
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η-Β.3-3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΡΑΝΤΑΡ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 3 
 0 

Σύνολο 3 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Μάθημα Ειδικότητας  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.eee.uniwa.gr/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτηµα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην ανάλυση και σχεδίαση 
συστημάτων Ραντάρ, καθώς και η απόκτηση γνώσεων γύρω από χρήσεις και εφαρμογές 
ραδιοσυστημάτων στη Ναυτιλία. Μέσω της διδασκαλίας του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες 
θα έρθουν σε επαφή με το γενικότερο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της Ναυτιλίας.  
 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα είναι σε θέση να:  

• Αναγνωρίζουν και απαριθμούν βασικές υπηρεσίες ραδιοσυστημάτων στη Ναυτιλία 
• Απαριθμούν τα βασικά υποσυστήματα ενός συστήματος Ραντάρ και υπολογίζουν βασικά 

χαρακτηριστικά εμβέλειας και επιδόσεων Ραντάρ 
• Υπολογίζουν την απόσταση και την γωνία στόχου Ραντάρ, τη ραδιοδιατομή απλών στόχων 

και τον λόγο σήματος προς θόρυβο για σύνθετους στόχους, την πιθανότητα ανίχνευσης 
στόχου με ένα παλμό μόνο και τις παραμέτρους δέκτη προσαρμοσμένου φίλτρου 

• Εκτελούν υπολογισμούς υποτύπωσης και χάραξης πορείας πλοίου με βάση τις μετρήσεις 
του Ραντάρ 

• Αναγνωρίζουν και απαριθμούν υπηρεσίες πλοίου και ραδιοπλοήγησης (GNSS: 



GPS/GLONASS/Galileo), υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών πλοίου (AIS, δορυφορικά συστήματα 
επικοινωνιών, VHF/HF/MF/LF, NAVTEX), και τα βασικά υποσυστήματα και χαρακτηριστικά 
λειτουργίας του συστήματος ασφάλειας Ναυτιλίας GMDSS 

• Απαριθμούν τις βασικές κανονιστικές συμβάσεις στη Ναυτιλία (SOLAS, COLREGS, STCW, 
MARPOL) και να περιγράφουν την έννοια και τον τρόπο λειτουργίας των Νηογνωμόνων. 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 
• Αυτόνομη Εργασία  
• Ομαδική Εργασία 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Εισαγωγή: Πλωτά µέσα και ραδιοσυστήµατα. Επίβλεψη, επιτήρηση, 
ασφάλεια και επικοινωνίες.  

2. Βασικές αρχές λειτουργίας Ραντάρ: Εισαγωγή στα συστήµατα ραντάρ. 
Συχνότητες λειτουργίας και είδη συστηµάτων ραντάρ. Μέτρηση απόστασης 
στόχου και µορφοποίηση παλµού εκποµπής. Εµβέλεια ραντάρ. 

3. Κεραίες Ραντάρ και γωνία στόχου. Είδη κεραιών Ραντάρ και βασικά 
χαρακτηριστικά λειτουργίας. Στοιχειοκεραίες στροφής φάσης (phased arrays) 
και Ραντάρ. Κεραίες ανοίγµατος και συστήµατα περιστροφής και 
σταθεροποίησης. Μέτρηση γωνίας στόχου.  

4. Εξίσωση Ραντάρ και ραδιοδιατοµή στόχου: Μέτρηση µεγέθους στόχου και η 
εξίσωση του ραντάρ. Συντελεστής οπισθοσκέδασης και ίχνος στόχου. 
Σκέδαση από άπειρο κύλινδρο, σφαίρα, αγώγιµη πλάκα. 

5. Θεωρία ανίχνευσης και Ραντάρ: Ανίχνευση σήµατος ραντάρ µέσα από 
θόρυβο. Πιθανότητα ανίχνευσης στόχου µέσω ενός παλµού µόνο. 

6. Εξειδικεύµενα συστήµατα Ραντάρ: Ραντάρ συνεχούς κύµατος µε 
διαµόρφωση συχνότητας, ραντάρ κινούµενων στόχων και ραντάρ συνθετικής 
απεικόνισης. 

7. Δέκτες Ραντάρ: Δέκτης προσαρµοσµένου φίλτρου και συνάρτηση 
αβεβαιότητας για παλµούς ραντάρ. 

8. Υποτύπωση Ραντάρ. Απόλυτη και σχετική ταχύτητα, µετασχηµατισµός 
συστηµάτων συντεταγµένων. Οθόνη Ραντάρ και φύλλο υποτύπωσης. 
Εγγύτατο σηµείο προσέγγισης (CPA) και χρόνος έως αυτό (TCPA). 
Ενδεχόµενο σύγκρουσης πλοίων, πορεία πλοίων και φανοί οπτικών σηµάτων. 
Χειρισµοί πλοίου. 

9. Συστήµατα Ραδιοναυτιλίας 1: Εισαγωγή στα συστήµατα Ραδιοναυτιλίας. 
ECDIS και συστήµατα ARPA. Σύστηµα AIS. Σύστηµα NAVTEX.  



10. Συστήµατα Ραδιοναυτιλίας 2: Βασικές αρχές γεωδαιτικής και συστήµατα 
GNSS (GPS/GLONASS/Galileo).   

11. Συστήµατα Ραδιοναυτιλίας 3: Ασύρµατες επικοινωνίες, VHF, MF/ HF, DSC. 
Δορυφορικές ναυτιλιακές επικοινωνίες, Inmarsat, Iridium, VSAT.  

12. Ασφάλεια ναυσιπλοΐας και κανονιστικό πλαίσιο: Σύστηµα GMDSS, 
συσκευές έκτακτής ανάγκης, EPIRB, SART. Θεσµικό και κανονιστικό 
πλαίσιο, διεθνείς συµβάσεις, SOLAS, COLREGS, MARPOL, STCW. 
Νηογνώµονες. 

13. Ανασκόπηση της ύλης του µαθήµατος. 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Δια ζώσης διδασκαλία  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

• Χρήση διαφανειών 
• Ιστοσελίδα μαθήματος 
• Χρήση e-mail για επικοινωνία με φοιτητές 
• Λογισμικό προσομοίωσης γέφυρας πλοίου. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 
Μελέτη υλικού διαλέξεων 39 
Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

12 

  
Σύνολο Μαθήματος  90 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και πού είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση επί του συνόλου της διδαχθείσας 
ύλης (100%). 

 
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται με ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σύντομης απάντησης και 
επίλυση προβλημάτων, στην ελληνική γλώσσα (ή στην 
αγγλική, για φοιτητές Erasmus).  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. Skolnik, M., “Εισαγωγή στα Συστήµατα RADAR”, Εκδόσεις Τζιόλα, 2013. 
2. Budge, M. C., Sherman, S. R., “Basic Radar Analysis”, Artech House, 2015. 
3. Κόκοτος, Δ., Λιναρδάτος, Δ., Τζανάτος, Ε. Σ., Νικητάκος, Ν., «Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Ναυτιλία», Τόµος Ι και Τόµος ΙΙ, Εκδόσεις 



Σταµούλης, 2010.  

 


