στόχων μετά από αλλαγές στην πορεία/ 
ταχύτητά τους, αντισταθμίζονται καθόσον η ενημέρωση αυτών των στοιχείων 
από το σύστημα AIS είναι άμεση. 

 
Σχήμα 10.11: Απεικόνιση στόχων συστήματος AIS στoν ηλεκτρονικό χάρτη  

του ECDIS. 
Τα στοιχεία των στόχων AIS και των στόχων ραντάρ / ARPA, εφόσον είναι 

διαθέσιμα συσχετίζονται με θεσπισμένα κριτήρια ανοχών και εάν συμφωνούν, ο 
στόχος εμφανίζεται με το σύμβολο AIS και ένα άνυσμα πορείας / ταχύτητας. 
Εάν δεν συμφωνούν εμφανίζονται αμφότερα τα σύμβολα AIS και ARPA με 
ξεχωριστά διανύσματα πορείας / ταχύτητας.  
Εάν για κάποιο στόχο τα στοιχεία AIS και ARPA έπαψαν να συμφωνούν, 

εκδίδεται προειδοποίηση και στα υπό μορφή κειμένου στοιχεία του στόχου 
εμφανίζεται αντίστοιχη ένδειξη, ενώ στον ενδείκτη εμφανίζονται αμφότερα τα 
σύμβολα AIS και ARPA με ξεχωριστά ανύσματα πορείας / ταχύτητας.  
Εάν για κάποιο στόχο τα στοιχεία AIS ή τα στοιχεία ARPA έπαψαν να είναι 

διαθέσιμα, εμφανίζεται το σύμβολο του απολεσθέντος στόχου της πηγής η οποία 
έπαψε να παρέχει στοιχεία και εκδίδεται προειδοποίηση, ενώ εξακολουθεί να 
εμφανίζεται το σύμβολο της πηγής, η οποία εξακολουθεί να παρέχει στοιχεία. 
Τέλος όταν ένας στόχος AIS απορρίπτεται από τον χειριστή, παύει να 

παρακολουθείται και από την συσκευή ραντάρ / ARPA.    
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Σχήμα 10.12:  
Παράθυρο εμφάνισης πινακοποιημένων 
στοιχείων στόχων συστήματος AIS στην 
οθόνη του ECDIS. 

 
 
 
 
 
 

Υποδηλώνει ότι ο χειριστής έχει επιλέξει να μην φαίνονται 
τα στοιχεία του στόχου, αλλά μόνο η θέση του.  

Ισοσκελές τρίγωνο, το κέντρο του οποίου είναι η 
γεωγραφική θέση του στόχου. Η κορυφή του τριγώνου η 
οποία ορίζεται από την τομή των δύο ίσων πλευρών του, 
δείχνει την πορεία του ή το στοιχείο COG (εφόσον δεν είναι 
διαθέσιμη η πορεία).  

Το σύμβολο δύναται να είναι μικρότερο από εκείνο του 
επιλεγμένου στόχου 

 

 

     

 
Σχήμα 10.13: Μη ενεργοποιημένος στόχος AIS (Sleeping Target). 
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Ισοσκελές τρίγωνο, το κέντρο του οποίου είναι η γεωγραφική 
θέση του στόχου. Η κορυφή του τριγώνου η οποία ορίζεται από 
την τομή των δύο ίσων πλευρών του, δείχνει την πορεία του ή το 
στοιχείο COG (εφόσον δεν είναι διαθέσιμη η πορεία).  

Τα στοιχεία COG/SOG δηλώνονται με την διακεκομμένη γραμμή 
η οποία ξεκινά από το κέντρο του τριγώνου. 

Η πορεία δηλώνεται με την μη διακεκομμένη γραμμή σταθερού 
μήκους η οποία ξεκινά από την κορυφή του τριγώνου που 
αντιστοιχεί στην τομή των δύο ίσων πλευρών του. 

Η μικρή κάθετη γραμμή στο άκρο της γραμμής πορείας δηλώνει 
στροφή και την κατεύθυνση της στροφής του στόχου προς άμεσο 
εντοπισμό χειρισμού του στόχου. 

Η διακεκομμένη γραμμή δηλώνει την προβλεπόμενο μελλοντικό 
ίχνος.  

Σχήμα 10.14: Eνεργοποιημένος στόχος AIS (Αctivated Target). 

 
 

Το βασικό σύμβολο περιβάλλεται από ένα τετράγωνο πλαίσιο 
(στο οποίο εμφανίζονται μόνο οι γωνίες), με το οποίο φαίνε-
ται η επιλογή κάποιου στόχου του AIS για την παρουσίαση 
λεπτομερών στοιχείων σε ένα ξεχωριστό παράθυρο της 
οθόνης,  στο οποίο θα παρουσιάζονται τα ληφθέντα στοιχεία 
του στόχου καθώς και τα υπολογιζόμενα CPA και TCPA 

 

Σχήμα 10.15: Επιλεγμένος στόχος AIS (selected target). 
 
 

στόχος ο οποίος βρίσκεται εντός των τεθέντων από τον 
χειριστή ορίων  CPA26 και TCPA27. 

Το ισοσκελές τρίγωνο εμφανίζεται με παχιά κόκκινη 
γραμμή και είναι δυνατόν να έχει μεγαλύτερο μέγεθος. 
Εμφανίζονται επίσης οι γραμμές πορείας, COG / SOG με 
την τυχόν ένδειξη στροφής. Το σύμβολο αναβοσβύνει μέχρι 
ο χειριστής να βεβαιώσει ότι ο στόχος έγινε αντιληπτός.  

 

Σχήμα 10.16: Επικίνδυνος στόχος AIS (dangerous target). 
 

                                              
26 CPA: Closest point of Approach 
27 TCPA: Time to Closest point of Approach 
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Ο στόχος απεικονίζεται με το σύμβολο περιγράμματος του πλοίου 
στη κλίμακα του απεικονιζόμενου ηλεκτρονικού χάρτη 

 

Σχήμα 10.17: Απεικόνιση στόχου AIS υπό κλίμακα  
                         (AIS Target – True Scale Outline). 
 
 

 

Σχήμα 10.18: Προηγούμενες θέσεις στόχου AIS (Target Past Positions). 
 

 

τελευταία  γνωστή θέση ενός στόχου ΑΙS, ο 
οποίος έπαψε να εκπέμπεται από το σύστημα 

  

Σχήμα 10.19: Απωλεσθείς στόχος AIS (Lost target). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10-2 
ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ AIS  ΠΛΟΙΟΥ 

Κατηγορίες 
πληροφοριών 

Στοιχεία Πληροφοριών Ταχύτητα ανανεώσεως 
πληροφοριών 

Στατικές: όνομα πλοίου, τύπος, διακριτικό 
κλήσεως, αριθμός εθνικού και 
διεθνούς νηολογίου, μήκος και 
πλάτος, θέση κεραίας συστήματος 
προσδιορισμού θέσεως 

Κάθε  6 λεπτά, κατόπιν αιτήσεως 
του χειριστή.  

 

Δυναμικές: θέση πλοίου και ακρίβεια μέθοδου 
προσδιορισμού της, χρόνος UTC, 
ταχύτητα, πορεία  και λοιπά στοι-
χεία κινήσεως, κατάσταση πλου 
(εν πλω, αγκυροβολημένο, ακυ-
βέρνητο, κλπ.) 

Ανανεώνονται κάθε 2 ως 10 
δευτερόλεπτα κι είναι σχετικές με 
τη θέση, πορεία και ταχύτητα 
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Κατηγορίες 
πληροφοριών 

Στοιχεία Πληροφοριών Ταχύτητα ανανεώσεως 
πληροφοριών 

Πληροφορίες 
πλου: 

-Βύθισμα πλοίου. 
-Φορτίο (τύπος). 
-Προορισμός και  ETA  
-Δρομολόγιο 
-Αριθμός πληρώματος ή 
   επιβαινόντων 
-Διάφορες άλλες πληροφορίες: 
Ελεύθερο κείμενο ή e-mails. 

Κάθε  6 λεπτά, κατόπιν αιτήσεως 
του χειριστή.  

 

Μηνύματα 
ασφάλειας: 

Broadcast message, Addressed 
message 

As required 

10.5  Διασύνδεση ECDIS με το σύστημα NAVTEX 
10.5.1 Συνοπτική περιγραφή  συστήματος NAVTEX 
Το σύστημα NAVTEX  είναι ένα σύστημα εκπομπής πληροφοριών ασφάλειας 

ναυσιπλοΐας από παράκτιους σταθμούς και αυτόματης λήψεώς τους με ειδικούς 
δέκτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν την τεχνική Τηλεγραφίας Στενής Ζώνης 
Άμεσης Εκτύπωσης NBDB (Narrow Band Direct Printing Telegraphy) [Ραδιο-
τηλετυπία]. Το σύστημα NAVTEX, αποτελεί τμήμα του Παγκόσμιου Συστή-
ματος Ναυτιλιακών Προαγγελιών WWNWS (World-Wide Navigational 
Warning Service) καθώς και του  Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύ-
νου και Ασφάλειας GMDSS: (Global Maritime Distress and Safety System). Στο 
σχήμα 10.20 φαίνεται συνοπτικά ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των 
διεθνών υπηρεσιών του συστήματος NAVTEX. 
Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος NAVTEX, έχουν 

καθοριστεί 16 γεωγραφικές περιοχές συντονισμού εκπομπής ναυτιλιακών 
πληροφοριών (NAVAREAS).   
Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιοχές ναυτιλιακών πληροφοριών (σχήμα 

10.21α), λειτουργούν παράκτιοι σταθμοί εκπομπής, που εκπέμπουν σε αυστηρά 
καθορισμένες ώρες, 6 φορές το 24ωρο (κάθε 4 ώρες) για την κάλυψη μίας 
αντίστοιχης υποπεριοχής (σχήμα 10.21β) με τυποποιημένες ναυτιλιακές πληρο-
φορίες ρουτίνας, όπως προαγγελίες για τους ναυτιλόμμενους.  
Για την εκπομπή των παράκτιων σταθμών NAVTEX, έχουν καθοριστεί διεθ-

νώς οι συχνότητες 490 kΗz, 518 kΗz και 4209,5 kΗz. Οι περισσότεροι σταθμοί 
εκπέμπουν στη συχνότητα 518 kΗz.  
Οι πληροφορίες NAVTEX λαμβάνονται στα πλοία αυτόματα από ειδικό 

δέκτη NAVTEX και εκτυπώνονται απ' ευθείας σε τηλετυπικό εκτυπωτή, ή 
εμφανίζονται στην ειδική οθόνη του δέκτη (σχήμα10.22). 
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Σχήμα 10.20: Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών συστήματος NAVTEX. 

Ζωτικής σημασίας και κατεπείγοντα μηνύματα (π.χ. πληροφορίες για έρευνα 
και διάσωση, έκτακτες αναγγελίες θυέλλης κλπ.) εκπέμπονται εκτάκτως (εκτός 
των προκαθορισμένων ωρών εκπομπής).  
Ο δέκτης NAVTEX παραμένει συνεχώς σε λειτουργία και προγραμματίζεται 

να λαμβάνει αυτόματα από επιλεγμένους σταθμούς επιλεγμένες κατηγορίες 
μηνυμάτων.  
Ο δέκτης NAVTEX παραμένει συνεχώς σε λειτουργία και προγραμματίζεται 
για: 

• να λαμβάνει αυτόματα μηνύματα από τους επιλεγόμενους από τον χρήστη 
σταθμούς 

• να λαμβάνει μόνο τις επιλεγόμενες από τον χρήστη κατηγορίες μηνυμά-
των 

Τα μηνύματα NAVTEX (σχήμα 10.23), έχουν πρόθεμα από 4 χαρακτήρες 
(Β1, Β2, Β3, Β4) οι οποίοι δεικνύουν τα εξής: 

 Β1: ταυτότητα σταθμού εκπομπής 
 Β2: κατηγορία μηνύματος 
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 Β3-Β4: αύξων αριθμός  μηνύματος (1-99)  

 
α. Γεωγραφικές περιοχές συντονισμού εκπομπής ναυτιλιακών πληροφοριών 
     (NAVAREAS). 

 
α.    Σταθμοί  εκπομπής  NAVTEX  περιοχής  Μεσσογείου  Θαλάσσης  
       (NAVAREA  ΙΙΙ). 

Σχήμα 10.21: Περιοχές και σταθμοί μετάδοσης ναυτιλιακών πληροφοριών.  
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Σχήμα 10.22: Αντιπροσωπευτικοί δέκτες NAVTEX 

  
10.5.2  Δομή και κατηγορίες  μηνυμάτων  NAVTEX 
Η κατηγορία του μηνύματος NAVTEX αναγνωρίζεται από το δεύτερο γράμμα 

(Β2 ) του προθέματος (Β1Β2Β3Β4), ως εξής:  
Α:  Προαγγελίες για τους 
      Ναυτιλλομένους   
Β:   Δελτία καιρού 
C:   Αναφορές πάγων 
D:   Πληροφορίες έρευνας - Διάσωσης  
E:  Μετεωρολογικές πληροφορίες  
F:   Μηνύματα Πλοηγικής Υπηρεσίας  
G:  Σύστημα AIS 
Η:  Μηνύματα LORAN 

Ι:  αδιάθετος χαρακτήρας  
J:   Μηνύματα συστημάτων  
     δορυφορικής ναυτιλίας  
K:  Αλλα μηνύματα ηλεκτρονικών Ραδιο-
βοηθημάτων  
L:  Προαγγελίες για τους Ναυτιλλομένους 
επιπρόσθετες του γράμματος Α. 
V, W, X, Y: Ειδικές υπηρεσίες οι οποίες 
καθορίζονται από τον συντονιστή της 
περιοχής ναυτιλιακών πληροφοριών 
(NAVAREA) 
Ζ   Μη ύπαρξη μηνυμάτων  

Ο δέκτης NAVTEX μπορεί να διασυνδεθεί με το σύστημα ECDIS για την 
απεικόνιση των λαμβανόμενων από τους παράκτιους σταθμούς πληροφοριών 
ασφάλειας ναυσιπλοΐας  τόσο σε πινακοποιημένη μορφή σε ειδικό παράθυρο της 
οθόνης  του ECDIS, όσο και με γραφική μορφή (π.χ. απεικόνηση περιοχής) στον 
ηλεκτρονικό χάρτη (σχήμα: 10.23). 
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Σχήμα 10.23: Απεικόνιση πληροφοριών συστήματος NAVTEX στoν ηλεκτρονικό χάρτη του ECDIS 
                                                                                                         [JRC Japan Radio Co. Ltd. JRC JAN-3598 ECDIS.]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ENC 

11.1 Διόρθωση έντυπων και ηλεκτρονικών χαρτών 
Μία από τις σημαντικότερες εργασίες του ναυτιλλόμενου είναι η συστηματική 

και έγκαιρη προ του απόπλου διόρθωση των έντυπων ναυτικών χαρτών και ναυ-
τικών εκδόσεων με τις αγγελίες για τους ναυτιλλομένους (Notices to Mariners-
NtMs), οι οποίες ανάλογα με την πρακτική των διαφόρων Υδρογραφικών Υπη-
ρεσιών, εκδίδονται ανά εβδομάδα, ανά δεκαπενθήμερο ή ακόμα και ανά μήνα 
(Σχήμα 11.1). Συνηθισμένες μορφές διορθώσεων των παραδοσιακών έντυπων 
ναυτικών χαρτών με τις αγγελίες για τους ναυτιλλομένους είναι οι εξής: 

 Να διορθωθεί σε … μέτρα το βάθος … που σημειώνεται στη θέση …. 
 Να καταχωρηθεί φανός με χαρακτηριστικά  …..  στη θέση ….. 
 Να διαγραφεί το σύμβολο ….  στη θέση ……. 
 Τα χαρακτηριστικά του φάρου στη θέση … να διορθωθούν ως εξής: … 
 Να σημειωθεί το σύμβολο υποβρυχίου τηλεφωνικού καλωδίου μεταξύ των 
σημείων:  
             Α.     φ: -- -- ,     λ: -- --- 
             Β.     φ: -- -- ,     λ: -- --- 
             Γ.     φ: -- -- ,     λ: -- --- 

             
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Σχήμα 11.1: 
Μηνιαίο τεύχος αγγελιών 
για τους ναυτιλλόμενους. 
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Η εκ πρώτης όψεως απλή και τυποποιημένη χειρωνακτική εργασία διορθώσε-
ως των παραδοσιακών έντυπων ναυτικών χαρτών και ναυτικών εκδόσεων με τις 
εβδομαδιαίες ή μηνιαίες αγγελίες για τους ναυτιλλομένους, συνήθως υλοποιείται 
με αρκετές δυσκολίες για τους κάτωθι λόγους: 

 Είναι πολύ χρονοβόρα διαδικασία, ιδίως για πλοία, τα οποία είναι υπο-
χρεωμένα να διατηρούν μεγάλο αριθμό ναυτικών χαρτών και εκδόσεων 
για πολλές γεωγραφικές περιοχές. 

 Πρέπει να υλοποιείται συστηματικά και ανελλιπώς τόσο για λόγους ασφά-
λειας ναυσιπλοΐας όσο και για τυπικούς λόγους (π.χ. επιθεωρήσεις λιμενι-
κών αρχών και νηογνωμόνων για εμπορικά πλοία και αντίστοιχων ελεγκτι-
κών οργάνων για πολεμικά πλοία). 

 Πρέπει να υλοποιείται κατά προτίμηση στον περιορισμένο συνήθως χρόνο, 
κατά τον οποίο το πλοίο βρίσκεται εν όρμω, γιατί κατά τη διάρκεια του 
πλου συνήθως δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα κατά το χρόνο εκτελέσεως 
φυλακών. 

 Εξαρτάται από το χρόνο παραλαβής των αγγελιών για τους ναυτιλλομέ-
νους (Notices to Mariners- NtMs). Οι αγγελίες παραλαμβάνονται 
συνήθως, όταν το πλοίο καταπλέει σε κατάλληλο για το σκοπό αυτό 
λιμένα. Η καθυστέρηση αυτή σήμερα είναι δυνατό, για τις περισσότερες 
περιπτώσεις, να περιοριστεί με τη λήψη των αγγελιών μέσω διαδικτύου 
(Internet) από τις ιστοσελίδες των περισσοτέρων Υδρογραφικών 
Υπηρεσιών. 

Μια από τις βασικότερες απαιτήσεις των λειτουργικών προδιαγραφών του 
ΙΜΟ για το σύστημα ECDIS αποτελεί η δυνατότητα του συστήματος να: 

 Καταχωρεί αυτόματα τις επίσημες διορθώσεις των Ηλεκτρονικών Ναυτι-
λιακών Χαρτών (ENCs) που εκδίδονται από τις Υδρογραφικές Υπηρεσίες 
με τη βοήθεια του λογισμικού. Οι διορθώσεις αυτές λέγονται και 
αναβαθμίσεις (updates). 

 Καταχωρεί επιπρόσθετες διορθώσεις των Ηλεκτρονικών Ναυτιλιακών 
Χαρτών (ENCs) χειροκίνητα. 

 Αποθηκεύει τις καταχωρούμενες επίσημες διορθώσεις των Ηλεκτρονικών 
Ναυτιλιακών Χαρτών (ENCs), ώστε να είναι δυνατή η απεικόνιση και ο έ-
λεγχος κάθε διορθώσεως ξεχωριστά καθώς και η επαναφορά του Ηλεκτρο-
νικού Ναυτιλιακού Χάρτη (ENC) σε οποιαδήποτε προγενέστερη μορφή. 

 Διαχωρίζει και απεικονίζει στην οθόνη με διαφορετικό συμβολισμό τις 
επίσημες διορθώσεις, οι οποίες προέρχονται από τις Υδρογραφικές Υπηρε-
σίες και καταχωρούνται αυτόματα από το λογισμικό του συστήματος από 
τις  διορθώσεις που καταχωρούνται με χειρωνακτική μέθοδο. 
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Ακόμη και μόνο η παραπάνω δυνατότητα του ECDIS να καταχωρεί αυτόματα 
τις διορθώσεις των ENCs και να απαλάσσει το ναυτιλλόμενο από τη χρονοβόρα 
διαδικασία χειρωνακτικής διορθώσεως των έντυπων ναυτικών χαρτών, αποτελεί 
σημαντικό λόγο προτιμήσεως του συστήματος ECDIS έναντι των παραδοσιακών 
μεθόδων ναυτιλίας (χρήση έντυπων ναυτικών χαρτών). 

11.2 Πως γίνεται η αυτόματη διόρθωση των Ηλεκτρονικών Ναυτιλιακών 
Χαρτών (ENCs) στο ECDIS. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο 3 (§3.3), οι διορθώσεις των ENCs 
αποτελούν ειδικά ψηφιακά αρχεία με τυποποιημένη ονομασία-αρίθμιση της μορ-
φής CCPXXXXX.EEE,  στην οποία: 
• Οι δύο πρώτοι χαρακτήρες CC δηλώνουν τη χώρα παραγωγής του  ENC.  
• Ο χαρακτήρας P δηλώνει την κατηγορία του ENC.  
• Οι επόμενοι 5 χαρακτήρες XXXXX δηλώνουν την αρίθμηση του φατνίου 

(cell) του ENC.  
• Οι τρεις χαρακτήρες EEE που ακολουθούν μετά την τελεία, λαμβάνουν 

τις τιμές 001, 002, 003 ….. και αποτελούν την αρίθμηση των διαδοχικών  
διορθώσεων του ENC. 

Η διαδικασία διορθώσεως (αναβαθμίσεως “updating”) των Ηλεκτρονικών 
Ναυτιλιακών Χαρτών ENCs στο σύστημα ECDIS γίνεται αυτόματα από το λογι-
σμικό του συστήματος με την επεξεργασία των ανωτέρω ψηφιακών αρχείων. Τα 
αρχεία αυτά παράγονται από τις Υδρογραφικές Υπηρεσίες που έχουν εκδώσει 
τον αρχικό ENC και αποστέλλονται στα πλοία με διαφόρους τρόπους (ενσύρ-
ματα και ασύρματα δίκτυα επικοινωνιών, κλασσικό ταχυδρομείο κλπ.), όπως 
αναφέρεται στη συνέχεια. 
Οι λειτουργίες του λογισμικού του συστήματος ECDIS για την αξιοποίηση 

των ψηφιακών αρχείων με τις αναβαθμίσεις (updates) των ENCs συνίστανται σε 
διάφορες επεμβάσεις στα χωρικά και περιγραφικά αντικείμενα των ENCs (βλ. 
κεφάλαιο 3). Οι επεμβάσεις αυτές στηρίζονται στην ιδιότητα των ENCs να 
διαθέτουν ένα μοναδικό αριθμό αναγνωρίσεως για κάθε ξεχωριστό αντικείμενο, 
με τη βοήθεια του οποίου είναι δυνατή η άμεση αναφορά και ο εντοπισμός κάθε 
αντικειμένου.  
Πιο συγκεκριμένα οι λειτουργίες του λογισμικού του συστήματος ECDIS για 

την αναβάθμιση (updating) των ENCs της βάσεως δεδομένων Ηλεκτρονικών 
Ναυτιλιακών Χαρτών του συστήματος (SENC)28, κατατάσσονται στις επόμενες 
τρεις βασικές κατηγορίες: 

 Καταχώρηση νέων αντικειμένων. 
 Διόρθωση χαρακτηριστικών υφισταμένων αντικειμένων. 
 Διαγραφή αντικειμένων. 

                                              
28 SENC: System Electronic Navigational Chart (βλ κεφάλαιο 5 § 5.1) 
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Η διόρθωση των ENCs με τα δεδομένα που περιέχονται στα ψηφιακά αρχεία 
αναβαθμίσεως πραγματοποιείται υποχρεωτικά με τη σειρά αρίθμησής τους και 
δεν παρέχεται στο χρήστη δυνατότητα επιλεκτικής καταχωρήσεως ορισμένων 
μόνο διορθώσεων. Εν τούτοις το σύστημα ECDIS παρέχει στον χρήστη τη δυνα-
τότητα να βλέπει και να αποδέχεται την καταχώρηση κάθε μιας διορθώσεως.   
Το λογισμικό απορρίπτει αυτόματα την εγκατάσταση οποιουδήποτε  ψηφια-

κού αρχείου αναβάθμισης (διόρθωσης) όταν ο αριθμός του δεν αποτελεί συνέ-
χεια του αριθμού της τελευταίας διορθώσεως που έχει καταχωρηθεί.  
Κάθε ψηφιακό αρχείο αναβάθμισης (διόρθωσης) ηλεκτρονικών Ναυτιλιακών 

Χαρτών χρησιμοποιείται για τη διόρθωση αντικειμένων ενός μόνο ENC. Η διόρ-
θωση ενός αντικεμένου σε ένα ENC δεν συνεπάγεται την αυτόματη διόρθωση 
του ιδίου αντικειμένου που τυχαίνει να περιέχεται και σε άλλους ENCs (διαφο-
ρετικής κλίμακας).  
Για τη διόρθωση ενός αντικειμένου που περιέχεται σε περισσότερους από 

έναν ENCs, χρησιμοποιείται διαφορετικό ψηφιακό αρχείο για κάθε έναν ENC. 
Κάθε διόρθωση καταγράφεται στο ειδικό αρχείο ιστορικού (log file) της βάσεως 
δεδομένων Ηλεκτρονικών Ναυτιλιακών Χαρτών του συστήματος (SENC).  
Τα αρχικά δεδομένα (αντικείμενα) κάθε ενός ENC παραμένουν στη βάση 

δεδομένων Ηλεκτρονικών Ναυτιλιακών Χαρτών του συστήματος (SENC), 
ανεξάρτητα από τις διορθώσεις (αναβαθμίσεις) που έχουν υλοποιηθεί. Τα δεδο-
μένα αυτά διαγράφονται μόνον όταν εγκατασταθεί στη SENC νέα έκδοση του  
ENC. Στην περίπτωση αυτή καταγράφονται στο ειδικό αρχείο ιστορικού (log 
file) ο αριθμός, το έτος έκδοσης και οι αναβαθμίσεις του ENC που διαγράφηκε.  

11.3 Διανομή διορθώσεων Ηλεκτρονικών Ναυτιλιακών Χαρτών (ENCs). 
Στην προηγούμενη ενότητα παρουσιάσθηκαν οι βασικές αρχές στις οποίες 

στηρίζεται η αυτόματη διόρθωση των ENCs της SENC με τη βοήθεια των ψηφι-
ακών αρχείων αναβάθμισης (update files). 
Τα ψηφιακά αρχεία αναβάθμισης παράγονται από τις Υδρογραφικές Υπηρεσί-

ες που έχουν εκδόσει τους αρχικούς ENCs και αποστέλλονται στους χρήστες 
από τα περιφερειακά κέντρα29 ή τα πρακτορεία διανομής ENCs με διάφορα 
μέσα, τα κυριότερα από τα οποία είναι τα εξής: 

 Δέκτης προηγμένης ομαδικής κλήσης E.G.C (Enchaced Group Calling 
receiver) του συστήματος επικοινωνιών INMARSAT-C.  Με το δέκτη 
αυτό είναι δυνατή η μεταφορά δεδομένων σε πραγματικό χρόνο με 
ταχύτητα 600 bits/sec. Εν τούτοις η ταχύτητα αυτή είναι αρκετά χαμηλή 
και δεν  προσφέρεται για μεταφορά σημαντικού όγκου δεδομένων (μεγάλη 
διάρκεια εκπομπής και υψηλό οικονομικό κόστος). 

                                              
29 RENCs: Regional Electronic Chart Coordinating Centres (βλ § 11.4). 
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 Ενσύρματα δίκτυα επικοινωνιών.  Επίσης και αυτή η μέθοδος, όπως και η 
προηγούμενη, έχει το σημαντικό μειονέκτημα ότι δεν μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί, όταν το πλοίο βρίσκεται εν πλω. 

 Κλασσικό ταχυδρομείο για αποστολή των ψηφιακών αρχείων σε διάφορα 
μέσα αποθήκευσης (CDs κλπ.). Η μέθοδος αυτή έχει το σημαντικό μειονέ-
κτημα ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν το πλοίο βρίσκεται εν πλώ. 

 Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων του συστήματος IMARSAT-B και του 
δικτύου κινητής τηλεφωνίας G.S.M. Για ορισμένες παράκτιες περιοχές 
παρέχουν τη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων σε πραγματικό χρόνο με 
ταχύτητα 96600bits/sec και εύλογο προσιτό κόστος. 

 Χρήση υπηρεσιών διαδικτύου (internet). Ίσως η πλέον ικανοποιητική λύση 
για τη με χαμηλό οικονομικό κόστος μετάδοση των ψηφιακών αρχείων 
αναβάθμισης των ENCs, σε πραγματικό χρόνο, βρίσκεται στην αξιοποίηση 
των διαφόρων υπηρεσιών μεταφοράς δεδομένων του διαδικτύου (Internet), 
όπως: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), ειδικές ιστοσελίδες με χρήση 
πρωτοκόλλων μεταφοράς ψηφιακών αρχείων FTP (File Transer Protocol) 
κλπ. 

Ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιείται για την αποστολή των ψηφια-
κών αρχείων αναβάθμισης των ENCs, η αποστολή πραγματοποιείται με μία από 
τις επόμενες δύο μεθόδους: 

 Αυτόματη αποστολή των διορθώσεων όλων των ENCs που κατέχει ένα 
πλοίο με βάση τον κατάλογο που τηρεί το Περιφερειακό Συντονιστικό 
Κέντρο Διάθεσης Η/Ν Χαρτών (RENC) ή το πρακτορείο διανομής ENCs 
(βλ. §11.4). 

 Αποστολή κατόπιν αιτήσεως του πλοίου των διορθώσεων μόνο για συγκε-
κριμένους ENC (για συγκεκριμένο πλου)  

Η επιλογή του μέσου και της μεθόδου αποστολής των διορθώσεων των ENCs 
σε ένα πλοίο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως: όγκος μεταδιδόμενων 
στοιχείων, διατιθέμενα μέσα και απαιτούμενο οικονομικό κόστος. 

11.4 Περιφερειακά Συντονιστικά Κέντρα Διάθεσης Ηλεκτρονικών Χαρτών 
Regional Electronic Chart Coordinating Centres (RENCs).  

Τα Περιφερειακά Συντονιστικά Κέντρα Διάθεσης Ηλεκτρονικών Χαρτών 
(RENC), είναι οργανισμοί που δημιουργούνται με τη συνεργασία ορισμένων 
Υδρογραφικών Υπηρεσιών στα πλαίσια της δημιουργίας της Παγκόσμιας Βάσης 
Δεδομένων Ηλεκτρονικών Ναυτιλιακών Χαρτών (WEND “World-wide Electro-
nic Navigational Data Base”) του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού.  
Τα RENCs συγκεντρώνουν για μία ευρεία γεωγραφική περιοχή, σε μία ενιαία 

βάση δεδομένων, τους ENCs και τα σχετικά αρχεία αναβάθμισής τους (updates) 
από τους εκδότες τους (Υδρογραφικές Υπηρεσίες διάφορων χωρών) και προβαί-
νουν στη συνεχή ανανέωσή των στοιχείων αυτών και στην διάθεσή τους (πώλη-
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ση) στους ναυτιλλόμενους είτε απ’ ευθείας είτε μέσω δικτύου πρακτορείων δια-
νομής.  
Με τον τρόπο αυτό ο ναυτιλλόμενος έχει στη διάθεσή του ένα σύστημα προ-

μήθειας και παραλαβής ENCs και “updates” για τις περιοχές ενδιαφέροντός του, 
χωρίς να απαιτείται να απευθυνθεί σε πολλές πηγές προμήθειας  (Υδρογραφικές 
Υπηρεσίες των χωρών που εκδίδουν τους αντίστοιχους ENCs).  
Τα κυριότερα Περιφερειακά Συντονιστικά Κέντρα Διάθεσης Ηλεκτρονικών 

Χαρτών (RENCs) που λειτουργούν σήμερα (2004) είναι τα εξής: 

- Περιφερειακό Συντονιστικό Κέντρο Διάθεσης Η/Ν Χαρτών PRIMAR: 
Είναι το πρώτο RENC που δημιουργήθηκε διεθνώς με αρχική συμμετοχή 
Υδρογραφικών Υπηρεσιών από την περιοχή της Βορείου Ευρώπης. Έχει 
έδρα την Υδρογραφική Υπηρεσία της Νορβηγίας και διαθέτει ENCs που 
εκδίδονται από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάς με 
πλήρεις υπηρεσίες αναβάθμισης (Updating Services).   

- Περιφερειακό Συντονιστικό Κέντρο Διάθεσης Η/Ν Χαρτών IC-ENC: 
Έχει έδρα την Υδρογραφική Υπηρεσία του Η.Β. (Βρετανικού Ναυαρ-
χείου) και διαθέτει ENCs που εκδίδονται από διάφορες χώρες, μεταξύ των 
οποίων και η Ελλάς με πλήρεις υπηρεσίες αναβάθμισης (Updating 
Services).   

 

Σχήμα 11.2:   Ιστοσελίδα περιφερειακού συντονιστικού κέντρου Η/Ν χαρτών 
IC-ENC. 

Πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα, τις προϋποθέσεις αλλά και τον τρόπο 
προμήθειας των ENCs του Ελλαδικού χώρου, και των αντίστοιχων υπηρεσιών 
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αναβάθμισής τους (updating services) παρέχονται στις ιστοσελίδες των ανωτέρω 
Περιφερειακών Συντονιστικών Κέντρων Διάθεσης Ηλεκτρονικών Χαρτών: 

www.ic-enc.org (Σχήμα 11.2). 
www.primar-stavanger.org (Σχήμα 11.3). 
 

 

Σχήμα 11.3:  Ιστοσελίδα περιφερειακού συντονιστικού κέντρου Η/Ν χαρτών  
       Primar. 

11.5 Χειρωνακτική διόρθωση Ηλεκτρονικών Ναυτιλιακών Χαρτών (ENCs). 
Εκτός από την αυτόματη διόρθωση των ηλεκτρονικών ναυτιλιακών χαρτών  

(§ 11.2), το σύστημα ECDIS παρέχει τη δυνατότητα διόρθωσης των αντικειμε-
νων των ENCs (βλ. § 4.3) με χειρωνακτικό τρόπο , ανεξάρτητα από τη λήψη των 
επίσημων αναβαθμίσεων των αντίστοιχων ENCs. Για το σκοπό αυτό το λογισμι-
κό των συστημάτων ECDIS διαθέτει διάφορα γραφικά εργαλεία, με τα οποία 
είναι δυνατή η βήμα προς βήμα διόρθωση ορισμένων στοιχείων των ENCs  με 
τρόπο ανάλογο των μεθόδων διόρθωσης των έντυπων ναυτικών χαρτών με τις 
αγγελίες για τους ναυτιλόμενους, όπως: 

 διαγραφή ή προσθήκη διαφόρων συμβόλων (φανοί, σημαντήρες, 
ναυάγια κ.λ.π.), 
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 σχεδίαση ή διαγραφή διαφόρων γραμμών (όρια απαγορευμένων 
περιοχών κλπ.), 

 αλλαγή χαρακτηριστικών φανών κλπ. 
Οι διορθώσεις των ENCs που εκτελούνται με χειρωνακτικό τρόπο πρέπει 

κατά την απεικόνισή τους στην οθόνη του συστήματος ECDIS, να διακρίνονται 
με σαφήνεια από τις επίσημες διορθώσεις  που εκτελούνται αυτόματα με τη 
βοήθεια του λογισμικού και των ψηφιακών αρχείων αναβάθμισης που εκδίδονται 
από τον εκδότη του ENC.  

η γραμμή αυτή
μετατοπίστηκε

ο σημαντήρας
άλλαξε θέση

 
Σχήμα 11.4: Παραδείγματα χειρωνακτικής διόρθωσης ENC. 

Οι διορθώσεις που καταχωρούνται με χειρωνακτικό τρόπο είναι δυνατόν να 
διαγραφούν εύκολα από το χρήστη σε οποιοδήποτε χρόνο.  
Όταν το ψηφιακό αρχείο ενός ENC της βάσεως δεδομένων του συστήματος 

ECDIS αντικατασταθεί με νεότερη έκδοσή του, διαγράφονται αυτόματα όλες οι 
διορθώσεις που έχουν καταχωρηθεί χειροκίνητα 
Στο σχήμα 11.4 φαίνεται ένα παράδειγμα απεικονίσεως διορθώσεων ENC που 

έχουν καταχωρηθεί χειροκίνητα σε ένα σύστημα ECDIS. Στο παράδειγμα αυτό, 
φαίνεται η διόρθωση της θέσεως ενός σημαντήρα και μιας γραμμής. Στην οθόνη 
του συστήματος απεικονίζονται τόσο οι αρχικές θέσεις του σημαντήρα και της 
γραμμής (με ένα σύμβολο διαγραφής) όσο και οι νέες (όπως ακριβώς και στις 
αντίστοιχες διορθώσεις των έντυπων ναυτικών χαρτών). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ECDIS  

12.1 Καταγραφή και ανάκτηση στοιχείων πλου στο  ECDIS. 
Μία άλλη σημαντική λειτουργία των συστημάτων ECDIS είναι η συνεχής  

υποτύπωση και καταγραφή βασικών στοιχείων του πλου και η δυνατότητα 
ανάκτησής τους για μελέτη και ανάλυση των συνθηκών ναυτικού ατυχήματος. 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των λειτουργικών προδιαγραφών του ΙΜΟ, το  
ECDIS πρέπει να καταγράφει και να ανακτά ορισμένα βασικά στοιχεία του πλου 
που απαιτούνται για την καταγραφή του ιστορικού της πλοήγησης και των 
χρησιμοποιηθέντων ENCS και λοιπών πληροφοριών για τις τελευταίες 12 ώρες 
του πλου. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να πραγματοποιείται  συνεχής καταγραφή 
ανά χρονικά διαστήματα όχι μεγαλύτερα του ενός λεπτού των κάτωθι στοιχείων: 

 θέση (στίγμα) πορεία και ταχύτητα του σκάφους για επανασχεδίαση του 
εκτελεσθέντος δρομολογίου και ανάκτηση του λεπτομερούς ιστορικού 
πλοηγήσεως 

 λεπτομερή στοιχεία χρησιμοποιηθέντων ηλεκτρονικών ναυτιλιακών χαρ-
τών ENCS όπως: εκδότης ENC, αριθμός φατνίων (cells), έτος εκδόσεως, 
επίσημες διορθώσεις (updates). 

Εκτός από τα παραπάνω στοιχεία, τα οποία αφορούν τις τελευταίες 12 ώρες 
του πλου, το σύστημα ECDIS πρέπει να διατηρεί και τα αντίστοιχα στοιχεία 
ολόκληρου του πλου με καταγραφές ανά χρονικά διαστήματα όχι μεγαλύτερα 
των τεσσάρων ωρών. 
Μία άλλη βασική απαίτηση των λειτουργικών προδιαγραφών του ΙΜΟ για το  

ECDIS είναι ότι το σύστημα παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα εμφάνισης 
των στοιχείων αυτών σε ειδικό παράθυρο (σχήμα 12.1) ή εκτύπωσής τους 
(σχήμα 10.2), αλλά δεν παρέχει δυνατότητα τροποποίησης ή διαγραφής των 
καταγραφομένων στοιχείων του πλου. Τα αρχεία καταγραφών στοιχείων πλου 
είναι αρχεία κειμένου και δύναται να εκτυπωθούν. Μία τυπική καταγραφή 
στοιχείων πλου παρουσιάζεται στο σχήμα 12-1.  
Με τον τρόπο αυτό τα αρχεία καταγραφών του συστήματος ECDIS μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για ανάλυση των συνθηκών ναυτικού ατυχήματος από τις 
αρμόδιες ανακριτικές επιτροπές. 
12.2 Εφεδρικό Σύστημα Ασφαλείας ECDIS. 
Ανεξάρτητα από την αυστηρότητα των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγρα-

φών των συστημάτων ECDIS, οι λειτουργικές προδιαγραφές των συστημάτων  
ECDIS του ΙΜΟ (IMO Performance Standards for ECDIS) προβλέπουν την υπο-
χρεωτική εξασφάλιση εφεδρικών διαδικασιών ασφαλείας (ECDIS back-up 
arrangements), προκειμένου να εξασφαλισθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε 
περίπτωση δυσλειτουργίας, ή βλάβης του συστήματος. 
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Σχήμα 12.1:  
Ανάκτηση καταγραφέντων 
στοιχείων πλου στην οθόνη 
ECDIS. 
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Σχήμα 12.2: Εκτύπωση καταγραφέντων στοιχείων πλου συστήματος ECDIS. 

 Ένα πλήρες σύστημα ECDIS αποτελείται από το κύριο σύστημα ECDIS και 
από ένα εφεδρικό σύστημα ασφαλείας, το οποίο θα παρέχει τις εξής δυνατό-
τητες: 

 Ασφαλή και άμεση συνέχιση των διαδικασιών πλοηγήσεως σε 
περίπτωση αιφνίδιας βλάβης του κυρίου συστήματος ECDIS ώστε να 
εξασφαλίζεται η αποφυγή επικίνδυνης για την ασφάλεια του πλου 
καταστάσεως. 

 Δυνατότητα ασφαλούς πλοήγησης για το υπολειπόμενο τμήμα του 
πλου. 

Το εφεδρικό σύστημα ασφαλείας ECDIS αποσκοπεί στην εξασφάλιση της 
ομαλής συνέχισης του πλου στην περίπτωση διακοπής της λειτουργίας  του κα-
νονικού συστήματος λόγω σοβαρής βλάβης. Για το σκοπό αυτό πρέπει να γίνεται 
προληπτική μεταφορά των στοιχείων του κανονικού συστήματος ECDIS στο 
εφεδρικό σύστημα ασφαλείας σε κρίσιμες φάσεις του πλου. 
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Σχήμα 12.3: 
Ναυτιλιακό Ραντάρ με δυνα-
τότητα απεικόνισης ηλεκτρο-
νικών ναυτιλιακών χαρτών ENC 
(S-57). 
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Σχήμα 12.4: Δορυφορικός δέκτης με δυνατότητα απεικονίσεως  
ηλεκτρονικού χάρτη. 

Το εφεδρικό σύστημα ασφαλείας ECDIS σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις 
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) δεν είναι απαραίτητο να καλύπτει 
όλες τις απαιτήσεις του κανονικού συστήματος, όπως π.χ. αυτές που αναφέ-
ρονται στο υλικό (hardware), το οποίο μπορεί να είναι κοινός Η/Υ. Εν τούτοις το 
εφεδρικό σύστημα ασφαλείας ECDIS πρέπει να παρέχει ορισμένες βασικές 
λειτουργικές δυνατότητες, όπως: 

 Χρήση της πρόσφατης έκδοσης ηλεκτρονικών χαρτών που έχουν εκδοθεί 
από τις Υδρογραφικές Υπηρεσίες και καλύπτουν τις προδιαγραφές του 
Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού ΙΗΟ. 

 Αναβάθμιση των ανωτέρω ηλεκτρονικών  χαρτών με τις διαθέσιμες 
διορθώσεις (updates) για όλη την περιοχή του πλου. 

 Απεικόνιση και τροποποίηση, εφόσον απαιτείται, της σχεδιασθείς διαδρο-
μής (planned route) που μεταφέρθηκε από το κανονικό σύστημα ECDIS. 

 Αυτόματη ή χειροκίνητη υποτύπωση του στίγματος. 
 Απεικόνιση της πραγματικής διαδρομής του πλοίου με ενδείξεις χρόνου 
για διάφορες θέσεις (στίγματα). 

 Μέτρηση πορειών, αποστάσεων και διοπτεύσεων στον ηλεκτρονικό χάρτη. 
 Καταχώρηση σημαντικού αριθμού σημείων, γραμμών και επιφανειών. 
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 Παροχή ένδειξης (indication), όταν ο ηλεκτρονικός χάρτης απεικονίζεται 
σε κλίμακα μεγαλύτερη από την κλίμακα κατασκευής του. 

 Παροχή ένδειξης (indication) όταν είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικός χάρτης 
μεγαλύτερης κλίμακας από αυτόν που απεικονίζεται στην οθόνη. 

 Καταγραφή της πραγματικής διαδρομής, των θέσεων (στιγμάτων) του 
πλοίου και δυνατότητα εμφάνισης των στοιχείων αυτών για μία 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Επειδή οι ανωτέρω δυνατότητες των εφεδρικών συστημάτων ασφαλείας 
ECDIS είναι πολύ γενικές, επιδέχονται διάφορες ερμηνείες εφαρμογής, σύμφωνα 
με τις οποίες το εφεδρικό σύστημα ασφαλείας ECDIS μπορεί να έχει τις παρακά-
τω μορφές: 

1. Ένα δεύτερο αυτόνομο πλήρες σύστημα ECDIS διασυνδεδεμένο με το 
ηλεκτρονικό σύστημα προσδιορισμού θέσεως (GPS, DGPS  κλπ.). 

2. Ένα άλλο αυτόνομο σύστημα ECS διασυνδεδεμένο με το ηλεκτρονικό 
σύστημα προσδιορισμού θέσεως (GPS, DGPS  κλπ.). 

3. Κονσόλα ναυτιλιακού ραντάρ με δυνατότητα επιθέσεως ηλεκτρονικού 
χάρτη (electronic chart overlay) [Σχήμα 12-3]. 

4. Δέκτης δορυφορικού συστήματος καθορισμού θέσεως (GPS, DGPS, 
GNSS κλπ.)  με δυνατότητα απεικονίσεως ηλεκτρονικού χάρτη (Σχήμα 12-
4). 

5. Πλήρες χαρτοφυλάκιο έντυπων ναυτικών χαρτών, στους οποίους 
εκτελείται σχεδίαση και υποτύπωση πλου σύμφωνα με τις παραδοσιακές 
μεθόδους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ Η/Ν ΧΑΡΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

(ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ WECDIS) 

13.1 Εισαγωγή 
Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή του παρόντος εγχειριδίου, για την 

υποστήριξη των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων των Πολεμικών Πλοίων χρησι-
μοποιούνται τα Πολεμικά Συστήματα Απεικονίσεως Ηλεκτρονικού Χάρτη και 
Πληροφοριών, γνωστά ως συστήματα WECDIS (Warship Electronic Chart 
Display and Information Systems), για τα οποία τηρούνται αντίστοιχες  με τα 
συστήματα ECDIS λειτουργικές προδιαγραφές. 
Τα συστήματα WECDIS συνδυάζουν σε ένα σύστημα, τόσο τις ναυτιλιακές 

λειτουργίες των συστημάτων ECDIS (ασφάλεια ναυσιπλοΐας), όσο και τις 
λειτουργίες ενός τυπικού κέντρου πληροφοριών μάχης (ΚΠΜ) ενός πολεμικού 
πλοίου (υποστήριξη ναυτικών επιχειρήσεων), καθιστώντας εφικτή την άμεση 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ γέφυρας και ΚΠΜ [σχήμα 13.1].  

ΓΕΦΥΡΑ Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΠΜ

Πολεμικές επιχειρήσεις

Χρησιμοποίηση ναυτιλιακών-χαρτογραφικών-
περιβαλλοντολογικών  και λοιπών πληροφοριών για 
βελτίωση επιχειρησιακών δυνατοτήτων.

ανταλλαγή
πληροφοριών

Υποστήριξη Ναυτικών Επιχειρήσεων

 

Σχήμα 13.1:  Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ γέφυρας και ΚΠΜ  
στο σύστημα WECDIS 

Τα συστήματα WECDIS καλύπτουν καταρχήν τις βασικές απαιτήσεις των 
συστημάτων ECDIS, και επιπλέον παρέχουν πολλές επιπρόσθετες δυνατότητες 
και λειτουργίες για την υποστήριξη των Ναυτικών Επιχειρήσεων, οι κυριότερες 
από τις οποίες είναι οι εξής: 
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 Παροχή επιπρόσθετων ναυτιλιακών και επιχειρησιακών λειτουργιών  σε 
σχέση με τα συστήματα ECDIS (Βλ. §13.2)  

 Χρησιμοποίηση και άλλων πλην των ENCs ηλεκτρονικών ναυτικών χαρ-
τών  (π.χ. DNCS 30,  RNCS 31) [Βλ. §13.3]. 

 Χρησιμοποίηση ειδικών ψηφιακών γεωγραφικών πληροφοριών που ονομά-
ζονται Επιπρόσθετα Στρατιωτικά Επιθέματα (Additional Military Layers - 
AMLs) [Βλ. §13.4]. Ανάλογα με την κατηγορία των ναυτικών επιχειρήσε-
ων (επιχειρήσεις επιφανείας, αμφίβιου πολέμου, ναρκοπολέμου, Α/Υ 
πολέμου κλπ.), τα AMLs συμπληρώνουν τα στοιχεία των ηλεκτρονικών 
ναυτικών χαρτών με ειδικές λεπτομερείς πληροφορίες σε περιβάλλον γεω-
γραφικού συστήματος πληροφοριών. 

 Δυνατότητες διασύνδεσης με άλλα συστήματα όπως: συστήματα μάχης του 
πλοίου και συστήματα διοικήσεως και ελέγχου (Σχήμα 13.2). Με τη δια-
σύνδεση αυτή είναι δυνατή: 

− Η άμεση αποστολή προς το ΚΠΜ όλων των απαραίτητων για την υπο-
στήριξη των ναυτικών επιχειρήσεων ναυτιλιακών στοιχείων και πληρο-
φοριών. 

− Η παροχή ολοκληρωμένης εικόνας των επιχειρήσεων προς τον Κυβερ-
νήτη συνδυάζοντας τις ναυτιλιακές πληροφορίες της γέφυρας και τις 
επιχειρησιακές πληροφορίες του ΚΠΜ.  

− Η μετάδοση της παραπάνω εικόνας των επιχειρήσεων προς τον 
Διοικητή και τα λοιπά πλοία. 

− Η ανταλλαγή άμεσα αξιοποιήσιμων δεδομένων και πληροφοριών 
μεταξύ ναυτικών μονάδων (διαλειτουργικότητα). 

Το ΝΑΤΟ εκδίδει προδιαγραφές με σκοπό τον καθορισμό των λειτουργικών 
απαιτήσεων των συστημάτων WECDIS και την εξασφάλιση της διαλειτουρ-
γικότητάς τους, παρέχοντας ταυτόχρονα ευελιξία στην επιλογή των χρησιμοποι-
ούμενων Η/Ν χαρτών και ψηφιακών πληροφοριών. Εν τούτοις, η ακριβής 
σύνθεση και το ενδεχόμενο διασυνδέσεως των συστημάτων WECDIS με άλλα 
συστήματα, καθώς και ο αριθμός των Επιπρόσθετων Στρατιωτικών Επιθεμάτων 
που θα χρησιμοποιηθούν, καθορίζονται σε Εθνικό επίπεδο ανάλογα με τις 
ειδικές επιχειρησιακές απαιτήσεις κάθε κράτους. 
Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ανάπτυξη των συστημάτων WECDIS δεν 

είναι η προμήθεια του υλικού (hardware) και λογισμικού (software), αλλά η 
παραγωγή των ψηφιακών δεδομένων (Η/Ν χάρτες και Επιπρόσθετα Στρατιωτικά 
Επιθέματα), η οποία είναι χρονοβόρα και δαπανηρή. 

                                              
30  DNCS Digital Nautical Charts (Ψηφιακοί Ναυτικοί Χάρτες). Βλ. κεφάλαιο 1 §1.1.2 
31  RNCS Raster Nautical Charts (Ναυτικοί Χάρτες ψηφιδωτής μορφής). Βλ. κεφάλαιο 1 §1 
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ΚΠΜ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΦΥΡΑ - ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Σύστημα Μάχης

Επιπρόσθετα
Στρατιωτικά
Επιθέματα

(AML)

WECDIS

Τακτικό Σύστημα

Ψηφιακές Γεωγραφικές
Πληροφορίες ΝΑΤΟ

Εθνική αρχή
διάθεσης
δεδομένων

Radar
Οπτήρες

GPS

Κύριες
Ναυτιλιακές
Πληροφορίες
(ENCs DNCs)

χειρωνακτική
εισαγωγή άλλων
πληροφοριών
(σήματα)

ΔΕΔΟΜΕΝΑ WECDIS

Βοηθητικές
Ναυτιλιακές
Πληροφορίες

αυτόματη εισαγωγή
άλλων πληροφοριών
(σήματα)

 

Σχήμα 13.2: Βασικές λειτουργίες συστήματος WECDIS. 

13.2 Ναυτιλιακές και επιχειρησιακές λειτουργίες συστημάτων WECDIS. 
(Λειτουργικές προδιαγραφές συστημάτων WECDIS) 
Τα συστήματα WECDIS καλύπτουν καταρχήν όλες τις απαιτήσεις των συσ-

τημάτων ECDIS, τόσο τις ελάχιστες υποχρεωτικές, όσο και τις επιπρόσθετες 
συνιστώμενες όπως π.χ. διασύνδεση με ραντάρ/ARPA, σύστημα AIS κλπ. Επι-
πλέον, από τις ανωτέρω λειτουργίες, τα συστήματα WECDIS παρέχουν και 
άλλες επιπρόσθετες δυνατότητες και λειτουργίες για την υποστήριξη των Ναυτι-
κών Επιχειρήσεων (σχήμα 13.2). Οι επιπρόσθετες αυτές δυνατότητες και λει-
τουργίες καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο ανάλογα με τις ειδικές επιχειρησιακές 
ανάγκες κάθε τύπου πολεμικού πλοίου. Το ποιες από τις επιπλέον αυτές δυνα-
τότητες και λειτουργίες παρέχονται από ένα σύστημα WECDIS εξαρτάται από 
τον τύπο και την αποστολή του πλοίου (φρεγάτα, ναρκαλιευτικό, υποβρύχιο 
κλπ.) και καθορίζονται από κάθε χώρα, ανάλογα με τις ειδικές εθνικές επιχειρη-
σιακές απαιτήσεις.  
Οι επιπρόσθετες λειτουργίες ενός συστήματος WECDIS μπορούν, μεταξύ 

άλλων να είναι: 
 Αυξημένες δυνατότητες σχεδίασης πλου και αυτόματου υπολογισμού: 
της συνολικής απόστασης πλου, του χρόνου άφιξης σε συγκεκριμένο 
σημείο πλου ανάλογα με τη ταχύτητα προχωρήσεως, της απαιτούμενης 
ταχύτητας για άφιξη σε συγκεκριμένο σημείο (σημεία) πλου σε 
καθορισμένο χρόνο. 
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 Εύκολη αναζήτηση πληροφοριών από τα στοιχεία των Επιπρόσθετων 
Στρατιωτικών Επιθεμάτων (AML). 

 Καθορισμός από τον χρήστη ειδικών θεματικών επιπέδων χρήστη (user 
defined layers – UDL), για μελλοντική άμεση ανάκτηση και αξιοποί-
ηση. Παραδείγματα θεματικών επιπέδων χρήστη (UDL) αποτελούν: οι 
διοπτεύσεις και αποστάσεις ασφαλείας από συγκεκριμένα σημεία, και 
τα αποτελέσματα αναζητήσεως ειδικών πληροφοριών από τα στοιχεία 
των Επιπρόσθετων Στρατιωτικών Επιθεμάτων (AML). 

 Απεικόνιση πληροφοριών τακτικής καταστάσεως (βλ. σχήμα 13.3). 
 Ενιαία και συνεχής απεικόνιση στην οθόνη διαφόρων ηλεκτρονικών 
χαρτών, ανεξάτρητα από τον τύπο και την κλίμακα τους, όπως π.χ. 
χάρτες διανυσματικής μορφής ENCs, DNCs και χάρτες ψηφιδωτής 
μορφής ARCS (σχήμα 13.4). 

 Απεικόνιση τομέων προσνήωσης ελικοπτέρου και τομέων όπλων 
(σχήμα  13.5). 

 Δυνατότητα απόκρυψης ευαίσθητων στρατιωτικών πληροφοριών και 
εμφανισής τους μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό με χρήση  
κατάλληλης κωδικής λέξης (password). 

 
Σχήμα 13.3: Απεικόνιση πληροφοριών τακτικής καταστάσεως σε σύστημα 

WECDIS. 
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Σχήμα 13.4: Ενιαία και συνεχής απεικόνιση διαφορετικών ηλεκτρονικών 

χαρτών σε σύστημα WECDIS. 

 
Σχήμα 13.5: Απεικόνιση τομέων όπλων σε σύστημα WECDIS. 
                                                                   [Offshore Systems International  www.osl.com] 
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13.3  Ψηφιακές Γεωγραφικές Πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στα  
           συστήματα WECDIS  
Οι Ψηφιακές Γεωγραφικές Πληροφορίες (Η/Ν χάρτες και ψηφιακά δεδομένα) 

που χρησιμοποιούνται στα συστήματα WECDIS (σχήμα 13.2), κατατάσσονται 
στις επόμενες κατηγορίες: 

 Κύριες Ναυτιλιακές Πληροφορίες CNI (Core Navigational Information): Οι 
πληροφορίες αυτές είναι οι Ηλεκτρονικοί Ναυτιλιακοί Χάρτες (ENCs) 
ή/και οι Ψηφιακοί Ναυτικοί Χάρτες (DNCs). 

 Βοηθητικές Ναυτιλιακές Πληροφορίες ANI (Auxiliary Navigation Infor-
mation): Άλλοι Η/Ν χάρτες διανυσματικής ή ψηφιδωτής μορφής, όπως π.χ. 
ARCS, για  υποβοήθηση της ναυτιλίας με συμπλήρωση ή υποκατάσταση 
των κύριων ναυτιλιακών πληροφοριών (CNI). 

 Επιπρόσθετα Στρατιωτικά Επιθέματα AMLs (Additional Military Layers): 
Ψηφιακά αρχεία γεωγραφικών πληροφοριών που κατασκευάζονται ειδικά 
για την υποστήριξη των ναυτικών επιχειρήσεων (Α/Υ, Ν/Π, Αμφ. Πολέμου 
κλπ.) και συμπληρώνουν τις πληροφορίες CNI και ANI. 

13.4  Επιπρόσθετα Στρατιωτικά Επιθέματα. 
Τα Επιπρόσθετα Στρατιωτικά Επιθέματα είναι ψηφιακές γεωγραφικές πληρο-

φορίες σε διανυσματική μορφή, οι οποίες συμπληρώνουν τα στοιχεία των 
ηλεκτρονικών χαρτών του συστήματος (κύριων και βοηθητικών ναυτιλιακών 
πληροφοριών). Η συμπλήρωση αυτή συνήθως, αλλά όχι απαραίτητα, γίνεται με 
την επίθεση κάποιων χαρτογραφικών πληροφοριών στην οθόνη του ηλεκτρονι-
κού χάρτη (π.χ. όρια περιοχών ασκήσεων, ναρκοπεδίων κλπ.). 
Σαν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα επιπρόσθετων στρατιωτικών επιθεμά-

των, τα οποία συμπληρώνουν τις κύριες και βοηθητικές ναυτιλιακές πληροφο-
ρίες (CNI και ANI),  αναφέρονται τα εξής: 

 Δίαυλοι Ασφαλούς Ναυσιπλοΐας. 
 Απαγορευμένες Περιοχές.  
 Περιοχές Ασκήσεων [Exercise areas]. 
 Επικίνδυνες Περιοχές [ναρκοπέδια κλπ.]. 
 Περιοχές δοκιμών Α/Υ [VDS/Towed array/Subm op areas]. 
 Αντικείμενα βυθού μεγάλων διαστάσεων - Large Bottom Objects (π.χ 
ναυάγια και λοιπά αντικείμενα ανάλογων διαστάσεων). 

 Αντικείμενα βυθού μικρών διαστάσεων - Small Bottom Objects  (π.χ. 
νάρκες και λοιπά αντικείμενα ανάλογων διαστάσεων). 

 Ωκεανογραφικές πληροφορίες (π.χ. μεταβολή θερμοκρασίας, ταχύτητας 
ήχου με το βάθος).  

 Βαθυμετρία (Contour Line bathymetry – CLB). 
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Τα συγκεκριμένα Επιπρόσθετα Στρατιωτικά Επιθέματα που χρησιμοποιούνται 
στις διάφορες κατηγορίες Πολεμικών Πλοίων, καθορίζονται σε Εθνικό επίπεδο 
ανάλογα με τις ειδικές επιχειρησιακές απαιτήσεις κάθε κράτους. Σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις αυτές, κάθε κράτος προγραμματίζει, για τις εθνικές του ανάγκες, την 
παραγωγή των ψηφιακών αρχείων με τα αντίστοιχα Επιπρόσθετα Στρατιωτικά 
Επιθέματα.  
Τα ψηφιακά αρχεία των Επιπρόσθετων Στρατιωτικών Επιθεμάτων είναι 

διανυσματικά δεδομένα (vector data), τα οποία συνήθως κατασκευάζονται σύμ-
φωνα με τις προδιαγραφές S-57 του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού (βλ. 
κεφάλαιο 3). Εν τούτοις, σύμφωνα με τις λειτουργικές προδιαγραφές των συστη-
μάτων WECDIS, τα Επιπρόσθετα Στρατιωτικά Επιθέματα μπορούν να κατά-
σκευάζονται, είτε με το πρότυπο S-57 των Ηλεκτρονικών Ναυτιλιακών Χαρτών 
ENCs (βλ. κεφ. 3), είτε με το πρότυπο VPF των Ψηφιακών Ναυτικών Χαρτών 
DNC  (βλ. κεφ. 2). 
13.5  Ενδεικτικά παραδείγματα συστημάτων WECDIS. 
Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή του παρόντος κεφαλαίου, η ακριβής 

σύνθεση και το ενδεχόμενο διασυνδέσεως ενός συστήματος WECDIS με άλλα 
συστήματα (σχήμα 13.2), αλλά και ο αριθμός των Επιπρόσθετων Στρατιωτικών 
Επιθεμάτων που θα χρησιμοποιηθούν, καθορίζονται σε Εθνικό επίπεδο ανάλογα 
με τις ειδικές επιχειρησιακές απαιτήσεις κάθε κράτους. Ο σκοπός των προδια-
γραφών των συστημάτων WECDIS είναι η παροχή γενικών κατευθύνσεων για 
την υποβοήθηση στην επιλογή της κατά περίπτωση καταλληλότερης σύνθεσης 
ενός συστήματος WECDIS και η εξασφάλιση της απαιτούμενης διαλειτουργικό-
τητας. Στην πράξη έχουν εφαρμοστεί διάφορες προσεγγίσεις που καλύπτουν σε 
διαφορετικό βαθμό τις συνιστώμενες προδιαγραφές των συστημάτων WECDIS. 
Δύο πολύ ενδιαφέρουσες διαφορετικές λύσεις που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία 
σε διαφορετικές χώρες είναι οι εξής: 

Παράδειγμα 1ο  
Συστήματα WECDIS που καλύπτουν το σύνολο των συνιστώμενων προδια-

γραφών των συστημάτων WECDIS και τροφοδοτούνται με όλες τις κατηγορίες 
των Επιπρόσθετων Στρατιωτικών Επιθεμάτων.  

Παράδειγμα 2ο  
Συστήματα WECDIS που καλύπτουν ένα τμήμα των συνιστώμενων προδια-

γραφών των συστημάτων WECDIS και τροφοδοτούνται μόνο με τα  Επιπρό-
σθετα Στρατιωτικά Επιθέματα, τα οποία απαιτούνται για την κάλυψη των  εθνι-
κών επιχειρησιακών αναγκών. Ένα τέτοιο παράδειγμα συστήματος WECDIS 
(σχήμα 13.6), μπορεί να έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

− επέκταση των βασικών (υποχρεωτικών) δυνατοτήτων ενός συστήματος 
ECDIS, όπως π.χ. διασύνδεση με RADAR/ARPA και σύστημα AIS). 
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− δυνατότητα τροφοδότησης με συγκεκριμένα Επιπρόσθετα Στρατιωτικά 
Επιθέματα (AML) που κατασκευάζονται σε εθνικό επίπεδο ανάλογα με τις 
αντίστοιχες εθνικές απαιτήσεις. 

 
Σχήμα 13.6:  Σύνθεση απλού συστήματος WECDIS με επέκταση των 

δυνατοτήτων ενός συστήματος ECDIS 

13.6 Γεωγραφικά Συστήματα πληροφοριών και ναυτικές επιχειρήσεις 
Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση όλων των επιχειρησιακών και γεω-

γραφικών πληροφοριών μιας περιοχής [απεικόνιση εντοπισμών/αναφορών 
θέσεως άλλων πλοίων σε διανυσματικούς και ψηφιδωτούς  Η/Ν χάρτες (raster-
vector charts), αξιοποίηση συμπληρωματικών πληροφοριών από ψηφιακές αερο-
φωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες, ψηφιοποιημένα βαθυμετρικά και τοπογραφικά 
διαγράμματα και πινακοποιημένες περιγραφικές πληροφορίες], καθώς και για την 
υποβοήθηση στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με την αξιοποίηση των 
πληροφοριών της περιοχής ενδιαφέροντος, όπως π.χ. στα συστήματα Διοικήσεως 
και Ελέγχου (C2), χρησιμοποιείται η τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφοριών (ΓΣΠ) [Geographic Information Systems-GIS].  Ένα τέτοιο 
παράδειγμα χρήσεως ΓΣΠ για την υποστήριξη των ναυτικών επιχειρήσεων, 
αποτελούν τα συστήματα WECDIS. 
Ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών αποτελείται από ένα σύστημα, ή 

δίκτυο Η/Υ με τον κατάλληλο υλικό εξοπλισμό και λογισμικό, καθώς και μία 
Βάση Δεδομένων Γεωγραφικών Πληροφοριών, τα περιεχόμενα της οποίας είναι 
δυνατό να συμπληρώνονται δυναμικά σε πραγματικό χρόνο με πληροφορίες από 
εξωτερικές πηγές (σχήμα 13.7). 
Οι σημαντικότερες διαφορές των ΓΣΠ από τα λοιπά συστήματα πληροφοριών 

είναι οι εξής: 
− τα δεδομένα των ΓΣΠ περιλαμβάνουν απαραίτητα χωρικές πληροφο-

ρίες δηλαδή πληροφορίες στοιχείων με συντεταγμένες της θέσης τους  
− παρέχουν την δυνατότητα μετατροπής των συντεταγμένων όλων των 

στοιχείων τους σε ένα κοινό σύστημα συντεταγμένων με βάση το ίδιο 
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γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς, ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσμα-
τική διαχείριση και απεικόνισή τους στις σωστές θέσεις. 

 
Σχήμα 13.7: Βασικές λειτουργίες Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών  

για υποστήριξη ναυτικών επιχειρήσεων. 

Οι βασικές λειτουργίες ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών 
μπορούν να συνοψισθούν στα εξής: 

 Επιλογή όλων η ορισμένων γεωγραφικών πληροφοριών μιας συγκεκριμέ-
νης γεωγραφικής περιοχής και μετά από κατάλληλη ανάλυση και επεξερ-
γασία, δημιουργία νέων πληροφοριών (σχήμα 13.8). 

 Υποβοήθηση στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με την αξιοποίηση 
των πληροφοριών της περιοχής ενδιαφέροντος . 

Με απλά λόγια η λειτουργία ενός ΓΣΠ για υποβοήθηση των ναυτικών επι-
χειρήσεων, μπορεί να θεωρηθεί, ότι αποτελεί την αυτοματοποίηση μιας σειράς 
παραδοσιακών εργασιών συλλογής, επεξεργασίας και παρουσίασης χαρτογραφι-
κών, ναυτιλιακών και επιχειρησιακών πληροφοριών μιας γεωγραφικής περιοχής. 
Οι εργασίες αυτές παλαιότερα γίνονταν αποκλειστικά με χειρωνακτική γραφική 
εργασία σχεδιάσεως διαφόρων διαφανειών για τη συμπλήρωση των πληροφο-
ριών ενός βασικού χάρτη (σχήμα 13.9). Οι ειδικές κατά περίπτωση πληροφορίες, 
οι οποίες σχεδιάζονταν στις διαφάνειες αυτές, προέκυπταν από διαφορετικές 
πηγές (διαφορετικοί χάρτες της περιοχής, πινακοποιημένες πληροφορίες 
συντεταγμένων θέσεως για όρια περιοχών, κλπ.). 
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Σχήμα 13.8: Αυτοματοποιημένη επεξεργασία γεωγραφικών δεδομένων με ΓΣΠ 
 

 

 
χειρωνακτική γραφική σχεδίαση διαφανειών 
για προσθήκη χαρτογραφικών και λοιπών 
πληροφοριών σε ένα βασικό χάρτη. 

 Οι επιπρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες σχεδι-
άζονται στις διαφάνειες αυτές, προέρχονται 
από διαφορετικές πηγές , όπως: 
− διαφορετικοί χάρτες της ίδιας περιοχής 
− πινακοποιημένες πληροφορίες συντε-

ταγμένων θέσεως για όρια περιοχών, 
κλπ.). 

 
Σχήμα 13.9: Χειρωνακτική επεξεργασία γεωγραφικών δεδομένων  
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Η χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην υποστήριξη των 
ναυτικών επιχειρήσεων έχει αυτοματοποιήσει τις παραδοσιακές χειρωνακτικές 
μεθόδους επεξεργασίας και παρουσίασης σε ενιαίο χάρτη των πληροφοριών που 
προέρχονται από διάφορες πηγές. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της αυτοματο-
ποίησης αυτής είναι: 

 Η σε πραγματικό χρόνο ανάλυση και παρουσίαση σύνθετων καταστάσεων 
(χάρτες, στατιστικά γραφικά στοιχεία κλπ., για τα οποία παλαιότερα απαι-
τείτο σημαντικός χρόνος και πολύ περισσότερο προσωπικό). 

 Η τυποποιημένη ενιαία χαρτογραφική απεικόνιση πληροφοριών που προ-
έρχονται από διάφορες πηγές, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, όπως π.χ.  
− η απεικόνιση των πληροφοριών μιας περιοχής που προέρχονται από 

διαφορετικές πηγές (π.χ. διάφοροι ναυτικοί και τοπογραφικοί χάρτες με 
διαφορετικά γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς, κλίμακα κλπ.) σε ενιαίο 
χάρτη ορθής μερκατορικής προβολής με ενδείξεις γεωγραφικών συντε-
ταγμένων (φ, λ), όπως στους ναυτικούς χάρτες.  

− Η άμεση αλλαγή της παραπάνω απεικόνισης, από την μορφή του ναυτι-
κού χάρτη ορθής μερκατορικής προβολής με ενδείξεις γεωγραφικών 
συντεταγμένων (φ, λ) στη μορφή τοπογραφικού χάρτη εγκάρσιας 
μερκατορικής προβολής με ενδείξεις συντεταγμένων θέσεως στο παγ-
κόσμιο σύστημα αναφοράς θέσεως UTM [καρτεσιανές συντεταγμένες 
(X, Y), αντί των γεωγραφικών συντεταγμένων (φ, λ)]. 

 Η δυνατότητα εκτύπωσης των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας των δεδο-
μένων του ΓΣΠ σε χάρτες και πίνακες για ενσωμάτωση σε αναφορές, με 
την κατά περίπτωση καταλληλότερη μορφή, όπως π.χ. : 
− Εκτύπωση χαρτών με τη μορφή ναυτικού ή τοπογραφικού χάρτη και 

πληροφορίες από διάφορες πηγές, όπως π.χ. όρια περιοχών ασκήσεων, 
δρομολόγια πλοίων κλπ. 

− Εκτύπωση πινάκων με γεωγραφικές ή καρτεσιανές (UTM) συντεταγμέ-
νες θέσεως.  
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