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2. Τα διακριτικά σήµατα πρέπει να είναι ευανάγνωστα και ανεξίτηλα. 
 
3. Τα διακριτικά σήµατα πρέπει να στερεώνονται µε τέτοιο τρόπο στο εξωτερικό περίβληµα του 

φανού, ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωσή τους επί του σκάφους χωρίς να χρειάζεται η 
αποσυναρµολόγηση του φανού σηµατοδότησης. Σε περίπτωση που τα οπτικά στοιχεία και το 
εξωτερικό περίβληµα του φανού είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένα µεταξύ τους, αρκεί η 
τοποθέτηση του αντίστοιχου διακριτικού σήµατος πάνω στο εξωτερικό περίβληµα. 

 
4. Μόνο οι εγκεκριµένοι φανοί σηµατοδότησης, οι οπτικές συσκευές και οι φωτεινές πηγές 

δύνανται να φέρουν τα διακριτικά σήµατα της παραγράφου 1. 
 
5. Η αρχή δοκιµής ενηµερώνει πάραυτα την επιτροπή για τα διακριτικά σήµατα που χορηγεί. 
 



 
13274/1/05 REV 1 ZAC/yd 15 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ DG C III   EL 

 
Προσάρτηµα 

 
Υπόδειγµα πιστοποιητικού έγκρισης των φανών σηµατοδότησης των σκαφών εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας 
 
Ο λυχνοστάτης σηµατοδότησης ……………………………………………………………………… 
(Περιγραφή του τύπου, µοντέλου και εµπορικού σήµατος) 
µπορεί να χρησιµοποιείται σε σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας εντός του πεδίου εφαρµογής της 
οδηγίας .../.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της ..., σχετικά µε τη 
θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και την κατάργηση της 
οδηγίας 82/714/ΕΟΚ του Συµβουλίου+ 
 

Του έχει χορηγηθεί ο αριθµός                            e …………………. 

 
Τα δοµικά στοιχεία πρέπει να επισηµαίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 4.05 του Μέρους Ι του 
Παραρτήµατος ΙΧ της οδηγίας .../.../ΕΚ++. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 4.03 του µέρους 1 του Παραρτήµατος ΙΧ της οδηγίας .../.../ΕΚ++, ο κάτοχος 
της έγκρισης εγγυάται ότι η κατασκευή πραγµατοποιήθηκε µόνο µε βάση τα εγκεκριµένα από την 
αρχή για τις δοκιµές σχέδια και σύµφωνα µε την τεχνική που χρησιµοποιήθηκε για τον 
δοκιµασθέντα τύπο φανών. Τροποποιήσεις επιτρέπονται µόνο µε την έγκριση της αρχής για τις 
δοκιµές. 
 
Επιµέρους σχόλια: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………..…………………………… 
(Τόπος) 

Ηµεροµηνία 
 .........

(Αρχή δοκιµής) 
........................... 

(Υπογραφή) 

                                                 
+  Σηµείωση για την ΕΕ : Συµπληρώνεται ο αριθµός και η ηµεροµηνία της παρούσας οδηγίας. 
++  Σηµείωση για την ΕΕ : Συµπληρώνεται ο αριθµός της παρούσας οδηγίας. 
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Μέρος ΙΙ 
 

Προδιαγραφές όσον αφορά τις συνθήκες δοκιµής και έγκρισης των φανών σηµατοδότησης των 
σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας 

 

Περιεχόµενα 

 
Κεφάλαιο 1 Γενικές διατάξεις 
 
Άρθρο 1.01 Ονοµαστικές τάσεις 
 
  1.02 Λειτουργικές προδιαγραφές 
 
  1.03 Στερέωση 
 
  1.04 Φωτοµετρικές προδιαγραφές 
 
  1.05 ∆οµικά στοιχεία 
 
  1.06 Συντήρηση 
 
  1.07 Προδιαγραφές ασφαλείας 
 
  1.08 Εξαρτήµατα 
 
  1.09 Μη ηλεκτρικοί φανοί σηµατοδότησης 
 
  1.10 ∆ιπλοί φανοί σηµατοδότησης 
 
 
Κεφάλαιο 2 Φωτοµετρικές και χρωµατοµετρικές προδιαγραφές 
 
Άρθρο 2.01 Φωτοµετρικές προδιαγραφές 
 
  2.02 Χρωµατοµετρικές προδιαγραφές 
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Κεφάλαιο 3 Προδιαγραφές κατασκευής 
 
Άρθρο 3.01 Ηλεκτρικοί φανοί σηµατοδότησης 
 
  3.02 Φίλτρα και παρεµβαλλόµενα κρύσταλλα 
 
  3.03 Ηλεκτρικές φωτεινές πηγές 
 
 
Κεφάλαιο 4 ∆ιαδικασία δοκιµής και έγκρισης 
 
Άρθρο 4.01 Γενικές διαδικαστικές αρχές 
 
  4.02 Αίτηση 
 
  4.03 ∆οκιµή 
 
  4.04 Έγκριση 
 
  4.05 Παύση ισχύος της έγκρισης 
 
 
 
 
Προσάρτηµα Περιβαλλοντικές δοκιµές 
 

1. ∆οκιµή της προστασίας έναντι εκτοξευόµενου νερού και της εναπόθεσης 
σκόνης 

 
2. ∆οκιµή υγρής ατµόσφαιρας 
 
3. ∆οκιµή σε συνθήκες ψύχους 
 
4. ∆οκιµή σε συνθήκες θερµότητας 
 
5. ∆οκιµή δονήσεων 
 
6. Συνοπτική δοκιµή αντοχής σε καιρικά φαινόµενα 
 

   7. ∆οκιµή αντοχής σε θαλασσινό νερό και αντοχής σε καιρικά φαινόµενα 
(δοκιµή αντοχής στη θαλασσινή οµίχλη). 
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Κεφάλαιο 1 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο 1.01 
 

Ονοµαστικές τάσεις 
 
Οι ονοµαστικές τάσεις για τους φανούς σηµατοδότησης που χρησιµοποιούνται στα σκάφη της 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας είναι 230 V, 115 V, 110 V, 24 V και 12 V. Θα πρέπει κατά προτεραιότητα 
να χρησιµοποιούνται συσκευές 24 V. 
 

Άρθρο 1.02 
 

Λειτουργικές προδιαγραφές 
 
Οι φανοί σηµατοδότησης και τα πρόσθετα εξαρτήµατά τους δεν πρέπει να επηρεάζονται, κατά τη 
λειτουργία τους σύµφωνα µε τον προορισµό τους, από τις συνηθισµένες καταπονήσεις επί του 
σκάφους. Ιδίως, όλα τα ιδιαίτερα οπτικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται και τα µέρη που είναι 
σηµαντικά για τη στερέωση και ανάλογη ρύθµισή τους πρέπει να κατασκευάζονται κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να µην είναι δυνατόν να µεταβληθεί η καθορισµένη θέση τους, κατά τη λειτουργία. 
 

Άρθρο 1.03 
 

Στερέωση 
 
Τα µέρη των φανών σηµατοδότησης, που προορίζονται για τη στερέωσή τους επί του σκάφους, 
πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένα, ώστε, µετά τη ρύθµιση των φανών σηµατοδότησης επί του 
σκάφους, να µην είναι πλέον δυνατόν να µεταβληθεί, κατά τη λειτουργία, η καθορισµένη θέση 
τους. 
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Άρθρο 1.04 

 
Φωτοµετρικές προδιαγραφές 

 
Οι φανοί σηµατοδότησης πρέπει να διαθέτουν την απαιτούµενη διασπορά της φωτεινής έντασης. Η 
δυνατότητα αναγνώρισης του χρώµατος και η απαιτούµενη φωτεινή ένταση πρέπει να 
επιτυγχάνονται αµέσως µόλις ανάβει ο φανός σηµατοδότησης. 
 

Άρθρο 1.05 
 

∆οµικά στοιχεία 
 
Στους φανούς σηµατοδότησης χρησιµοποιούνται µόνο τα δοµικά στοιχεία που προορίζονται από 
την κατασκευή τους για τον σκοπό αυτό. 

 
Άρθρο 1.06 

 
Συντήρηση 

 
Ο τρόπος κατασκευής των φανών σηµατοδότησης και των πρόσθετων εξαρτηµάτων τους πρέπει να 
διευκολύνει την τακτική συντήρησή τους, ενδεχοµένως µέσω απλής αλλαγής της φωτιστικής 
πηγής, και υπό συνθήκες σκότους. 
 

Άρθρο 1.07 
 

Προδιαγραφές ασφαλείας 
 
Οι φανοί σηµατοδότησης και τα πρόσθετα εξαρτήµατά τους πρέπει να είναι µε τέτοιο τρόπο 
κατασκευασµένοι και να έχουν τέτοιες διαστάσεις, ώστε να µην είναι δυνατόν κατά τη λειτουργία, 
τον χειρισµό και τη συντήρησή τους να προέλθει κανένας κίνδυνος για πρόσωπα. 
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Άρθρο 1.08 

 
Εξαρτήµατα 

 
Τα πρόσθετα εξαρτήµατα που προορίζονται για τους φανούς σηµατοδότησης πρέπει να 
σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην παρεµποδίζεται η οµαλή 
χρήση και η ορθή λειτουργία των φανών από τον τρόπο ανάρτησης, συναρµολόγησης ή 
σύνδεσής τους. 
 

Άρθρο 1.09 
 

Μη ηλεκτρικοί φανοί σηµατοδότησης 
 
Οι µη ηλεκτρικοί φανοί σηµατοδότησης πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται σύµφωνα 
µε τα άρθρα 1.02 έως 1.08 του παρόντος Κεφαλαίου και µε τρόπο που να πληρούν τις απαιτήσεις 
του Κεφαλαίου 3. Οι απαιτήσεις που περιέχονται στο Κεφάλαιο 2 των παρόντων όρων διεξαγωγής 
δοκιµών και έγκρισης ισχύουν, τηρουµένων των αναλογιών. 
 

Άρθρο 1.10 
 

∆ιπλοί φανοί σηµατοδότησης 
 
∆ύο φανοί σηµατοδότησης οι οποίοι είναι συναρµολογηµένοι µέσα σε ένα περίβληµα ο ένας 
υπεράνω του άλλου (διπλοί φανοί σηµατοδότησης) πρέπει να είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται 
ως µεµονωµένος φανός σηµατοδότησης. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει στους διπλούς φανούς 
σηµατοδότησης να λειτουργούν ταυτόχρονα και οι δύο φωτεινές πηγές. 
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Κεφάλαιο 2 
 

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Άρθρο 2.01 
 

Φωτοµετρικές προδιαγραφές 
 
1. Οι φωτοµετρικές προδιαγραφές των φανών σηµατοδότησης καθορίζονται στο Μέρος 1. 
 
2. Ο τρόπος κατασκευής των φανών σηµατοδότησης πρέπει να παρέχει την εγγύηση ότι δεν 

γίνεται ανάκλαση ή διακοπή της ακτίνας του φωτός. Απαγορεύεται η χρήση διατάξεων 
ανάκλασης. 

 
3. Όταν χρησιµοποιούνται δίχρωµοι ή τρίχρωµοι φανοί σηµατοδότησης, πρέπει να αποτρέπεται 

αποτελεσµατικά η υπερκάλυψη των φωτιστικών ορίων φωτός διαφορετικού χρώµατος ακόµη 
και εντός του φακού. 

 
4. Οι εν λόγω απαιτήσεις ισχύουν, τηρουµένων των αναλογιών, και για τους µη ηλεκτρικούς 

φανούς σηµατοδότησης. 
 

Άρθρο 2.02 
 

Χρωµατοµετρικές προδιαγραφές 
 
1. Οι χρωµατοµετρικές προδιαγραφές των φανών σηµατοδότησης καθορίζονται στο Μέρος 1. 
 
2. Το είδος του χρώµατος του φωτός που παράγεται από τους φανούς σηµατοδότησης πρέπει να 

βρίσκεται εντός του χρωµατικού πεδίου που καθορίζεται στο Μέρος 1, υπό συνθήκες 
λειτουργικής θερµοκρασίας του χρώµατος της φωτεινής πηγής. 

 
3. Το χρώµα φωτός των έγχρωµων φανών σηµατοδότησης πρέπει να προέρχεται µόνο από 

φίλτρα (οπτικά στοιχεία, φακούς) και τους ενσωµατωµένους φακούς που είναι 
διαχρωµατισµένοι, όταν τα µεµονωµένα χρωµατικά πεδία του εξερχόµενου φωτός δεν 
αποκλίνουν µεταξύ τους περισσότερο από 0,01 στις συντεταγµένες τους, µε βάση το 
χρωµατικό πίνακα του CIE. ∆εν επιτρέπεται η χρήση έγχρωµων λαµπτήρων. 
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4. Η συνολική διαπερατότητα των έγχρωµων φακών (φίλτρων) πρέπει να υπολογίζεται κατά 

τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνονται οι απαιτούµενες φωτεινές εντάσεις υπό τις συνθήκες 
λειτουργικής θερµοκρασίας των χρωµάτων της φωτεινής πηγής. 

 
5. Η ανάκλαση του φωτός της φωτεινής πηγής σε ορισµένα µέρη των φανών σηµατοδότησης 

δεν πρέπει να είναι επιλεκτική, ήτοι, οι τριχρωµατικές συντεταγµένες x και y της φωτεινής 
πηγής που χρησιµοποιείται στους φανούς σηµατοδότησης δεν πρέπει, υπό συνθήκες 
λειτουργικής θερµοκρασίας του χρώµατος, να εµφανίζουν µεγαλύτερη µετατόπιση από 0,01 
µετά την ανάκλαση. 

 
6. Οι καθαροί λευκοί φακοί δεν πρέπει να επηρεάζουν επιλεκτικά το φως που παράγεται από τη 

φωτεινή πηγή, υπό τις συνθήκες της θερµοκρασίας του χρώµατος που χρησιµοποιείται. Μετά 
τη διέλευση του φωτός µέσα από τον σφαιρικό φακό, ακόµη και µετά από µεγάλο χρονικό 
διάστηµα λειτουργίας, οι τριχρωµατικές συντεταγµένες x και y της φωτεινής πηγής που 
χρησιµοποιούνται στο φανό σηµατοδότησης δεν πρέπει να εµφανίζουν απόκλιση µεγαλύτερη 
από 0,01. 

 
7. Το είδος του χρώµατος το οποίο παράγεται από το φως που εκπέµπουν οι µη ηλεκτρικοί 

φανοί σηµατοδότησης πρέπει να βρίσκεται εντός των χρωµατικών περιοχών που 
καθορίζονται στο Μέρος 1, υπό τις συνθήκες της θερµοκρασίας του χρώµατος που 
χρησιµοποιείται στη φωτεινή πηγή. 

 
8. Το χρώµα του φωτός που εκπέµπεται από τους µη ηλεκτρικούς έγχρωµους φανούς 

σηµατοδότησης πρέπει να προέρχεται µόνο από φακούς πυριτίου, εντελώς διάχρωµους. Στην 
περίπτωση των έγχρωµων µη ηλεκτρικών φανών σηµατοδότησης, όλοι οι έγχρωµοι φακοί οι 
οποίοι χρησιµοποιούνται πρέπει να έχουν υπολογισθεί κατά τέτοιο τρόπο, µε τη θερµοκρασία 
του χρώµατος που είναι η πλησιέστερη προς τη µη ηλεκτρική πηγή του φωτός, ώστε να 
επιτυγχάνονται οι απαιτούµενες φωτεινές εντάσεις. 
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Κεφάλαιο 3 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 

Άρθρο 3.01 
 

Ηλεκτρικοί φανοί σηµατοδότησης 
 
1. Όλα τα µέρη των φανών σηµατοδότησης πρέπει να αντέχουν στις ιδιαίτερες καταπονήσεις 

της λειτουργίας του σκάφους, οι οποίες προέρχονται από την κίνηση του σκάφους, τις 
δονήσεις, τη διάβρωση, τις αλλαγές της θερµοκρασίας, υπό ορισµένες περιστάσεις την 
κρουστική φόρτιση των διαδικασιών φόρτωσης και ναυσιπλοΐας διαµέσου των πάγων και σε 
κάθε άλλη επίδραση η οποία µπορεί να ασκηθεί επί του σκάφους. 

 
2. Ο τρόπος κατασκευής, τα υλικά και η επεξεργασία των φανών σηµατοδότησης πρέπει να 

εγγυώνται ευστάθεια, η οποία εξασφαλίζει µετά από τη µηχανική και θερµική καταπόνηση 
καθώς και την ακτινοβολία µε υπεριώδεις ακτίνες, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτές, ότι οι 
επιδόσεις των φανών σηµατοδότησης παραµένουν αµετάβλητες. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει 
να έχει η διατήρηση των φωτοµετρικών και χρωµατοµετρικών ιδιοτήτων τους. 

 
3. Τα δοµικά στοιχεία, τα οποία υφίστανται την επίδραση της διάβρωσης, πρέπει να 

κατασκευάζονται από αντιδιαβρωτικά υλικά και να προστατεύονται αποτελεσµατικά από τη 
διάβρωση. 

 
4. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται υγροσκοπικά υλικά, εάν µε τον τρόπο αυτό θα 

επηρεαζόταν ο τρόπος λειτουργίας των εγκαταστάσεων, συσκευών και πρόσθετων 
εξαρτηµάτων τους. 

 
5. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται δεν πρέπει να είναι εύφλεκτα. 
 
6. Η αρµόδια αρχή διεξαγωγής των δοκιµών µπορεί να εγκρίνει και τη χρήση υλικών µε 

αποκλίνουσες ιδιότητες, στον βαθµό που µε την κατασκευή αυτή εξασφαλίζεται η 
απαιτούµενη ασφάλεια. 

 
7. Σκοπός των δοκιµών που διεξάγονται στους φανούς σηµατοδότησης είναι να εξασφαλισθεί η 

καταλληλότητα της χρήσης τους επί του σκάφους. Στο πλαίσιο αυτό, οι διεξαγόµενες δοκιµές 
υποδιαιρούνται στις δοκιµές που διεξάγονται για την εξακρίβωση της περιβαλλοντικής και 
της λειτουργικής καταλληλότητας. 

 
8. Περιβαλλοντική καταλληλότητα: 
 

α) Κατηγορίες περιβαλλοντικών συνθηκών 
 
 – Kατηγορίες κλιµατικών συνθηκών: 
 

X Συσκευές που προορίζονται προς χρήση σε σηµεία εκτεθειµένα στον καιρό. 
 
S Συσκευές που προορίζονται για βύθιση ή για διαρκή επαφή µε το αλµυρό νερό. 
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 – Κατηγορίες δονήσεων: 
 
 V Συσκευές και διατάξεις δοµικών στοιχείων που στους ιστούς και σε άλλες θέσεις 

 είναι εκτεθειµένες σε αυξηµένες καταπονήσεις δονήσεων. 
 
 – Κατηγορίες σκληρότητας: 
 
Οι συνθήκες περιβάλλοντος χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες σκληρότητας: 
 

(1) Κανονικές περιβαλλοντικές συνθήκες: 
 Επιτυγχάνονται υπό κανονικές συνθήκες στο σκάφος στη διάρκεια µακράς 

περιόδου. 
 
(2) Οριακές περιβαλλοντικές συνθήκες: 
 Επιτυγχάνονται οριακά σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 
 
(3) Περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη µεταφορά: 
 Επιτυγχάνονται κατά τη µεταφορά και ακινητοποίηση πλην των περιπτώσεων των 

εγκαταστάσεων των συσκευών και εξαρτηµάτων. 
 
 Οι δοκιµές υπό κανονικές περιβαλλοντικές συνθήκες περιγράφονται ως «δοκιµές 

κανονικού περιβάλλοντος», οι δοκιµές υπό οριακές περιβαλλοντικές συνθήκες 
περιγράφονται ως «δοκιµές οριακού περιβάλλοντος» και οι δοκιµές υπό 
περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη µεταφορά περιγράφονται ως «δοκιµές 
περιβάλλοντος κατά τη µεταφορά». 

 
β) Προδιαγραφές 
 
 Οι φανοί σηµατοδότησης και τα εξαρτήµατά τους πρέπει να είναι προσαρµοσµένα για 

παρατεταµένη χρήση υπό την επήρεια της κίνησης της θάλασσας, των δονήσεων, της 
υγρασίας και των διακυµάνσεων της θερµοκρασίας που αναµένονται επί των σκαφών. 

 
 Οι φανοί σηµατοδότησης και τα εξαρτήµατά τους πρέπει, κατά την έκθεσή τους στις 

συνθήκες περιβάλλοντος που περιγράφονται στο προσάρτηµα, να πληρούν τις 
προδιαγραφές της κατηγορίας περιβάλλοντος στην οποία ανήκουν, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 8, στοιχείο α) 

 
9. Καταλληλότητα για τη λειτουργία 
 

α) Τροφοδότηση ενέργειας: Σε περίπτωση που οι τιµές της τάσης και της συχνότητας κατά 
την τροφοδότηση ενέργειας αποκλίνουν από τις ονοµαστικές τους τάσεις1 εντός των 
ορίων του πίνακα που παρατίθεται στη συνέχεια και όταν το περιεχόµενο σε αρµονικές 
συχνότητες της εναλλασσόµενης τάσης ανέρχεται σε 5%, οι φανοί σηµατοδότησης και 
οι πρόσθετες συσκευές τους πρέπει να εργάζονται εντός των επιτρεπόµενων ορίων 
ανοχής για την οµαλή τους λειτουργία επί του σκάφους, µε βάση τους όρους 
διεξαγωγής των δοκιµών και έγκρισής τους. Κατά βάση, η τάση του ρεύµατος µε το 
οποίο τροφοδοτούνται οι φανοί σηµατοδότησης µπορεί να αποκλίνει µόνο κατά ±5% 
από την επιλεγµένη ονοµαστική τάση. 

                                                 
1 Η ονοµαστική τάση και η ονοµαστική συχνότητα είναι οι αναφερόµενες από τον 

κατασκευαστή. Υπάρχει επίσης δυνατότητα αναφοράς των πεδίων τάσης και/ή συχνότητας. 
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Παροχή ∆ιακυµάνσεις τάσης και συχνότητας της 

παροχής ρεύµατος των λυχνοστατών 

και των εξαρτηµάτων τους 

(Ονοµαστική τάση) ∆ιακυµάνσεις 

της 

τάσης 

∆ιακυµάνσεις 

της 

συχνότη

τας 

∆ιάρκεια 

Συνεχής τάση άνω των 48 V 

και εναλασσόµενη τάση 

Συνεχής τάση έως και 48 V 

± 10 % 

± 20 % 

± 10 % 

± 5 % 

± 10 % 

- 

διαρκής 

max. 3 s 

διαρκής 

 
 Ανώτατες τιµές τάσης µέχρι ± 1200 V µε χρόνο ανύψωσης από 2 µέχρι 10 µs και 

χρονική διάρκεια µέχρι και 20 µs και µε αντιστροφή των πόλων της παρεχόµενης τάσης 
δεν πρέπει να οδηγούν στη ζηµία των φανών σηµατοδότησης και των πρόσθετων 
συσκευών τους. Μετά την επίδρασή τους - µετά την επέµβαση των συστηµάτων 
ασφαλείας - οι φανοί σηµατοδότησης και οι πρόσθετες συσκευές τους πρέπει να 
εργάζονται σύµφωνα µε τους όρους διεξαγωγής των δοκιµών και έγκρισής τους εντός 
των επιτρεπόµενων ορίων ανοχής που προβλέπονται για την οµαλή τους λειτουργία επί 
του σκάφους. 

 
β) Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα: Πρέπει να λαµβάνονται όλα τα λογικά και 

εφαρµόσιµα µέτρα, για να εξαλείφονται και να µειώνονται όλες οι αιτίες που οδηγούν 
στην αµοιβαία ηλεκτροµαγνητική επίδραση των φανών σηµατοδότησης και των 
πρόσθετων συσκευών τους και από άλλες εγκαταστάσεις και συσκευές που αποτελούν 
µέρος του εξοπλισµού του σκάφους. 

 
10. Περιβαλλοντικές συνθήκες στα σκάφη 
 
 Οι κανονικές, οι οριακές και οι περιβαλλοντικές συνθήκες µεταφοράς, µε βάση τις 

κατηγορίες σκληρότητας του αριθµού 8 α βασίζονται στις προτεινόµενες συµπληρώσεις στις 
δηµοσιεύσεις του IEC 92-101 και 92-504. Οι τιµές που αποκλίνουν από τις δηµοσιεύσεις 
αυτές σηµειώνονται µε αστερίσκο *. 
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 Κανονικές Οριακές Κατά τη µεταφορά 

 Συνθήκες περιβάλλοντος 

α) Θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος: 

 Κατηγορίες κλίµατος: ……………………………. 

 Κατηγορίες κλίµατος X και S βάσει της παραγράφου 

8(a) 

 

_ 25 έως 

+ 55°C* 

 

_ 25 έως 

+ 55°C* 

 

_ 25 έως 

+ 70°C* 

β) Υγρασία του αέρα περιβάλλοντος: 

 Σταθερή θερµοκρασία ………………………….... 

 Μέγιστη σχετική υγρασία ………………………... 

 

+ 20°C 

95 % 

 

+ 35°C 

75 % 

 

+ 45°C 

65 % 

 Αλλαγή θερµοκρασίας …………………………… Πιθανή εµφάνιση του σηµείου δρόσου 

γ) Καιρικές συνθήκες στο κατάστρωµα: 

 Ηλιοφάνεια  

 Αέρας  

 Βροχόπτωση 

 Ταχύτητα του νερού κατά την κίνηση (κύµατα) …. 

 Περιεκτικότητα του νερού σε αλάτι ……………… 

 

1 120 W/m2 

50 m/s 

15 mm/min 

10 m/s 

30 kg/m3 

δ) Μαγνητικό πεδίο: 

 Μαγνητικό πεδίο από οποιαδήποτε κατεύθυνση 

………………………………………. 

 

 

80 A/m 

ε) ∆ονήσεις: 

 Ηµιτονοειδής δόνηση από οποιαδήποτε κατεύθυνση 

 Κατηγορία δόνησης V βάσει της παραγράφου 8α (σοβαρή καταπόνηση, π.χ. των ιστίων) 

Συχνότητες 2 έως 10 Hz 2 έως 13.2 Hz* 

Εύρος ± 1.6 mm ± 1.6 mm 

Συχνότητες 10 έως 100 Hz 13.2 έως 100 Hz* 

Ζώνη επιτάχυνσης ……………………………………….. ± 7 m/s2 ± 11 m/s2 * 
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11. Οι φανοί σηµατοδότησης υφίστανται τις δοκιµές περιβάλλοντος που καθορίζονται στο 
προσάρτηµα. 

 
12. Τα συστατικά µέρη των φανών σηµατοδότησης που κατασκευάζονται από οργανικά υλικά 

δεν πρέπει να επηρεάζονται από την υπεριώδη ακτινοβολία.  
 
 Έπειτα από δοκιµή διαρκείας 720 ωρών, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του προσαρτήµατος, 

δεν πρέπει να επιδεινώνεται η ποιότητα µε οποιονδήποτε τρόπο, και δεν πρέπει οι 
τριχρωµατικές συντεταγµένες x και ψ να αποκλίνουν περισσότερο από 0,01 σε σχέση µε τις 
επιφάνειες εξόδου φωτός που δεν έχουν εκτεθεί στις υπεριώδεις ακτίνες και στον 
καταιονισµό µε το νερό. 

 
13. Οι επιφάνειες εξόδου του φωτός και οι προστατευτικοί εξωτερικοί υαλοπίνακες των φανών 

σηµατοδότησης πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 
υπό τις συνήθεις συνθήκες που επικρατούν στο σκάφος µε συνεχή λειτουργία, όταν η 
ηλεκτρική τάση είναι κατά 10 % ανώτερη από την κανονική και η θερµοκρασία 
περιβάλλοντος +45°C, να µην υπόκεινται παραµόρφωση, αλλοίωση ή καταστροφή. 

 
14. Οι φανοί σηµατοδότησης πρέπει να είναι σε θέση να αντέχουν µε συνεχή λειτουργία και 

ηλεκτρική τάση ανώτερη κατά 10 % από την κανονική, καθώς και θερµοκρασία 
περιβάλλοντος +60°C, χωρίς να υφίστανται ζηµιά φόρτισης διάρκειας 8 ωρών µε δύναµη 
1000 Ν (νιούτον) στις διατάξεις ανάρτησής τους. 

 
15. Οι φανοί σηµατοδότησης πρέπει να αντέχουν σε προσωρινή βύθιση. Υπό συνθήκες διαρκούς 

λειτουργίας µε ηλεκτρική τάση ανώτερη κατά 10 % από την κανονική και µε θερµοκρασία 
περιβάλλοντος +45°C, οι φανοί σηµατοδότησης πρέπει να αντέχουν χωρίς µεταβολή στην 
απότοµη έκθεσή τους στον καταιονισµό από υδάτινη µάζα θερµοκρασίας + 15°C µέχρι 
+ 20°C από ένα δοχείο µε νερό 10 λίτρων. 

 
16. Πρέπει να εξασφαλίζεται η αντοχή των επεξεργασµένων υλικών υπό συνθήκες λειτουργίας. 

Τα υλικά πρέπει ιδίως να είναι σε θέση να αντέχουν υπό συνθήκες λειτουργίας στις ανώτερες 
δυνατές θερµοκρασίες, οι οποίες αντιστοιχούν στις θερµοκρασίες διαρκούς χρήσης τους. 
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17. Eάν οι φανοί σηµατοδότησης περιλαµβάνουν µη µεταλλικά δοµικά στοιχεία, η θερµοκρασία 
διαρκούς λειτουργίας τους πρέπει να προσδιορίζεται υπό τις συνθήκες που επικρατούν στο 
σκάφος, µε θερµοκρασία του περιβάλλοντος + 45°C. 

 
 Εάν η ούτως προσδιοριζόµενη θερµοκρασία διαρκούς χρήσης των µη µεταλλικών 

κατασκευαστικών υλικών είναι υψηλότερη από τις οριακές θερµοκρασίες που αναφέρονται 
στη δηµοσίευση IEC 598, µέρος 1, πίνακες X και XI, πρέπει να προσδιορίζονται µε χωριστές 
δοκιµές η µηχανική, θερµική και κλιµατική ικανότητα µακροχρόνιας καταπόνησης των εν 
λόγω δοµικών κατασκευαστικών στοιχείων των φανών σηµατοδότησης. 

 
18. Για να δοκιµασθεί η σταθερότητα σχήµατος των δοµικών στοιχείων υπό θερµοκρασία 

διαρκούς λειτουργίας, οι φανοί σηµατοδότησης λειτουργούν υπό οµοιόµορφη ροή του 
ατµοσφαιρικού αέρα (µε ταχύτητα περίπου 0,5 m/s) στη θέση λειτουργίας, µε θερµοκρασία 
περιβάλλοντος + 45°C υπό συνθήκες που επικρατούν στο σκάφος. Κατά τη διάρκεια της 
προθέρµανσης και έπειτα από την επίτευξη της θερµοκρασίας λειτουργίας, τα µη µεταλλικά 
δοµικά κατασκευαστικά στοιχεία υπόκεινται στο µηχανικό φορτίο που αναλογεί στους όρους 
κατασκευής τους ή αντιστοιχεί στον πιθανό χειρισµό τους. Στην περίπτωση των φανών 
σηµατοδότησης µε επιφάνειες εξόδου φωτός από µη πυριτική ύαλο, µια µεταλλική σφραγίδα 
διαστάσεων 5 mm x 6 mm ασκεί συνεχή πίεση 6,5 N (ανάλογη µε την πίεση του δακτύλου 
του χεριού) ακριβώς στη µέση µεταξύ της πάνω και της κάτω πλευράς στην επιφάνεια εξόδου 
φωτός. 

 
 Υπό τις συνθήκες αυτής της µηχανικής καταπόνησης, το δοµικό στοιχείο δεν πρέπει να 

υφίσταται εξωτερική παραµόρφωση. 
 
19. Για τη δοκιµή της αντοχής στη γήρανση των δοµικών στοιχείων υπό την επίδραση των 

κλιµατικών συνθηκών, οι φανοί σηµατοδότησης από µη µεταλλικά δοµικά κατασκευαστικά 
στοιχεία, οι οποίοι εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες όταν λειτουργούν, τίθενται se 
διαλείπουσα λειτουργία σε θάλαµο καιρικών συνθηκών µε δωδεκάωρη εναλλαγή από τους 
45°C και σχετική υγρασία 95 % µέχρι τη θερµοκρασία των -20°C υπό τις συνθήκες που 
επικρατούν στο σκάφος, µε τέτοιο ρυθµό, ώστε να εκτίθενται κατά τη φάση των θερµών και 
υγρών καθώς και των ψυχρών κύκλων λειτουργίας, καθώς και κατά την εναλλαγή από τις 
χαµηλές στις υψηλές θερµοκρασίες επί χρονικά διαστήµατα ανάλογα µε τη λειτουργία τους. 

 
 Η συνολική χρονική διάρκεια της δοκιµής αυτής ανέρχεται στις 720 ώρες τουλάχιστον. Με τη 

διεξαγωγή της δοκιµής αυτής, δεν πρέπει τα µη µεταλλικά δοµικά στοιχεία να υφίστανται 
καµία µεταβολή η οποία είναι σε θέση να επηρεάσει τη λειτουργική ικανότητα της συσκευής. 

 
20. Οι φανοί σηµατοδότησης που είναι εύκολα προσιτοί δεν πρέπει όταν η θερµοκρασία του 

περιβάλλοντος ανέρχεται στους + 45°C, να υπερβαίνουν τη θερµοκρασία των + 70°C, όταν 
αποτελούνται από µέταλλα, και των + 85°C, όταν έχουν κατασκευασθεί από µη µεταλλικά 
υλικά. 
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21. Οι φανοί σηµατοδότησης πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται µε βάση τους 

αναγνωρισµένους κανόνες της τεχνολογίας. Πρέπει ιδίως να τηρείται η δηµοσίευση IEC 598 
µέρος 1, «Πλοία, φανοί – Γενικές Απαιτήσεις και ∆οκιµές.». Από τη δηµοσίευση αυτή πρέπει 
να πληρούνται οι απαιτήσεις των ακόλουθων κεφαλαίων: 

 
– σύνδεση αγωγού προστασίας (αριθ. 7.2), 
– προστασία από την ηλεκτροπληξία (αριθ. 8.2), 
– αντίσταση των µονώσεων και διηλεκτρική αντοχή (αριθ. 10.2 και αριθ. 10.3), 
– αποστάσεις ερπυσµού και αποστάσεις στον αέρα (αριθ. 11.2), 
– διαρκής αντοχή και θέρµανση (αριθ. 12.1, πίνακες X, XI, XII), 
– αντοχή στη θερµότητα, τη φωτιά και τη δηµιουργία επιφανειακών ρευµάτων 

(αριθ. 13.2, αριθ. 13.3 και αριθ. 13.4), 
– κοχλιωτές συνδέσεις (αριθ. 14.2, αριθ. 14.3 και αριθ. 14.4). 

 
22. Οι διατοµές των καλωδίων ηλεκτρικής σύνδεσης πρέπει να είναι ≥ 1,5 mm2. Για την ένωση 

πρέπει να χρησιµοποιούνται καλώδια του τύπου HO 7 RN-F ή ανάλογα καλώδια. 
 
23. Το είδος προστασίας των φανών σηµατοδότησης στις επικίνδυνες ζώνες έναντι εκρήξεων 

πρέπει να εξακριβώνεται και να πιστοποιείται από τις αντίστοιχες αρχές ελέγχου. 
 
24. Ο τρόπος κατασκευής των φανών σηµατοδότησης πρέπει να προβλέπει : 
 

(1) τη δυνατότητα εύκολου καθαρισµού ακόµη και του εσωτερικού του φανού, καθώς και 
της εύκολης εναλλαγής της φωτεινής πηγής υπό συνθήκες σκότους, 

 
(2) την αποφυγή της συγκέντρωσης συµπυκνωµένων υδρατµών, 
 
(3) ότι επιτρέπεται µόνο η χρήση διαρκών ελαστικών παρεµβυσµάτων µεταξύ των 

αποσυναρµολογούµενων µερών, 
 
(4) ότι δεν υπάρχει δυνατότητα εκποµπής φωτός οιουδήποτε άλλου χρώµατος από το 

προβλεπόµενο από τον φανό σηµατοδότησης. 
 
25. Κάθε φανός σηµατοδότησης που προβλέπεται να στερεωθεί µόνιµα πρέπει να συνοδεύεται 

από οδηγίες τοποθέτησης και εγκατάστασής του, στις οποίες πρέπει να υποδεικνύεται η θέση 
της εγκατάστασης, ο σκοπός χρήσης καθώς και ο τύπος των ανταλλάξιµων µερών των φανών 
Οι κινητοί φανοί σηµατοδότησης πρέπει να στερεώνονται µε απλό αλλά και ασφαλή τρόπο. 

 
26. Οι αναγκαίες διατάξεις στερέωσης πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένες, ώστε η 

κατεύθυνση µηδενικού σήµατος του φανού σηµατοδότησης να συµπίπτει µε την κατεύθυνση 
του µηδενικού σήµατος του σκάφους. 
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27. Σε κάθε φανό σηµατοδότησης πρέπει να τοποθετούνται σαφώς και διαρκώς σε θέση, η οποία 

πρέπει να παραµένει ορατή και έπειτα από την τοποθέτησή τους στο σκάφος: 
 

(1) η ονοµαστική ισχύς της φωτεινής πηγής, εφόσον η διαφορά της ονοµαστικής ισχύος 
µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη διαφορά της εµβέλειας, 

 
(2) το είδος του φανού στην περίπτωση των φανών µερικής κάλυψης τόξου, 
 
(3) η αναφορά της κατεύθυνσης µηδενικού σήµατος, µε την τοποθέτηση χαρακτηριστικού 

σήµατος στους φανούς µερικής κάλυψης τόξου αµέσως πάνω ή κάτω από το διαφανές 
τµήµα, 

 
(4) το είδος του φωτός σηµατοδότησης, π.χ. έντονο, 
 
(5) το σήµα προέλευσης, 
 
(6) το κενό πεδίο για το διακριτικό σήµα, π.χ., F.91.235. 

 
Άρθρο 3.02 

 
Φίλτρα και παρεµβαλλόµενα κρύσταλλα 

 
1. Τα φίλτρα (φακοί δακτυλίων, κρύσταλλα) καθώς και τα παρεµβαλλόµενα κρύσταλλα 

µπορούν να παράγονται από οργανική ύαλο (πλαστική ύαλος) ή από ανόργανη ύαλο 
(πυριτιούχο ύαλο). 

 
 Τα φίλτρα και τα παρεµβαλλόµενα κρύσταλλα από πυριτική ύαλο πρέπει να παράγονται από 

ένα είδος υάλου τουλάχιστον της υδρολυτικής κατηγορίας IV, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 
719, για να εξασφαλίζεται η µακροχρόνια αντοχή τους στο νερό. 

 
 Τα φίλτρα και τα παρεµβαλλόµενα κρύσταλλα από πλαστική ύαλο πρέπει να εµφανίζουν στο 

νερό παρόµοια µακροχρόνια αντίσταση, όπως και τα φίλτρα και τα παρεµβαλλόµενα 
κρύσταλλα από πυριτικό ύαλο. 

 
 Τα παρεµβαλλόµενα κρύσταλλα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από ύαλο χωρίς εσωτερικές 

τάσεις. 
 
2. Τα φίλτρα και τα παρεµβαλλόµενα κρύσταλλα πρέπει κατά το δυνατόν να µην έχουν 

ανοµοιογένειες και φυσαλίδες καθώς επίσης και ξένες προσµίξεις. Οι επιφάνειές τους δεν 
πρέπει να παρουσιάζουν ελλείψεις, όπως θάµπωµα, βαθιές χαραγές κ.λπ. 

 
3. Τα φίλτρα και τα παρεµβαλλόµενα κρύσταλλα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 

3.01. Τα φωτοτεχνικά και χρωµοτεχνικά χαρακτηριστικά δεν πρέπει να µεταβάλλονται υπό 
αυτές τις συνθήκες. 
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4. Τα κόκκινα και πράσινα παρεµβαλλόµενα κρύσταλλα για τα πλαϊνά φώτα δεν πρέπει να 

µπορούν να ανταλλάσσονται µεταξύ τους. 
 
5. Στα φίλτρα και στα παρεµβαλλόµενα κρύσταλλα πρέπει σε κάποια θέση, η οποία παραµένει 

ορατή ακόµα και µετά την τοποθέτηση των φώτων σήµανσης, εκτός από το σήµα 
προέλευσης, να υπάρχει επίσης ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήµανση µε το σήµα έγκρισης 
και το σήµα τύπου κατασκευής. 

 
 Με αυτές τις επιγραφές δεν επιτρέπεται υστέρηση ως προς τις φωτοτεχνικές και 

χρωµοτεχνικές ελάχιστες απαιτήσεις. 
 

Άρθρο 3.03 
 

Ηλεκτρικές φωτεινές πηγές 
 

 
1. Στους φανούς σηµατοδότησης, µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο οι προκαθορισµένοι γι’ 

αυτούς λαµπτήρες πυράκτωσης. Πρέπει να διατίθενται στις συνήθεις τάσεις. Εξαιρέσεις 
µπορεί να επιτρέπονται µόνο σε ειδικές περιπτώσεις. 

 
2. Οι λαµπτήρες πυράκτωσης στους φανούς σηµατοδότησης πρέπει να µπορούν να µπορεί να 

στερεώνονται µόνο στην προβλεπόµενη θέση. Επιτρέπονται το πολύ δύο διακριτές θέσεις 
στον φανό σηµατοδότησης. ∆εν πρέπει να είναι δυνατές οι εσφαλµένες και οι ενδιάµεσες 
θέσεις. Για τον έλεγχο επιλέγεται η δυσµενέστερη θέση. 

 
3. Οι λαµπτήρες πυράκτωσης δεν πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά που να επηρεάζουν 

δυσµενώς την αποτελεσµατικότητά τους, όπως χαραγές ή κηλίδες στο λαµπτήρα, ή 
εσφαλµένη διάταξη του νήµατος πυράκτωσης. 

 
4. H χρωµατική θερµοκρασία λειτουργίας του λαµπτήρα πυράκτωσης δεν πρέπεινα υπολείπεται 

των 2360 K. 
 
5. Πρέπει να χρησιµοποιούνται υποδοχές και βάσεις που να πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις του 

οπτικού συστήµατος και τη µηχανική καταπόνηση κατά τη λειτουργία επί του σκάφους. 
 
6. Η βάση του λαµπτήρα πυράκτωσης πρέπει να είναι συνδεδεµένη τόσο σταθερά µε το 

λαµπτήρα, ώστε ο λαµπτήρας πυράκτωσης µετά από λειτουργία 100 ωρών µε υπέρταση 10 % 
να αντέχει σε οµοιόµορφη στρεπτική ροπή 25 kgcm. 

 
7. Στο λαµπτήρα ή στη βάση των λαµπτήρων πυράκτωσης πρέπει να τοποθετείται κατά τρόπο 

ευανάγνωστο και ανεξίτηλο το σήµα προέλευσης, η ονοµαστική τάση, και η ονοµαστική 
ισχύς και/ή η ονοµαστική φωτεινή ένταση καθώς επίσης και το σήµα έγκρισης. 
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8. Οι λαµπτήρες πυράκτωσης πρέπει να έχουν τις ακόλουθες ανοχές: 
 
 α) Λαµπτήρες πυράκτωσης για ονοµαστικές τάσεις 230 V, 115 V, 110 V και 24 V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oνοµαστική 

τάση 
Ονοµαστική 

ισχύς 
Μέγιστη 

κατανάλωση 
ισχύος

3)
 

Ονοµαστική 
διάρκεια 
ζωής 

 

 
Τιµές δοκιµών

3)
 

 
Σώµα του φανού σε mm 

 
 
V 

 
 
W 

 
 
W 

 
 
h 

Οριζόντια 
φωτεινή 
ένταση

4) 
cd 

Χρωµατική 
θερµοκρασία 

K 

 
b 

mm 

 
l 

mm 

24 40 43  45 2360 0,72  + 0,1 
      0 

13,5  + 1,35 

     0 
110 ή 115 60 69 1000 έως έως 15  + 2,5 

    0 
11,5  + 1,5 

      0 
230 65 69  65 2856 15  + 2,5 

    0 
11,5  + 1,5 

      0 
 

 Επιτρεπτή απόκλιση 
του άξονα του 
σύρµατος από τον 
άξονα της βάσης σε 
µήκος  1,5 mm από 
το κέντρο του 

  

Μήκος από το 
κέντρο του 
λαµπτήρα 

∆ιαφαν
ές 

Σήµαν
ση 

Βάση του λαµπτήρα π.χ.
P 28s 

Θέση βάσης: L2)

b

l

4 5 

 

± 

 

2 

 

m 

m 

1 ) 
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Παρατηρήσεις: 
 
Σχετικά µε το 1) Ανοχή για την απόσταση του κέντρου βάρους του φωτός του λαµπτήρα των 24 

V / 40 W: ± 1,5 mm. 
Σχετικά µε το 2) L: Ο πλατύτερος λοβός της βάσης P 28 S µε όρθιο λαµπτήρα βρίσκεται 

αριστερά κοιτάζοντας σε κατεύθυνση αντίθετη από αυτή της ακτινοβολίας. 
Σχετικά µε το 3) Πριν από τη µέτρηση των τιµών στην αρχή της δοκιµής, οι λαµπτήρες 

πυράκτωσης πρέπει να παραµείνουν σε θέση χρήσης για 60 λεπτά υπό 
ονοµαστική τάση. 

Σχετικά µε το 4) Τα όρια αυτά πρέπει να τηρούνται στην περιοχή της ακτινοβολίας και σε εύρος 
± 10ο ως προς την οριζόντιο που διέρχεται από το κέντρο του φωτιστικού 
σώµατος, κατά την περιστροφή του λαµπτήρα κατά 360ο γύρω από τον άξονά 
του. 

 
β) Λαµπτήρες πυράκτωσης για ονοµαστικές τάσεις 24 V and 12 V 

Επιτρεπτή απόκλιση του άξονα του σύρµατος από τον άξονα της βάσης σε απόσταση του κέντρου βάρους του φωτός 1 mm. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l

Βάση λαµπτήρα π.χ. BAY 15d 

Ακίδα 
αναφοράς 

3 5 

 

± 

 1  
m 
m 

 

 

Μήκος από το κέντρο 
του λαµπτήρα 

∆ιαφαν

ές 
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Oνοµαστική 

τάση 
Ονοµαστική 

ισχύς 
Μέγιστη 

κατανάλωση 
ισχύος

 1)
 

Ονοµαστική 
διάρκεια 
ζωής 

 
Τιµές δοκιµών

 1
 

 
Σώµα του φανού 

 
 
 

V 

 
 
 

W 

 
 
 

W 

 
 
 

h 

Οριζόντια 
φωτεινή 
ένταση

 2
 

cd 

Χρωµατική 
θερµοκρασία 

K 

 
 

l mm 

12 
 

24 

 
10 

 
18 

12 
έως 20 

9 έως 13 
9 έως 17 

12 
 

24 

 
25 

 
26.5 

 
 
 

1000 
30 

έως 48 

 
 

2360 
to 2856 

 
9 έως 13 

Παραρτηρήσεις: 

Re 1) Πριν από τη µέτρηση των τιµών στην αρχή της δοκιµής, οι λαµπτήρες πυράκτωσης 
πρέπει να παραµείνουν σε θέση χρήσης για 60 λεπτά υπό ονοµαστική τάση. 

Re 2) Τα όρια αυτά πρέπει να τηρούνται στην περιοχή της ακτινοβολίας και σε εύρος ± 30ο 
ως προς την οριζόντια που διέρχεται από το κέντρο του φωτιστικού σώµατος, κατά την 
περιστροφή του λαµπτήρα κατά 360ο γύρω από τον άξονά του. 

 
γ) Οι λαµπτήρες πυράκτωσης επισηµαίνονται στη βάση τους µε ένδειξη αντίστοιχη των 

µεγεθών τους. Αν η εν λόγω σήµανση γίνεται στο λαµπτήρα, δεν πρέπει να επηρεάζεται η 
λειτουργία των λαµπτήρων πυράκτωσης. 

 
δ) Αν αντί για λαµπτήρες πυράκτωσης χρησιµοποιούνται λαµπτήρες εκκένωσης, τότε ισχύουν 

αντίστοιχα και γι’ αυτούς οι απαιτήσεις που αναφέρονται στους λαµπτήρες πυράκτωσης. 
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Κεφάλαιο 4 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
 

Άρθρο 4.01 
 

Γενικές διαδικαστικές αρχές 
 
Το Μέρος 1 ισχύει για τη διαδικασία δοκιµής και έγκρισης. 

 
Άρθρο 4.02 

 
Αίτηση 

 
 
1. Στην αίτηση για έγκριση πρέπει να επισυνάπτονται από την πλευρά του κατασκευαστή ή του 

εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του, τα ακόλουθα στοιχεία, δικαιολογητικά καθώς και 
δείγµατα των φανών και, ενδεχοµένως, τα εξαρτήµατά τους. 

 
α) Τα στοιχεία για τον τύπο του φανού σηµατοδότησης (π.χ. «έντονος»), 
 
β) το εµπορικό σήµα και η περιγραφή του τύπου του φανού σηµατοδότησης, η φωτεινή πηγή 

του και κατά περίπτωση τα εξαρτήµατά του, 
 
γ) για τους ηλεκτρικούς φανούς σηµατοδότησης, τα στοιχεία της απαιτούµενης τάσης του 

σκάφους για τους φανούς, ανάλογα µε τη λειτουργία για την οποία προορίζονται, 
 
δ) προδιαγραφές όλων των χαρακτηριστικών τιµών και επιδόσεων, 
 
ε) συνοπτική τεχνική περιγραφή µε αναφορά στα υλικά κατασκευής από τα οποία έχει 

κατασκευασθεί το δείγµα φανού σηµατοδότησης καθώς επίσης και βασικό ηλεκτρολογικό 
σχέδιο µε συνοπτική τεχνική περιγραφή, σε περίπτωση που στο φανό σηµατοδότησης 
περιλαµβάνονται εξαρτήµατα, που µπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία, 
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στ) για το δείγµα φανού σηµατοδότησης και, κατά περίπτωση, για τα εξαρτήµατά του εις 

διπλούν: 
 

ι) οδηγίες προσαρµογής ή εγκατάστασης µε στοιχεία για τη φωτεινή πηγή και για τη 
διάταξη στερέωσης ή συγκράτησης, 

 
ιι) σχέδια µε διαστάσεις και αντίστοιχες ονοµασίες και χαρακτηρισµούς τύπων, που είναι 

αναγκαία για την αναγνώριση των κατασκευασµένων σύµφωνα µε το δείγµα δοκιµής 
και τοποθετηµένων επί του σκάφους φανών σηµατοδότησης και, κατά περίπτωση, των 
εξαρτηµάτων τους, 

 
ιιι) άλλα δικαιολογητικά, όπως σχέδια, κατάλογοι εξαρτηµάτων, ηλεκτρολογικά σχέδια, 

περιγραφές λειτουργίας και φωτογραφίες για όλες τις σηµαντικές λεπτοµέρειες, των 
Κεφαλαίων 1 έως 3 των παρόντων όρων δοκιµής και έγκρισης και στην έκταση που 
είναι απαραίτητο για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης των συσκευών που προέρχονται 
από προγραµµατισµένη παραγωγή µε το δείγµα δοκιµής. Τα ακόλουθα στοιχεία και 
σχέδια είναι ιδίως συναφή: 

 
- διαµήκης τοµή, που δείχνει τις λεπτοµέρειες της κατασκευής του φίλτρου και το 

προφίλ της φωτεινής πηγής (λαµπτήρας πυράκτωσης µε νήµα) καθώς και την 
τοποθέτηση και τη στήριξη· 

- εγκάρσια τοµή µέσω του φανού σηµατοδότησης στο ύψος του κέντρου του 
δακτυλίου, η οποία θα περιέχει επίσης λεπτοµέρειες της διάταξης της φωτεινής 
πηγής, του δακτυλίου, και κατά περίπτωση της οπτικής υάλου καθώς της γωνίας 
οριζόντιας διασποράς για τα φωτιστικά σώµατα τµήµατος κύκλου· 

- όψη της οπίσθιας πλευράς για φωτιστικά σώµατα τµήµατος κύκλου, που 
περιλαµβάνει λεπτοµέρειες της στήριξης ή εξαρτήµατα στερέωσης· 

- όψη του φωτιστικού σώµατος πλήρους κύκλου, µε λεπτοµέρειες της τοποθέτησης 
ή της στήριξης· 

 
(iv) στοιχεία για τις προκύπτουσες κατά την εν σειρά παραγωγή ανοχές διαστάσεων της 

φωτεινής πηγής, του δακτυλίου, των παρεµβαλλόµενων κρυστάλλων, των διατάξεων 
στερέωσης ή των στηριγµάτων καθώς επίσης και της φωτεινής πηγής που 
χρησιµοποιείται στο φανό σηµατοδότησης ως προς τον ενσωµατωµένο δακτύλιο, 

 
(v) στοιχεία, για τις φωτεινές εντάσεις κατά την οριζόντια κατεύθυνση φωτεινών πηγών 

προερχοµένων από εν σειρά παραγωγή, υπό ονοµαστική τάση, 
 
(vi) στοιχεία για τις ανοχές που προκύπτουν κατά την εν σειρά παραγωγή έγχρωµων 

γυαλιών στον τύπο χρώµατος και τη διαπερατότητα που αντιστοιχούν σε πρότυπο τύπο 
φωτός Α (2856 Κ) ή τον τύπο φωτός της προβλεπόµενης φωτεινής πηγής. 
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2. Την αίτηση πρέπει να συνοδεύουν δύο δείγµατα σε λειτουργική ετοιµότητα συνοδευόµενα το 

καθένα από 10 φωτεινές πηγές κάθε ονοµαστικής τάσης και, κατά περίπτωση, από 5 
παρεµβαλλόµενα κρύσταλλα κάθε χρώµατος σήµατος, καθώς και από τη διάταξη στερέωσης 
ή στήριξης. 

 
 Επί πλέον, πρέπει, όπου απαιτείται, να διατίθενται ειδικές για τη συσκευή βοηθητικές 

διατάξεις που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της δοκιµής έγκρισης. 
 
3. Το δείγµα πρέπει να ανταποκρίνεται ως προς όλες τις λεπτοµέρειές του στην επιδιωκόµενη 

παραγωγή και να είναι εξοπλισµένο µε όλα τα εξαρτήµατα που είναι απαραίτητα για την 
εγκατάσταση ή την προσθήκη στην κανονική θέση χρήσης του ή για την κανονική λειτουργία 
του και µε τα οποία πρέπει να χρησιµοποιείται επί του σκάφους σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς. Εάν η αρχή δοκιµών συµφωνεί, είναι δυνατόν να παραλείπονται ορισµένα 
εξαρτήµατα. 

 
4. Πρόσθετα δείγµατα, δικαιολογητικά και στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται κατόπιν αίτησης.  
 
5. Τα δικαιολογητικά πρέπει να συντάσσονται στη γλώσσα της χώρας της αρχής δοκιµής και 

έγκρισης. 
 
6. Αν µια αίτηση έγκρισης υποβάλλεται µόνο για πρόσθετη διάταξη, τότε ισχύουν οι 

παράγραφοι 1 έως 5, τηρουµένων των αναλογιών, εξυπακοουµένου ότι τα πρόσθετα 
εξαρτήµατα µπορούν να εγκρίνονται µόνο σε συνάρτηση µε εγκεκριµένους φανούς 
σηµατοδότησης. 

 
7. Τα φωτιστικά σώµατα τµήµατος κύκλου πρέπει κατά βάση να υποβάλλονται σε πλήρη σειρά. 

 
Άρθρο 4.03 

 
∆οκιµή 

 
1. Κατά τη δοκιµή νέου ή τροποποιηµένου εγκεκριµένου τύπου φανού σηµατοδότησης ή 

εξαρτήµατος, διαπιστώνεται το κατά πόσον το υπόδειγµα πληροί τους όρους δοκιµής και 
έγκρισης και αντιστοιχεί στα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 4.02, παράγραφος 
1, στοιχείο στ). 

 
2. Η δοκιµή έγκρισης βασίζεται στις υφιστάµενες συνθήκες επί των σκαφών. Η δοκιµή 

εκτείνεται σε όλες τις φωτεινές πηγές, τα παρεµβαλλόµενα κρύσταλλα και τις πρόσθετες 
διατάξεις, που προβλέπονται για τους φανούς σηµατοδότησης. 
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3. Η φωτοτεχνική και χρωµατοτεχνική δοκιµή διεξάγεται στην εκάστοτε ονοµαστική τάση. 
 
 Η αξιολόγηση των φανών σηµατοδότησης γίνεται λαµβάνοντας υπόψη τη φωτεινή ένταση 

λειτουργίας IB και τη χρωµατική θερµοκρασία λειτουργίας κατά την οριζόντια κατεύθυνση. 
 
4. Η δοκιµή µεµονωµένου εξαρτήµατος ή πρόσθετης διάταξης γίνεται µόνο µε τον τύπο του 

φανού σηµατοδότησης για τον οποίο προορίζεται. 
 
5. Οι δοκιµές που πραγµατοποιούνται από άλλες αρχές µπορούν να γίνονται δεκτές ως απόδειξη 

της συµφωνίας µε τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 3, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται η 
ισοδυναµία τους µε τις δοκιµές που αναφέρονται στο προσάρτηµα. 

 
Άρθρο 4.04 

 
Έγκριση 

 
1. Η έγκριση των φανών σηµατοδότησης, βασίζεται στα άρθρα4.01 έως 4.05 του Μέρους 1. 
 
2. Για τους φανούς σηµατοδότησης και τις πρόσθετες διατάξεις που προορίζονται να παραχθούν 

ή έχουν παραχθεί εν σειρά, η έγκριση µπορεί να χορηγείται στον αιτούντα µετά από δοκιµή 
που πραγµατοποιείται µε δικά του έξοδα, εφόσον αυτός παρέχει την εξασφάλιση για ορθή 
άσκηση των απορρεόντων από την έγκριση δικαιωµάτων. 

 
3. Σε περίπτωση έγκρισης, εκδίδεται το πιστοποιητικό έγκρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4.03 

του Μέρους 1, για τον αντίστοιχο τύπο του φανού σηµατοδότησης και χορηγείται σήµα 
έγκρισης για τον τύπο του φανού σηµατοδότησης σύµφωνα µε το άρθρο 4.05. του Μέρους 1. 

 
 Το σήµα έγκρισης και ο αύξων αριθµός παραγωγής πρέπει να τοποθετούνται σε κάθε φανό 

σηµατοδότησης που έχει παραχθεί σύµφωνα µε το δείγµα, σε θέση τέτοια που µετά από την 
τοποθέτησή του στο σκάφος να παραµένει ορατή, κατά τρόπο ευκρινώς αναγνωρίσιµο και 
ανεξίτηλο. Τα πρότυπα σήµατα και οι περιγραφές τύπου πρέπει να είναι ευκρινή και 
ανεξίτηλα. Σήµατα, που µπορούν να δηµιουργήσουν σύγχυση µε τα σήµατα έγκρισης, δεν 
πρέπει να τοποθετούνται στους φανούς σηµατοδότησης. 

 
4. Η έγκριση µπορεί να δίδεται υπό προθεσµία και να υπόκειται σε προϋποθέσεις. 
 
5. Τροποποιήσεις εγκεκριµένου φανού σηµατοδότησης και προσθήκες σε εγκεκριµένους 

φανούς σηµατοδότησης αποτελούν αντικείµενο συµφωνίας της αρχής δοκιµών. 
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6. Αν απορριφθεί η έγκριση φανού σηµατοδότησης, ο αιτών ενηµερώνεται αµέσως. 
 
7. Για κάθε εγκεκριµένο τύπο φανού σηµατοδότησης, πρέπει να παραδίδεται δείγµα στην αρχή 

δοκιµής που δίνει την έγκριση. 
 

Άρθρο 4.05 
 

Παύση ισχύος της έγκρισης 
 
1. Η έγκριση για ένα δείγµα παύει να ισχύει µετά την παρέλευση της περιόδου προσωρινής 

έγκρισης, σε περίπτωση ανάκλησης ή σε περίπτωση αφαίρεσης. 
 
2. Η έγκριση µπορεί να ανακαλείται, εάν: 
 

- οι προϋποθέσεις για την έκδοσή της έχουν εκλείψει µεταγενέστερα και όχι µόνον 
παροδικά, 

 
- δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις δοκιµής και έγκρισης, 
 
- ένας φανός σηµατοδότησης δεν ανταποκρίνεται στο εγκεκριµένο δείγµα, 
 
- δεν έχουν τηρηθεί οι επιβληθείσες υποχρεώσεις, ή 
 
- ο κάτοχος της έγκρισης αποδεικνύεται αναξιόπιστος. 

 
 Πρέπει να αφαιρούνται αν δεν έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις οι οποίες είχαν καθορισθεί 

για τη χορήγησή του. 
 
3. Αν ανασταλεί η παραγωγή εγκεκριµένου τύπου φανού σηµατοδότησης, τότε πρέπει να 

ενηµερώνεται αµέσως η εκδούσα την έγκριση αρχή δοκιµής. 
 
4. Η αφαίρεση και η ανάκληση της έγκρισης έχουν ως συνέπεια την απαγόρευση της χρήσης 

του εκδοθέντος αριθµού έγκρισης. 
 
5. Εάν η έγκριση παύσει να ισχύει, το πιστοποιητικό υποβάλλεται για ακύρωση στην αρχή 

δοκιµής που το εξέδωσε. 
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Προσάρτηµα 
 

Περιβαλλοντικές δοκιµές 
 
1. ∆οκιµή της προστασίας έναντι εκτοξευόµενου νερού και της εναπόθεσης σκόνης 
 
1.1 Παρέχεται εγγύηση για τον τύπο προστασίας του δείγµατος σύµφωνα µε την ταξινόµηση  

IP 55 της δηµοσίευσης IEC, µέρος 598-Ι. 
 
 Η δοκιµή για την προστασία του δείγµατος ως προς την εναπόθεση σκόνης και το 

εκτοξευµένο νερό γίνεται σύµφωνα µε την ταξινόµηση IP 55 της δηµοσίευσης 529 IEP. 
 
 Σε αυτήν το πρώτο ψηφίο «5» συµβολίζει την προστασία από εναπόθεση σκόνης. Αυτό 

σηµαίνει: πλήρης προστασία έναντι επαφής των υπό τάση ευρισκοµένων τµηµάτων. 
Προστασία έναντι επιβλαβών εναποθέσεων σκόνης. Η διείσδυση σκόνης δεν αποτρέπεται 
πλήρως. 

 
 Το δεύτερο ψηφίο «5» συµβολίζει την προστασία από το εκτοξευµένο νερό. Αυτό σηµαίνει: 

ένα εκτοξευµένο νερό από ακροφύσιο, που κατευθύνεται ενάντια στο φανό από κάθε 
κατεύθυνση, δεν επιτρέπεται να έχει βλαπτική επίδραση. 

 
1.2 Η προστασία από το νερό του δείγµατος αξιολογείται ως ακολούθως: Η προστασία θεωρείται 

επαρκής αν το νερό που έχει διεισδύσει δεν προκαλεί βλάβες στη λειτουργία του δείγµατος. 
 
 ∆εν επιτρέπεται να γίνεται εναπόθεση νερού στα µονωτικά υλικά, αν µε αυτή οι τιµές της 

απόστασης ερπυσµού µπορεί να υπολείπονται των ελάχιστων επιτρεποµένων τιµών. Τα υπό 
τάση ευρισκόµενα µέρη δεν επιτρέπεται να είναι υγρά και ενδεχόµενη συγκέντρωση νερού 
στο εσωτερικό του φανού δε επιτρέπεται να φθάνει σε αυτά τα µέρη. 

 
 
2. ∆οκιµή υγρής ατµόσφαιρας 
 
2.1 Σκοπός και εφαρµογή 
 
 Η παρούσα δοκιµή περιλαµβάνει την επίδραση της υγρής θερµότητας καθώς επίσης και της 

υγρασίας σε συνθήκες θερµοκρασιακής µεταβολής, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3.01, 
παράγραφος 10, στοιχείο β), κατά τη λειτουργία και κατά τη µεταφορά και αποθήκευση 
ναυτικών εγκαταστάσεων, συσκευών και οργάνων, των οποίων οι επιφάνειες µπορεί να 
βρίσκονται στο σηµείο δρόσου και να καλύπτονται µε δρόσο. 

 
 Η απαιτούµενη κάλυψη µε δρόσο προσεγγίζει επί πλέον στην περίπτωση των χωρίς κέλυφος 

δοµικών συγκροτηµάτων την επίδραση σχηµατιζόµενου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
στρώµατος σκόνης και/ή υγροσκοπικού λεπτού στρώµατος άλατος. 
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Η ακόλουθη προδιαγραφή βασίζεται στη δηµοσίευση 68 µέρος 2-30 της IEC σε συνδυασµό µε το 
άρθρο 3.01, παράγραφος 10, στοιχεία α) και β). Συµπληρωµατικές πληροφορίες µπορούν να 
λαµβάνονται από τη δηµοσίευση. 
 
Οι µονάδες και συγκροτήµατα που έχουν υποβληθεί προς έγκριση δείγµατος σε µορφή παράδοσης 
χωρίς κέλυφος, πρέπει να δοκιµάζονται χωρίς κέλυφος ή, αν δεν είναι κατάλληλα γι’ αυτό, µε τα 
ελάχιστα απαραίτητα προληπτικά µέτρα προστασίας για χρήση επί του σκάφους σύµφωνα µε την 
εκτίµηση του αιτούντος. 
 
2.2 Εκτέλεση 
 

(1) Η δοκιµή γίνεται σε θάλαµο δοκιµών, του οποίου η κατασκευή εξασφαλίζει, 
ενδεχοµένως, σε συνδυασµό µε κυκλοφορία αέρα, ότι σε όλα τα σηµεία στο εσωτερικό 
του θαλάµου επικρατεί περίπου η ίδια θερµοκρασία και υγρασία του αέρα. Η κίνηση 
του αέρα δεν επιτρέπεται να ψύχει αισθητά το δείγµα, αλλά πρέπει να είναι τόσο έντονη 
ώστε στο άµεσο περιβάλλον του δείγµατος να µπορούν να τηρούνται οι 
προδιαγεγραµµένες τιµές για τη θερµοκρασία και την υγρασία του αέρα. 

 
 Το νερό των συµπυκνωµάτων πρέπει να αποχετεύεται συνεχώς από τον θάλαµο 

δοκιµών. ∆εν επιτρέπεται να στάζει νερό συµπυκνωµάτων επάνω στο δείγµα. Το νερό 
των συµπυκνωµάτων µπορεί να χρησιµοποιείται για ύγρανση µόνο µετά από 
επανεπεξεργασία, και πιο συγκεκριµένα µετά από την αποµάκρυνση από το δείγµα των 
προκυπτουσών χηµικών προσµίξεων. 

 
(2) Το δείγµα δεν πρέπει να εκτίθεται σε θερµότητα ακτινοβολούµενη από τη θέρµανση 

του θαλάµου. 
 
(3) Το δείγµα πρέπει πριν από την έναρξη της δοκιµής να βρίσκεται εκτός λειτουργίας έως 

ότου εξισωθεί σε όλα τα µέρη η θερµοκρασία του χώρου. 
 
(4) Το δείγµα εγκαθίσταται στο θάλαµο δοκιµών σε θερµοκρασία + 25 ± 10ο C κατ’ 

αντιστοιχία µε την κανονική του χρήση επί του σκάφους. 
 
(5) Ο θάλαµος κλείνεται. Η θερµοκρασία του αέρα ρυθµίζεται στους -25 ± 3ο C µε σχετική 

υγρασία από 45 έως 75 % και διατηρείται µέχρι τη θερµοκρασιακή εξίσωση του 
δείγµατος. 

 
(6) Η σχετική υγρασία του αέρα αυξάνεται σε διάστηµα το πολύ µιας ώρας µέχρι 

τουλάχιστον το 95 % διατηρώντας σταθερή τη θερµοκρασία του αέρα. Η αύξηση αυτή 
µπορεί να γίνεται ήδη κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας της θερµοκρασιακής 
εξίσωσης του δείγµατος. 
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(7) Η θερµοκρασία του αέρα στο θάλαµο αυξάνεται σταθερά µέσα σε χρονικό διάστηµα 3 ± 0,5 

ωρών φθάνοντας στους + 40 ± 2ο C. Κατά τη διάρκεια της αύξησης της θερµοκρασίας η 
σχετική υγρασία του αέρα διατηρείται σταθερά τουλάχιστον στο 95%, στα δε 15 τελευταία 
λεπτά τουλάχιστον στο 90%. Κατά τη διάρκεια της αύξησης της θερµοκρασίας, το δείγµα 
πρέπει καλύπτεται µε δρόσο. 

 
(8) Η θερµοκρασία του αέρα πρέπει µέχρι την παρέλευση 12 ± 0,5 ωρών από την έναρξη της 

φάσης (7) να διατηρείται σε θερµοκρασία + 40 ± 2ο C σε σχετική υγρασία αέρα 93 ± 3%. 
Κατά τη διάρκεια των πρώτων και των τελευταίων 15 λεπτών του χρονικού διαστήµατος, 
κατά το οποίο η θερµοκρασία είναι + 40 ± 2ο C, η σχετική υγρασία του αέρα µπορεί να 
βρίσκεται µεταξύ 90 και 100%. 

 
(9) Η θερµοκρασία του αέρα µειώνεται σε διάστηµα από τριών µέχρι έξι ωρών στους  

+ 25 ± 3ο C. Η σχετική υγρασία του αέρα πρέπει στη φάση αυτή να διατηρείται συνεχώς πάνω 
από το 80 %. 

 
(10) Η θερµοκρασία του αέρα πρέπει µέχρι να περάσει 24ωρο από την έναρξη της φάσης (7) να 

διατηρείται στους + 25 ± 3ο C. Η σχετική υγρασία πρέπει στη φάση αυτή να βρίσκεται πάνω 
από το 95 %. 

 
(11) Επαναλαµβάνεται η φάση (7). 
 
(12) Επαναλαµβάνεται η φάση (8). 
 
(13) Το νωρίτερο δέκα ώρες µετά από την έναρξη της φάσης (12) τίθενται σε λειτουργία το 

σύστηµα κλιµατισµού του δείγµατος. Μετά την παρέλευση του απαραίτητου σύµφωνα µε τα 
στοιχεία του κατασκευαστή χρόνου για τον κλιµατισµό του δείγµατος, αυτό τίθεται σε 
λειτουργία σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και λειτουργεί µε την ονοµαστική τιµή 
της τάσης του δικτύου του σκάφους µε ανοχή ± 3 %. 

 
(14) Μετά την παρέλευση του απαραίτητου σύµφωνα µε τα στοιχεία του κατασκευαστή χρόνου 

για την επίτευξη της κανονικής λειτουργικής ικανότητας, ελέγχονται οι λειτουργίες και 
µετριούνται και καταγράφονται τα σηµαντικά για τη χρήση στο σκάφος δεδοµένα της 
λειτουργίας. Αν για το σκοπό αυτό χρειάζεται να ανοιχτεί ο θάλαµος δοκιµών, αυτό πρέπει να 
γίνεται όσο το δυνατόν σε πιο σύντοµο χρονικό διάστηµα. 

 
 Αν ο απαραίτητος χρόνος για την επίτευξη της κανονικής λειτουργικής ικανότητας 

υπερβαίνει τα 30 λεπτά, η φάση αυτή παρατείνεται για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται 
ώστε µετά την επίτευξη της κανονικής κατάστασης λειτουργίας να διατίθεται επαρκής 
χρόνος, τουλάχιστον 30 λεπτών, για τον έλεγχο των λειτουργιών και για τη µέτρηση των 
λειτουργικών δεδοµένων. 

 
(15) Σε διάστηµα µίας έως τριών ωρών και µε το δείγµα ευρισκόµενο πάντα σε λειτουργία, η 

θερµοκρασία του αέρα µειώνεται φθάνοντας στη θερµοκρασία του χώρου - µε ανοχή ± 3ο C - 
και η σχετική υγρασία µειώνεται σε επίπεδα χαµηλότερα του 75 %. 
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(16) Ο θάλαµος ανοίγεται και το δείγµα εκτίθεται στην κανονική θερµοκρασία και υγρασία 

αέρα του χώρου. 
 
(17) Μετά από τρεις ώρες, το νωρίτερο όµως αφού έχει εξατµισθεί όλη η ορατή υγρασία στο 

δείγµα, ελέγχονται ακόµα µία φορά οι λειτουργίες του δείγµατος και µετριούνται και 
καταγράφονται τα σηµαντικά για τη χρήση επί του σκάφους δεδοµένα της λειτουργίας. 

 
(18) Το δείγµα υποβάλλεται σε οπτικό έλεγχο. Τα κελύφη ανοίγουν και το εσωτερικό του 

δείγµατος ελέγχεται ως προς τα αποτελέσµατα της δοκιµής σε υγρό κλίµα καθώς και ως 
προς υφιστάµενα κατάλοιπα συµπυκνωµάτων. 

 
2.3 Απαιτούµενο αποτέλεσµα 
 
2.3.1 Το δείγµα πρέπει να λειτουργήσει κανονικά υπό τις συνθήκες που ορίζονται στις φάσεις (12) 

έως (18). ∆εν πρέπει να παρατηρηθεί επιδείνωση. 
 
2.3.2 Τα λειτουργικά δεδοµένα που έχουν καταγραφεί στις φάσεις (12) και (18) πρέπει να 

βρίσκονται εντός των ορίων ανοχών που έχουν καθορισθεί στους παρόντες όρους δοκιµής και 
έγκρισης για το δείγµα. 

 
2.3.3 ∆εν επιτρέπεται να εµφανίζονταιδιαβρωτικές αλλοιώσεις και κατάλοιπα συµπυκνωµάτων στο 

εσωτερικό του δείγµατος, οι οποίες σε περίπτωση πιο µακροχρόνιας επίδρασης υψηλότερης 
υγρασίας του αέρα αναµένεται να προκαλέσουν λειτουργικές ανωµαλίες. 

 
3. ∆οκιµή σε συνθήκες ψύχους 
 
3.1 Σκοπός 
 
Η παρούσα δοκιµή περιλαµβάνει την επίδραση του ψύχους κατά τη λειτουργία, τη µεταφορά και 
την αποθήκευση σύµφωνα µε το άρθρο 3.01, παράγραφος 8 και 10. Συµπληρωµατικές 
πληροφορίες, αν χρειάζεται, µπορούν να λαµβάνονται από τη δηµοσίευση 68 µέρος 3-1 της IEC. 
 
3.2 Εκτέλεση 
 
(1) Η δοκιµή διεξάγεται σε θάλαµο δοκιµών, στον οποίο, ει δυνατόν σε συνδυασµό µε 

κυκλοφορία αέρα, η θερµοκρασία είναι πρακτικά η ίδια σε όλα τα σηµεία. Η υγρασία του 
αέρα πρέπει να είναι τόσο χαµηλή, ώστε το δείγµα να µην καλύπτεται µε δρόσο σε καµία 
φάση της δοκιµής. 

 
(2) Το δείγµα συναρµολογείται στο θάλαµο δοκιµών σε θερµοκρασία χώρου + 25 ± 10ο C 

σύµφωνα µε την κανονική χρήση του επί του σκάφους. 
 
(3) Η θερµοκρασία του θαλάµου µειώνεται στους - 25 ± 3ο C µε ταχύτητα όχι µεγαλύτερη από 

45ο C/h. 
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(4) Η θερµοκρασία του θαλάµου διατηρείται στους - 25 ± 3ο C κατά το χρονικό διάστηµα που 

είναι απαραίτητο για την επίτευξη της θερµοκρασιακής ισορροπίας του δείγµατος συν 
τουλάχιστον δύο ώρες. 

 
(5) Η θερµοκρασία του θαλάµου αυξάνεται µε ταχύτητα όχι µεγαλύτερη από 45ο C/h φθάνοντας 

στους 0 ± 2ο C. 
 
Για όλα τα δείγµατα τα προβλεπόµενα βάσει του άρθρου 3.01, παράγραφος 10, στοιχείο α), 
ισχύουν τα ακόλουθα: 
 
(6) Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας του χρονικού διαστήµατος της φάσης (4) σε 

περίπτωση κλιµατικής κατηγορίας Χ, το δείγµα τίθεται σε λειτουργία σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του κατασκευαστή και λειτουργεί υπό ονοµαστική τάση µε ανοχή ± 3 %. Οι υπάρχουσες στο 
δείγµα πηγές θερµότητας πρέπει συγχρόνως να τίθενται σε λειτουργία. 

 
 Μετά την παρέλευση του αναγκαίου χρονικού διαστήµατος για την επίτευξη της κανονικής 

λειτουργικής ικανότητας, ελέγχονται οι λειτουργίες και µετριούνται και καταγράφονται τα 
σηµαντικά για τη χρήση επί του σκάφους δεδοµένα της λειτουργίας. 

 
(7) Η θερµοκρασία του θαλάµου αυξάνεται µε ταχύτητα όχι µεγαλύτερη από 45ο C/h. 
 
(8) Μετά από τη θερµοκρασιακή εξισορρόπηση του δείγµατος, ο θάλαµος ανοίγεται. 
 
(9) Ελέγχονται εκ νέου οι λειτουργίες του δείγµατος και µετριούνται και καταγράφονται τα 

σηµαντικά για τη χρήση επί του σκάφους δεδοµένα της λειτουργίας. 
 
3.3 Επιδιωκόµενα αποτελέσµατα 
 
Το δείγµα πρέπει να λειτουργήσει κανονικά υπό τις συνθήκες που ορίζονται στις φάσεις (7), (8) και 
(9). ∆εν πρέπει να παρατηρηθεί επιδείνωση. 
 
Τα λειτουργικά δεδοµένα που καταγράφονται στις φάσεις (7) και (9) πρέπει να βρίσκονται εντός 
των ορίων ανοχών, τα οποία επιτρέπονται βάσει των παρόντων όρων δοκιµής και έγκρισης για το 
δείγµα. 
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4. ∆οκιµή σε συνθήκες θερµότητας 
 
4.1 Σηµασία και εφαρµογή 
 
Η παρούσα δοκιµή περιλαµβάνει την επίδραση της θερµότητας κατά τη λειτουργία, τη µεταφορά 
και την αποθήκευση σύµφωνα µε το άρθρο 3.01, παράγραφος 8, στοιχείο α) και παράγραφος 10, 
στοιχείο α). H ακόλουθη προδιαγραφή βασίζεται στη δηµοσίευση 68 µέρος 2-2 της IEC σε 
συνδυασµό µε το άρθρο 3.01, παράγραφος 10, στοιχείο α). Συµπληρωµατικές πληροφορίες,  
µπορούν να λαµβάνονται από τη δηµοσίευση της IEC. 
 

 Τακτική - Οριακή - 
 ∆οκιµή περιβάλλοντος 

Κλιµατικές κατηγορίες Χ και S + 55° C + 70° C 
 Επιτρεπόµενη ανοχή ± 2° C 
 
H οριακή δοκιµή περιβάλλοντος πρέπει, κατ’ αρχήν, να διεξάγεται πρώτη. Αν σ’ αυτήν τηρούνται 
οι ανοχές των λειτουργικών δεδοµένων που ισχύουν και για τις συνθήκες της τακτικής 
περιβαλλοντικής δοκιµής, η τακτική περιβαλλοντική δοκιµή µπορεί να παραλείπεται. 
 
4.4 Εκτέλεση 
 
(1) Η δοκιµή πραγµατοποιείται σε θάλαµο δοκιµών, ο τύπος του οποίου εξασφαλίζει, κατά 

περίπτωση, σε συνδυασµό µε κυκλοφορία αέρα, ότι σε όλα τα σηµεία στο εσωτερικό του 
θαλάµου επικρατεί η ίδια περίπου θερµοκρασία. Το δείγµα δεν επιτρέπεται όµως να ψύχεται 
αισθητά λόγω της κίνησης του αέρα. Το δείγµα δεν πρέπει να εκτίθεται σε θερµική 
ακτινοβολία παραγόµενη από µέσα παραγωγής θερµότητας για το θάλαµο. Η υγρασία του 
αέρα πρέπει να είναι τόσο χαµηλή ώστε να εξασφαλίζεται ότι το δείγµα δεν καλύπτεται µε 
δρόσο σε καµία φάση της δοκιµής. 

 
(2) Το δείγµα τοποθετείται σε θάλαµο δοκιµών σε θερµοκρασία χώρου + 25 ± 10 οC σύµφωνα µε 

την κανονική χρήση του επί του σκάφους. Το δείγµα τίθεται σε λειτουργία σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή και λειτουργεί στην ονοµαστική τάση του επί του σκάφους 
δικτύου µε απόκλιση ± 3 %. 

 
 Μετά την παρέλευση του απαιτούµενου χρονικού διαστήµατος για την επίτευξη της 

κανονικής λειτουργικής ικανότητας, ελέγχονται οι λειτουργίες και µετριούνται και 
καταγράφονται τα σηµαντικά για τη χρήση επί του σκάφους δεδοµένα λειτουργίας. 

 
(3) Η θερµοκρασία του αέρα στο θάλαµο αυξάνεται µε ταχύτητα όχι µεγαλύτερη από 45ο C/h 

µέχρι να φθάσει στη θερµοκρασία δοκιµής που αναφέρεται στο άρθρο 3.01, παράγραφος 10, 
στοιχείο α). 
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(4) Η θερµοκρασία του αέρα διατηρείται στην τιµή της θερµοκρασίας δοκιµής για το χρονικό 
διάστηµα που είναι απαραίτητο για την επίτευξη θερµοκρασιακής ισορροπίας του δείγµατος, 
συν δύο ώρες. 

 
 Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ωρών, ελέγχονται εκ νέου οι λειτουργίες καθώς επίσης 

µετριούνται και καταγράφονται τα σηµαντικά για τη χρήση επί του σκάφους λειτουργικά 
δεδοµένα. 

 
(5) Η θερµοκρασία του αέρα µειώνεται σε χρονικό διάστηµα όχι µικρότερο της µίας ώρας µέχρι 

τη θερµοκρασία χώρου. Στη συνέχεια, ο θάλαµος ανοίγεται. 
 
 Μετά τη θερµοκρασιακή εξίσωση του δείγµατος, ελέγχονται για ακόµα µια φορά οι 

λειτουργίες και µετριούνται και καταγράφονται τα σηµαντικά για τη χρήση επί του σκάφους 
δεδοµένα λειτουργίας. 

 
4.3 Επιδιωκόµενα αποτελέσµατα 
 
Το δείγµα πρέπει να λειτουργήσει κανονικά υπό τους όρους που ορίζονται σε όλες τις φάσεις της 
δοκιµής. ∆εν πρέπει να παρατηρηθεί επιδείνωση.Τα λειτουργικά δεδοµένα που καταγράφονται στις 
φάσεις (2), (4) και (5) πρέπει στην περίπτωση τακτικής περιβαλλοντικής δοκιµής να βρίσκονται 
εντός των ορίων ανοχών, τα οποία έχουν καθορισθεί στους παρόντες όρους δοκιµής και έγκρισης. 
 
 
5. ∆οκιµή δονήσεων 
 
5.1 Σηµασία και εφαρµογή 
 
Η παρούσα δοκιµή περιλαµβάνει τις επιδράσεις των δονήσεων στη λειτουργία και τη δοµή της 
κατασκευής σύµφωνα µε το άρθρο 3.01, παράγραφος 10, στοιχείο ε). Οι επιδράσεις στη δοµή της 
κατασκευής αφορούν τη συµπεριφορά µηχανικών δοµικών στοιχείων, ειδικότερα ταλαντώσεις 
συντονισµού και κόπωση των υλικών, χωρίς να είναι απαραίτητο µε το φαινόµενο αυτό να 
σχετίζονται και άµεσες επιδράσεις στη λειτουργία και µεταβολές των δεδοµένων λειτουργίας. 
 
Οι λειτουργικές επιδράσεις επεκτείνονται άµεσα στον τρόπο λειτουργίας και στα δεδοµένα της 
λειτουργίας του δείγµατος. Μπορούν να συνδέονται µε επιδράσεις στη δοµή της κατασκευής. 
 
Η ακόλουθη προδιαγραφή βασίζεται στη δηµοσίευση 68, µέρος 2-6 της IEC σε συνδυασµό µε το 
άρθρο 3.01, παράγραφος 10, στοιχείο ε). Τιµές που αποκλίνουν από τις τιµές που αναφέρονται στις 
προαναφερόµενες διατάξεις, χαρακτηρίζονται µε το σύµβολο *. Συµπληρωµατικές πληροφορίες, 
µπορούν να λαµβάνονται από τη δηµοσίευση 68 µέρος 2-6 της IEC. 



 
13274/1/05 REV 1 ZAC/yd 47 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ DG C III   EL 

Προδιαγραφές δοκιµής 
 
Η δοκιµή πρέπει να διεξάγεται µε ηµιτονοειδείς ταλαντώσεις στις ακόλουθες περιοχές συχνοτήτων 
µε τις αναφερόµενες αποκλίσεις: 
 

 Τακτική - Οριακή - 

 ∆οκιµή περιβάλλοντος 

Κατηγορία δονήσεων V: 

Περιοχή συχνοτήτων 

Μετατόπιση 

Περιοχή συχνοτήτων 

Μέγεθος επιταχύνσεων 

 

2 έως 10 Hz 

± 1,6 mm 

10 έως 100 Hz 

± 7 m/s2 

 

2 έως 13,2 Hz * 

± 1,6 mm 

13,2 έως 100 Hz* 

± 11 m/s2 

 

H οριακή περιβαλλοντική δοκιµή πρέπει, κατ’ αρχήν, να διεξάγεται πρώτη. Εάν τα δεδεοµένα 
λειτουργίας τηρούν τις ανοχές που ισχύουν υπό κανονικές περιβαλλοντικές συνθήκες, τότε η 
τακτική περιβαλλοντική δοκιµή µπορεί να παραλείπεται. 
 
Τα δείγµατα που προορίζονται για χρήση µε αποσβεστήρες ταλαντώσεων ελέγχονται µαζί µε 
αυτούς. Αν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δεν είναι δυνατή η δοκιµή µε τους προβλεπόµενους 
σύµφωνα µε τη λειτουργία αποσβεστήρες ταλαντώσεων, οι συσκευές πρέπει να ελέγχονται χωρίς 
αποσβεστήρες ταλαντώσεων µε τροποποιηµένη καταπόνηση σύµφωνα µε τη συµπεριφορά των 
αποσβεστήρων ταλαντώσεων αναφορικά µε τη µετάδοση. 
 
Επιτρέπεται επίσης και δοκιµή χωρίς αποσβεστήρες ταλαντώσεων µε σκοπό τον προσδιορισµό 
χαρακτηριστικών συχνοτήτων. 
 
Η δοκιµή δόνησης πρέπει να διεξάγεται σε τρεις κάθετες µεταξύ τους κύριες κατευθύνσεις. 
Προκειµένου για δείγµατα που λόγω της φύσης τους µπορεί να παρουσιάσουν ιδιαίτερες επιρροές 
σε κατευθύνσεις ευρισκόµενες υπό γωνία ως προς τις κύριες κατευθύνσεις, πρέπει να γίνονται 
δοκιµές και στις κατευθύνσεις αυτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερη ευαισθησία. 
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5.2 Εκτέλεση 
 
(1) ∆ιάταξη δοκιµής 
 
 Η δοκιµή διεξάγεται µε τη βοήθεια µιας δονητικής διάταξης, η οποία ονοµάζεται δονητική 

τράπεζα και η οποία επιτρέπει τη διέγερση του δείγµατος µε µηχανικές ταλαντώσεις, που 
ανταποκρίνονται στις ακόλουθες συνθήκες: 
 
- Η βασική κίνηση πρέπει να είναι ηµιτονοειδής και να εξελίσσεται κατά τρόπο ώστε τα 

σηµεία στερέωσης του δείγµατος στη δονητική τράπεζα να κινούνται ουσιαστικά σε 
φάση και σε παράλληλες ευθείες. 

 
- Το µέγιστο πλάτος ταλάντωσης της πλευρικής κίνησης σε οποιοδήποτε σηµείο 

στήριξης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % του προδιαγραφόµενου πλάτους της 
βασικής κίνησης. 

 
- Το ποσοστό της αρµονικής ταλάντωσης, εκφραζόµενο από τη σχέση 

 

d 
a

a
tot=  

²  -  a ²
  100

 1

1
⋅  (επί τοις εκατό) 

 
Όπου a1 είναι η ενεργός τιµή της προκαθορισµένης επιτάχυνσης στη συχνότητα 
διέγερσης, και 
 
atot είναι η ενεργός τιµή της συνολικής επιτάχυνσης συµπεριλαµβανοµένου του a1, 
µετρούµενη στην περιοχή συχνοτήτων < 5000 Hz, 

 
 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % στο σηµείο στήριξης που έχει επιλεγεί ως το σηµείο 

αναφοράς για τη µέτρηση της επιτάχυνσης. 
 
- Το πλάτος ταλάντωσης δεν πρέπει να αποκλίνει από την εκάστοτε θεωρητική τιµή της 

περισσότερο από : 
 
±15 % στο σηµείο στήριξης που έχει επιλεγεί ως σηµείο αναφοράς και περισσότερο από 
 
± 25 % σε κάθε άλλο σηµείο στήριξης. 
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Για τον καθορισµό χαρακτηριστικών συχνοτήτων, το πλάτος ταλάντωσης πρέπει να µπορεί να 
ρυθµίζεται µεταξύ του µηδενός και της εκάστοτε απαιτούµενης τιµής µε επαρκώς µικρά βήµατα. 
 
- Η συχνότητα ταλάντωσης δεν πρέπει να αποκλίνει από τη θεωρητική τιµή της περισσότερο 

από : 
 
   ± 0,05 Ηz  για συχνότητες µέχρι 0,25 Ηz 
 
 ± 20 %   για συχνότητες από 0,25 έως 5 Ηz, 
 
   ± 1 Hz  για συχνότητες από 5 Hz έως 50 Ηz, 
 
 ± 2 %   για συχνότητες πάνω από 50 Hz. 
 
Για τη σύγκριση χαρακτηριστικών συχνοτήτων, πρέπει να είναι δυνατόν να ρυθµίζονται οι ίδιες 
συχνότητες ταλάντωσης στην αρχή και στο τέλος της δοκιµής δόνησης µε απόκλιση το πολύ 
 
   ± 0,05 Ηz  για συχνότητες µέχρι 0,5 Ηz 
 
 ± 10% από  ± 0,5 Ηz  για συχνότητες έως 5 Ηz, 
 
   ± 0,5 Hz  για συχνότητες από 5 Hz έως 100 Ηz, 
 
 ± 0,5 %   για συχνότητες πάνω από 100 Hz. 
 
Για τη διαδροµή των συχνοτήτων, η συχνότητα ταλάντωσης θα πρέπει να µπορεί να µεταβάλλεται 
εκθετικά συναρτήσει του χρόνου και προς τις δύο κατευθύνσεις, µεταξύ του κατώτατου και του 
ανώτατου ορίου της περιοχής συχνοτήτων που αναφέρεται στην παράγραφο 5.1., ως καταπόνηση 
δοκιµής, όπου η ταχύτητα είναι 1 οκτάβα / λεπτό ± 10 %. 
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Για τον καθορισµό χαρακτηριστικών συχνοτήτων, η ταχύτητα της συχνότητας ταλάντωσης 
πρέπει να µπορεί να επιβραδύνεται κατά βούληση. 
 
- Οι προκαλούµενες εντάσεις µαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον του δείγµατος λόγω 

της διάταξης δόνησης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 20 kA/m. Οι αρµόδια αρχή 
δοκιµών µπορεί, για συγκεκριµένα µοντέλα, να απαιτεί µικρότερες επιτρεπόµενες τιµές. 

 
(2) Αρχική διερεύνηση, συναρµολόγηση και θέση σε λειτουργία 
 
 Το δείγµα εξετάζεται οπτικά για τη διαπίστωση της µη ύπαρξης ελαττωµάτων, και στον 

βαθµό που είναι αναγνωρίσιµη, για την χωρίς ελαττώµατα από κατασκευαστική άποψη 
συναρµολόγηση όλων των δοµικών στοιχείων και δοµικών συγκροτηµάτων. 

 
 Το δείγµα συναρµολογείται επάνω στη δονητική τράπεζα µε τον προβλεπόµενο τρόπο 

στερέωσης για την τοποθέτηση επί του σκάφους. Τα δείγµατα των οποίων η λειτουργία και η 
συµπεριφορά υπό τη επίδραση των ταλαντώσεων εξαρτάται από την κατεύθυνση της 
βαρύτητας αναφορικά µε τη θέση τους, πρέπει να ελέγχονται στην κανονική θέση 
λειτουργίας. Τα στηρίγµατα και οι διατάξεις που χρησιµοποιούνται για την εγκατάσταση δεν 
πρέπει να µεταβάλλουν σηµαντικά µέσα στην περιοχή συχνοτήτων της δοκιµής το πλάτος 
ταλάντωσης και τη µορφή κίνησης του δείγµατος. 

 
 Το δείγµα τίθεται σε λειτουργία σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και υπό 

ονοµαστική τάση του επί του σκάφους δικτύου,µε ανοχή ± 3 %. 
 
 Μετά την παρέλευση του απαραίτητου χρόνου για την επίτευξη της κανονικής λειτουργικής 

ικανότητας, ελέγχονται οι λειτουργίες και µετριούνται και καταγράφονται τα σηµαντικά 
δεδοµένα λειτουργίας για τη χρήση επί του σκάφους. 

 
(3) Προκαταρκτική διερεύνηση της συµπεριφοράς στις ταλαντώσεις 
 
 Η παρούσα φάση δοκιµής πρέπει να διεξάγεται για όλα τα δείγµατα. Για τα δείγµατα που 

µπορούν να χρησιµοποιούνται για διάφορους σκοπούς µε διαφορετική επίδραση των 
δονήσεων, η δοκιµή πρέπει να διεξάγεται για όλες ή για µερικές από τις διάφορες χρήσεις. 

 
 Με τη δονητική τράπεζα πραγµατοποιείται ένας κύκλος συχνοτήτων κατά τον οποίο 

διατρέχεται η περιοχή συχνοτήτων που αναφέρεται ως φόρτιση δοκιµής στην παράγραφο 5.1 
µε τα εκάστοτε αντίστοιχα πλάτη ταλάντωσης από το κατώτατο µέχρι το ανώτατο όριο 
συχνοτήτων και πάλι προς τα πίσω µε ταχύτητα µία οκτάβα ανά λεπτό. Στη φάση αυτή 
γίνεται προσεκτική παρατήρηση του δείγµατος µε κατάλληλα µέσα µετρήσεων και µε οπτική 
παρατήρηση, και, όπου χρειάζεται, µε τη βοήθεια στροβοσκοπίου, για τη διαπίστωση 
λειτουργικών ανωµαλιών, µεταβολής των δεδοµένων λειτουργίας και για µηχανικά 
φαινόµενα, όπως ταλαντώσεις συντονισµού και κροτάλισµα, τα οποία εµφανίζονται σε 
συγκεκριµένες συχνότητες. Οι συχνότητες αυτές ονοµάζονται «χαρακτηριστικές». 
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 Όταν απαιτείται, για να προσδιορισθούν οι χαρακτηριστικές συχνότητες και τα αποτελέσµατα 

της ταλάντωσης, η µεταβολή της ταλάντωσης µπορεί να επιβραδύνεται, να σταµατάει ή να 
αναστρέφεται και το πλάτος της ταλάντωσης να µικρύνει. Σε περίπτωση σταδιακά 
αναπτυσσόµενων µεταβολών των λειτουργικών δεδοµένων, πρέπει να αναµένεται η επίτευξη 
της τελικής τιµής σε σταθερή συχνότητα ταλάντωσης, το πολύ όµως για πέντε λεπτά. 

 
 Κατά τη διάρκεια της διαδροµής των συχνοτήτων, σηµειώνονται τουλάχιστον η συχνότητα 

και τα σηµαντικά λειτουργικά δεδοµένα για τη χρήση επί του σκάφους και καταγράφονται 
όλες οι χαρακτηριστικές συχνότητες µε τις επιδράσεις τους για τη µεταγενέστερη σύγκριση 
κατά τη φάση (7). 

 
 Αν η µηχανική συµπεριφορά του δείγµατος στις ταλαντώσεις κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας του δεν µπορεί να προσδιορισθεί επαρκώς, πρέπει να γίνεται επί πλέον 
διερεύνηση της συµπεριφοράς στις ταλαντώσεις µε το δείγµα εκτός λειτουργίας. 

 
 Αν κατά τη διάρκεια της διαδροµής των συχνοτήτων, γίνεται σηµαντική υπέρβαση των 

επιτρεπόµενων ανοχών των λειτουργικών δεδοµένων, ή η λειτουργία παρουσιάζει µη 
επιτρεπόµενες ανωµαλίες, ή εµφανίζονται ταλαντώσεις συντονισµού της δοµής της 
κατασκευής, λόγω των οποίων αναµένεται κατάρρευση κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης 
δοκιµής δόνησης, τότε η δοκιµή µπορεί να διακόπτεται. 

 
(4) Έλεγχος ηλεκτρικής λειτουργίας 
 
 Η παρούσα φάση δοκιµών πρέπει να διεξάγεται σε όλα τα δείγµατα στα οποία η καταπόνηση 

µε τις ταλαντώσεις µπορεί να επηρεάσει τις ηλεκτρικές λειτουργίες, π.χ. των ηλεκτρονόµων. 
 
 Το δείγµα υποβάλλεται σε ταλαντώσεις εντός της περιοχής συχνοτήτων που παρατίθενται 

στην παράγραφο 5.1 ως καταπόνηση δοκιµής, µε βαθµιαία µεταβαλλόµενη συχνότητα βάσει 
της ακολουθίας Ε-121 µε τα εκάστοτε αντίστοιχα πλάτη. Σε κάθε βαθµίδα συχνοτήτων, 
πραγµατοποιούνται δύο τουλάχιστον φορές όλες οι πιθανά ευαίσθητες στις δονήσεις 
ηλεκτρικές λειτουργίες, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, και της έναρξης και της 
διακοπής λειτουργίας.  

 
 Οι ηλεκτρικές λειτουργίες µπορεί επίσης να ελέγχονται και σε συχνότητες µεταξύ των τιµών 

της ακολουθίας Ε-12. 

                                                 
1 Βασικές τιµές της ακολουθίας E-12 κατά ΙΕC: 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 

6.8, 8.2. 



 
13274/1/05 REV 1 ZAC/yd 52 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ DG C III   EL 

(5) Εκτεταµένη δοκιµή  
 
 Η φάση αυτή των δοκιµών πρέπει να πραγµατοποιείται σε όλα τα δείγµατα. Στα δείγµατα που 

µπορούν να λειτουργούν µε πολλά είδη λειτουργίας µε διαφορετική επίδραση των δονήσεων, 
πρέπει το πρώτο µέρος της παρούσας φάσης (µε το δείγµα ευρισκόµενο σε λειτουργία) να 
εκτελείται πολλές φορές, µε πολλά ή όλα τα είδη λειτουργίας. 

 
 Το ευρισκόµενο σε λειτουργία σύµφωνα µε τη φάση (2) δείγµα, υποβάλλεται σε πέντε 

κύκλους συχνοτήτων, κατά τους οποίους διατρέχεται µία φορά η εκάστοτε αναφερόµενη 
στην παράγραφο 5.1 ως καταπόνηση δοκιµής περιοχή συχνοτήτων µε τα αντίστοιχα πλάτη, 
από το κατώτατο έως το ανώτατο όριο συχνοτήτων και αντίστροφα µε ταχύτητα µίας 
οκτάβας ανά λεπτό. 

 
 Μετά τον πέµπτο κύκλο είναι δυνατόν να σταµατάει η λειτουργία της δονητικής τράπεζας και 

να µετρώνται και να καταγράφονται τα σηµαντικά για τη χρήση επί τους σκάφους δεδοµένα 
της λειτουργίας. 

 
(6) Εκτεταµένη δοκιµή µε σταθερή συχνότητα 
 
 Η παρούσα φάση της δοκιµής πρέπει να πραγµατοποιείται αν κατά τη διερεύνηση της 

συµπεριφοράς σε ταλαντώσεις στη φάση (3), στη διατρεχόµενη περιοχή συχνοτήτων για 
συχνότητες µεγαλύτερες των 5 Hz, έχουν διαπιστωθεί µηχανικοί συντονισµοί, οι οποίοι 
σύµφωνα µε τα στοιχεία του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του, θα 
έπρεπε να λάβουν έγκριση για συνεχή λειτουργία επί του σκάφους, αλλά στους οποίους η 
αντοχή των εν λόγω δοµικών στοιχείων δεν µπορεί να θεωρείται δεδοµένη. Αφορά ειδικότερα 
συσκευές µε αποσβεστήρες ταλαντώσεων των οποίων η συχνότητα συντονισµού βρίσκεται 
εντός της αναφερόµενης στην παράγραφο 5.1, ως καταπόνηση δοκιµής περιοχής συχνοτήτων 
και υπερβαίνει τα 5 Hz. 

 
 Το σύµφωνα µε τη φάση (2) σε λειτουργία ευρισκόµενο δείγµα, υποβάλλεται για κάθε 

συχνότητα συντονισµού στην κατεύθυνση ταλάντωσης η οποία αντιστοιχεί στη χρήση στην 
πράξη και στην οποία προκύπτει η µέγιστη καταπόνηση για τα εν λόγω δοµικά στοιχεία, για 
δύο ώρες σε ταλαντώσεις µε το πλάτος που αναφέρεται στην παράγραφο 5.1 για την οριακή 
περιβαλλοντική δοκιµή και την εκάστοτε συχνότητα. Όπου χρειάζεται, η συχνότητα 
διέγερσης πρέπει να επαναρυθµίζεται έτσι ώστε οι ταλαντώσεις συντονισµού να παραµένουν 
συνεχώς σε διέγερση µε τουλάχιστον το 70 % του µεγίστου πλάτους τους ή η συχνότητα να 
µεταβάλλεται σταθερά και συνεχώς µεταξύ τιµής 2 % κάτω και τιµής 2 % πάνω της αρχικά 
καθορισθείσας συχνότητας συντονισµού, µε ταχύτητα τουλάχιστον 0,1 οκτάβας ανά λεπτό 
και το πολύ 1 οκτάβας ανά λεπτό. Κατά τη διάρκεια της καταπόνησης στις ταλαντώσεις, οι 
λειτουργίες του δείγµατος επιτηρούνται έτσι ώστε να αναγνωρίζονται λειτουργικές 
ανωµαλίες λόγω χαλάρωσης ή µετατόπισης µηχανικών δοµικών στοιχείων και διακοπή ή 
βραχυκύκλωµα ηλεκτρικών συνδέσεων. 

 
 Τα δείγµατα στα οποία είναι σκόπιµη η εκτέλεση της παρούσας φάσης της δοκιµής σε 

κατάσταση εκτός λειτουργίας, είναι δυνατόν να ελέγχονται σε κατάσταση εκτός λειτουργίας, 
εφόσον δι’ αυτού του τρόπου δεν µειώνεται σε σχέση µε την πράξη η µηχανική καταπόνηση 
των εν λόγω δοµικών στοιχείων. 
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(7) ∆ιερεύνηση της συµπεριφοράς σε ταλαντώσεις κατά την ολοκλήρωση της δοκιµής 
 
 Η παρούσα φάση της δοκιµής πρέπει να διεξάγεται ανάλογα µε τις ανάγκες. 
 
 Η διερεύνηση της συµπεριφοράς στις ταλαντώσεις σύµφωνα µε τη φάση (3), 

επαναλαµβάνεται µε τις εκεί εφαρµοσθείσες συχνότητες και πλάτη. Οι εκεί ευρεθείσες 
χαρακτηριστικές συχνότητες και επιδράσεις της καταπόνησης σε ταλαντώσεις, συγκρίνονται 
µε τα αποτελέσµατα της φάσης (3), για να διαπιστωθούν όλες οι εµφανισθείσες µεταβολές 
κατά τη διάρκεια της δοκιµής µε δόνηση. 

 
(8) Συµπεράσµατα της επιθεώρησης 
 
 Μετά την ακινητοποίηση της δονητικής τράπεζας και την παρέλευση του απαραίτητου 

χρόνου για τη ρύθµιση της κατάστασης λειτουργίας χωρίς καταπόνηση σε ταλαντώσεις, 
ελέγχονται οι λειτουργίες και µετριούνται και καταγράφονται τα σηµαντικά για τη χρήση επί 
του σκάφους δεδοµένα της λειτουργίας. 

 
 Τέλος, το δείγµα εξετάζεται οπτικά για να διαπιστωθεί εάν είναι σε άριστη κατάσταση. 
 
5.3 Επιδιωκόµενα αποτελέσµατα 
 
Το δείγµα, τα µέρη του και τα δοµικά στοιχεία του δεν πρέπει να εµφανίζουν µηχανικές 
ταλαντώσεις συντονισµού εντός της περιοχής συχνοτήτων που αναφέρεται στηνπαράγραφο 5.1 ως 
καταπόνηση δοκιµής. Αν τέτοιες ταλαντώσεις συντονισµού είναι αναπόφευκτες, πρέπει να 
λαµβάνεται µέριµνα µε κατασκευαστικά µέτρα ώστε να µην εµφανισθούν ζηµιές στο δείγµα, στα 
µέρη του και στα δοµικά στοιχεία του. 
 
Κατά τη διάρκεια και µετά τη δοκιµή δόνησης, δεν πρέπει να εµφανίζονται αναγνωρίσιµες 
επιδράσεις της καταπόνησης σε ταλάντωση, και πιο συγκεκριµένα δεν πρέπει να εµφανίζεται 
απόκλιση των χαρακτηριστικών συχνοτήτων που παρατηρήθηκαν στη φάση (7) από τις τιµές που 
καθορίστηκαν στη φάση (3), µε τις οποίες αναµένεται αλλοίωση ή δυσµενής επίδραση της 
λειτουργίας για µεγαλύτερης διάρκειας επίδραση των ταλαντώσεων. 
 
Τα δεδοµένα της λειτουργίας που καταγράφηκαν στις φάσεις (3) έως (8) πρέπει, στην περίπτωση 
τακτικής περιβαλλοντικής δοκιµής, να βρίσκονται εντός των ορίων ανοχών που έχουν καθορισθεί 
στους παρόντες όρους δοκιµής και έγκρισης.  
 
Κατά τον έλεγχο των ηλεκτρικών λειτουργιών στη φάση (4), δεν πρέπει να εµφανίζονται βλάβες 
και εσφαλµένες ηλεκτρικές λειτουργίες. 
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6. Συνοπτική δοκιµή αντοχής σε καιρικά φαινόµενα 
 
6.1 Σκοπός και πεδίο εφαρµογής 
 
Η σύντοµη δοκιµή της αντοχής στις καιρικές συνθήκες (προσοµοίωση της ελεύθερης έκθεσης στην 
επίδραση των καιρικών συνθηκών µε φιλτραρισµένη ακτινοβόληση από λαµπτήρες ξένον και 
καταιονισµό) των φανών σηµατοδότησης, εκτελείται σύµφωνα µε τη δηµοσίευση 68, µέρος 2-3, 2-
5 και 2-9 της IEC µε τις ακόλουθες συµπληρώσεις: 
 
Η σύντοµη δοκιµή της αντοχής στις καιρικές συνθήκες σύµφωνα µε αυτή τη δηµοσίευση, 
χρησιµεύει στο να προσοµοιώνεται σε µια συσκευή δοκιµής η φυσική ελεύθερη έκθεση στις 
καιρικές συνθήκες µέσω καθορισµένων και αναπαραγόµενων συνθηκών, ώστε να επιταχύνονται οι 
µεταβολές των ιδιοτήτων που προκαλούνται στις ιδιότητες των υλικών. 
 
Η σύντοµη δοκιµή διεξάγεται σε συσκευή δοκιµής µε φιλτραρισµένη ακτινοβόληση µε ηλεκτρικό 
τόξο ξένου και περιοδικό τεχνητό καταιονισµό. Μετά την έκθεση στις καιρικές συνθήκες που 
µετριέται από το γινόµενο της έντασης και της διάρκειας της ακτινοβολίας, συγκρίνονται τα 
χαρακτηριστικά του δείγµατος µε εκείνα του µη εκτεθέντος στις καιρικές συνθήκες δείγµατος µε 
την ίδια προέλευση. Κατά πρώτο λόγο, πρέπει να επιλέγονται τα χαρακτηριστικά του µοντέλου που 
είναι αποφασιστικής σηµασίας για τη χρήση στην πράξη, όπως π.χ. το χρώµα, η ποιότητα της 
επιφανείας, η αντοχή στην κρούση, η αντοχή στον εφελκυσµό, η διεύρυνση των ρωγµών. 
 
Για σύγκριση των αποτελεσµάτων µε αυτά της ελεύθερης έκθεσης στις καιρικές συνθήκες, 
προϋποτίθεται ότι οι µεταβολές των χαρακτηριστικών κατά την ελεύθερη έκθεση στις καιρικές 
συνθήκες προκαλούνται κατά κύριο λόγο από την ολική ακτινοβολία και την ταυτόχρονη επίδραση 
οξυγόνου, νερού και θερµότητας στο υλικό. 
 
Κατά τη σύντοµη δοκιµή, δίδεται ως εκ τούτου ιδιαίτερη σηµασία στο γεγονός ότι η ακτινοβολία 
στη συσκευή δοκιµής προσαρµόζεται σε µεγάλο βαθµό στη φυσική ακτινοβολία (βλέπε 
δηµοσίευση της IEC). Η για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούµενη φιλτραρισµένη ακτινοβολία µε 
ηλεκτρικό τόξο ξένον λειτουργεί ως ακτινοβολία που προσοµοιάζει µε την ολική ακτινοβολία. 
 
Σύµφωνα µε τις µέχρι σήµερα υφιστάµενες εµπειρίες, κατά την τήρηση των καθορισµένων 
συνθηκών δοκιµής υπάρχει συσχέτιση της αντοχής στις καιρικές συνθήκες κατά τη σύντοµη δοκιµή 
µε τα αποτελέσµατα της ελεύθερης έκθεσης στις καιρικές συνθήκες. Η σύντοµη δοκιµή έχει σε 
σχέση µε την ελεύθερη έκθεση στις καιρικές συνθήκες, λόγω της ανεξαρτησίας από τον τόπο, το 
κλίµα και την εποχή του έτους, το πλεονέκτηµα της δυνατότητας αναπαραγωγής καθώς και, λόγω 
της ανεξαρτησίας από την εναλλαγή ηµέρας-νύκτας και εποχών του έτους, το πλεονέκτηµα του 
µειωµένου χρόνου δοκιµής. 
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6.2  Πλήθος δειγµάτων 
 
Για τη δοκιµή της αντοχής στις καιρικές συνθήκες, αν δεν έχει συµφωνηθεί άλλως, χρησιµοποιείται 
επαρκές πλήθος δειγµάτων. Επαρκές πλήθος µη εκτεθέντων στις καιρικές συνθήκες δειγµάτων 
απαιτείται για τις συγκρίσεις. 
 
6.3 Προετοιµασία των δειγµάτων 
 
Τα δείγµατα εξετάζονται στην κατάσταση παράδοσής τους, εφόσον δεν έχει συµφωνηθείάλλως. Τα 
δείγµατα που χρησιµοποιούνται για τη σύγκριση διατηρούνται στο σκοτάδι σε θερµοκρασία χώρου 
κατά τη διάρκεια του πειράµατος. 
 
6.4 Συσκευή δοκιµής 
 
Η συσκευή δοκιµής αποτελείται κατά βάση από πλήρως αεριζόµενο θάλαµο δοκιµών, στο κέντρο 
του οποίου βρίσκεται η πηγή ακτινοβολίας. Γύρω από την πηγή ακτινοβολίας, βρίσκονται 
διατεταγµένα οπτικά φίλτρα. Στην απαιτούµενη απόσταση από το σύστηµα πηγής ακτινοβολίας-
φίλτρου για την επίτευξη της προβλεπόµενης στην παράγραφο 6.4.1 έντασης ακτινοβολίας, 
περιστρέφονται τα στηρίγµατα για το δείγµα γύρω από το διαµήκη άξονα του συστήµατος. 
 
Η ένταση ακτινοβολίας δεν πρέπει να αποκλίνει σε κανένα στοιχείο ολόκληρης της επιφανείας που 
καταλαµβάνεται από το δείγµα περισσότερο από ± 10 % του αριθµητικού µέσου των εντάσεων 
ακτινοβολίας των επί µέρους στοιχείων της επιφανείας. 
 
6.4.1 Πηγή ακτινοβολίας 
 
Ως πηγή ακτινοβολίας χρησιµοποιείται ακτινοβολητής µε τόξο ξένον. Η ροή της ακτινοβολίας 
πρέπει να επιλέγεται κατά τρόπο ώστε η ένταση της ακτινοβολίας στην επιφάνεια του δείγµατος να 
είναι 1000 ± 200 W . m-2 στην περιοχή µηκών κύµατος από 300 έως 830 nm (για τη συσκευή 
µέτρησης της ακτινοβολίας, βλέπε παράγραφος 6.9). 
 
Στην περίπτωση χρήσης αερόψυκτων ακτινοβολητών µε τόξο ξένον, ο απαγόµενος αέρας µε 
περιεκτικότητα σε όζον δεν πρέπει να φθάνει στον θάλαµο δοκιµής. Πρέπει να απάγεται χωριστά. 
 
Οι εµπειρικές τιµές δείχνουν ότι η ροή της ακτινοβολίας του ακτινοβολητή µε τόξο ξένον µετά από 
περίπου 1500 ώρες λειτουργίας, µειώνεται στο 80 % της τιµής εξόδου. Μετά από αυτό το χρονικό 
διάστηµα, έχει επίσης µειωθεί αισθητά και το ποσοστό της υπεριώδους ακτινοβολίας σε σχέση µε 
τα υπόλοιπα ποσοστά ακτινοβολίας. Ο ακτινοβολητής µε τόξο ξένον πρέπει, για τον λόγο αυτό, να 
αντικαθίσταται µετά από αυτό το χρονικό διάστηµα (βλέπε επίσης τα στοιχεία του κατασκευαστή 
των ακτινοβολητών µε τόξο ξένον). 
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6.4.2 Οπτικά φίλτρα 
 
Μεταξύ της πηγής ακτινοβολίας και των στηριγµάτων για το δείγµα πρέπει να διατάσσονται οπτικά 
φίλτρα, έτσι ώστε η λειτουργία της ακτινοβολίας µε φιλτραρισµένες ακτίνες από τόξο ξένο να είναι 
κατά το δυνατόν παρόµοια µε εκείνη της ολικής ακτινοβολίας (βλέπε δηµοσίευση 68, µέρη 2 έως 9 
της IEC). 
 
Όλα τα κρύσταλλα φίλτρου πρέπει να καθαρίζονται τακτικά έτσι ώστε να αποφεύγεται 
ανεπιθύµητη µείωση της έντασης της ακτινοβολίας. Τα φίλτρα πρέπει να αντικαθίστανται, όταν δεν 
τηρείται πλέον η οµοιότητα της φιλτραρισµένης ακτινοβολίας από τόξο ξένου µε την ολική 
ακτινοβολία. 
 
Σχετικά µε τα κατάλληλα οπτικά φίλτρα, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία του 
κατασκευαστή της συσκευής δοκιµής. Οι κατασκευαστές πρέπει να εξασφαλίζουν κατά την 
παράδοση συσκευής δοκιµής ότι θα πληρούνται οι αναφερόµενες στην παράγραφο 6.4 απαιτήσεις. 
 
6.5 ∆ιάταξη διαβροχής και ύγρανσης αέρα  
 
Πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για ύγρανση του δείγµατος που θα είναι συγκρίσιµη ως προς την 
αποτελεσµατικότητά της µε τη διαβροχή και την κάλυψη µε δρόσο σε ανοικτό χώρο. Η διάταξη 
καταιονισµού του δείγµατος πρέπει να είναι διαµορφωµένη κατά τρόπο ώστε, κατά τη διάρκεια της 
διαβροχής, να βρέχεται µε νερό ολόκληρη η εξεταζόµενη επιφάνεια του δείγµατος. Ελέγχεται µε 
προγραµµατιζόµενο κύκλωµα κατά τρόπο ώστε να τηρείται ο προβλεπόµενος στην παράγραφο 
6.10.3 κύκλος διαβροχής – ξήρανσης. Για να τηρείται η προβλεπόµενη στην παράγραφο 6.10.3 
σχετική υγρασία, ο αέρας στο θάλαµο δοκιµής πρέπει να υγραίνεται κατάλληλα. Για τη διαβροχή 
και την ύγρανση του αέρα, πρέπει να χρησιµοποιείται απεσταγµένο ή πλήρως αφαλατωµένο νερό 
(ηλεκτρική αγωγιµότητα < 5 µS/cm). 
 
Οι ταµιευτήρες, οι αγωγοί τροφοδοσίας και τα ακροφύσια ψεκασµού, για το απεσταγµένο ή το 
πλήρως αφαλατωµένο νερό, πρέπει να είναι κατασκευασµένα από ανθεκτικό στη διάβρωση υλικό. 
Η σχετική υγρασία στο θάλαµο δοκιµής µετριέται µε υγρόµετρο προστατευµένο από τη διαβροχή 
και την άµεση ακτινοβολία και ρυθµίζεται µε τη βοήθειά του. 
 
Σε περίπτωση χρήσης πλήρως αφαλατωµένου νερού ή νερού επιστροφής, υπάρχει όπως είναι 
γνωστό από τη εξέταση της βαφής, ο κίνδυνος σχηµατισµού επιχρίσµατος ή της εκτριβής στις 
επιφάνειες του δείγµατος λόγω πτητικών ουσιών. 
 
6.6 ∆ιάταξη αερισµού 
 
Για την τήρηση της προδιαγραφόµενης στην παράγραφο 6.10.2 θερµοκρασίας µαυροπίνακα, 
κυκλοφορεί καθαρός, φιλτραρισµένος, υγρός και, κατά περίπτωση, ελεγχόµενης θερµοκρασίας 
αέρας, µέσα από το θάλαµο δοκιµής και πάνω από το δείγµα. Η οδήγηση και η ταχύτητα του αέρα 
πρέπει να επιλέγονται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται οµοιόµορφος θερµοκρασιακός έλεγχος 
όλων των στοιχείων της επιφανείας των στηριγµάτων του δείγµατος του συστήµατος. 
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6.7 Στηρίγµατα για το δείγµα 
 
Μπορεί να χρησιµοποιείται κάθε στήριγµα από ανοξείδωτο χάλυβα, που να είναι διαµορφωµένο 
έτσι ώστε το δείγµα να στερεώνεται µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6.10.1. 
 
6.8 Θερµόµετρο µαυροπίνακα 
 
Για τη µέτρηση της θερµοκρασίας µαυροπίνακα κατά τη διάρκεια της περιόδου ξήρανσης στο 
επίπεδο του δείγµατος, χρησιµοποιείται θερµόµετρο µαυροπίνακα. Το θερµόµετρο αυτό 
αποτελείται από µία πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα τοποθετηµένη κόντρα στο στήριγµά της κατά 
τρόπο ώστε να είναι θερµικά µονωµένη µε τις διαστάσεις του στηρίγµατος του δείγµατος και πάχος 
0,9 ± 0,1 mm. Και οι δύο επιφάνειες της πλάκας αυτής διαθέτουν γυαλιστερό µαύρο βερνίκι µε 
καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες, το οποίο σε µήκη κύµατος µεγαλύτερα των 780 nm 
παρουσιάζει συντελεστή ανάκλασης το πολύ 5 %. Η θερµοκρασία της πλάκας µετριέται µε ένα 
διµεταλλικό θερµόµετρο, του οποίου ο αισθητήρας θερµοκρασίας τοποθετείται µε καλή θερµική 
επαφή στο κέντρο της πλάκας. 
 
∆εν συνίσταται να αφήνεται το θερµόµετρο µαυροπίνακα στη συσκευή δοκιµής σε ολόκληρη της 
διάρκεια της δοκιµής που αναφέρεται στην παράγραφο 6.10. Αρκεί, π.χ. το θερµόµετρο να 
τοποθετείται στη συσκευή δοκιµής κάθε 250 ώρες για χρονικό διάστηµα 30 λεπτών και, στη 
συνέχεια, να γίνεται ανάγνωση της θερµοκρασίας µαυροπίνακα κατά τη διάρκεια της περιόδου 
ξήρανσης. 
 
6.9 Συσκευή µέτρησης της ακτινοβολίας 
 
Η ακτινοβολία (µονάδα: W . s m-2) είναι το γινόµενο της έντασης της ακτινοβολίας (µονάδα:  
W . m-2) και της διάρκειας της διαδικασίας ακτινοβολίας (µονάδα: s). Η ακτινοβολία στις 
επιφάνειες του δείγµατος στη συσκευή δοκιµής µετριέται µε κατάλληλη συσκευή µέτρησης της 
ακτινοβολίας, η οποία καθορίζεται µε βάση τη λειτουργία ακτινοβολίας του χρησιµοποιούµενου 
συστήµατος ακτινοβολητή - φίλτρου. Η συσκευή µέτρησης της ακτινοβολίας πρέπει να 
διατάσσεται ή να διακριβώνεται κατά τρόπο που η υπέρυθρη ακτινοβολία πάνω από τα 830 nm να 
µην αξιολογείται. 
 
Η καταλληλότητα µιας συσκευής µέτρησης της ακτινοβολίας εξαρτάται ουσιαστικά από το αν ο 
δέκτης ακτινοβολίας της έχει καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στη γήρανση και από το αν η 
φασµατοσκοπική ευαισθησία της στην περιοχή της λειτουργίας ακτινοβολίας της ολικής 
ακτινοβολίας είναι επαρκής. 
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Μια συσκευή µέτρησης της ακτινοβολίας µπορεί π.χ. να αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: 
 
α) ένα πυριτικό φωτοστοιχείο ως δέκτη ακτινοβολίας, 
 
β) ένα οπτικό φίλτρο τοποθετηµένο µπροστά από το φωτοστοιχείο, και 
 
γ) ένα µετρητή ηλεκτρισµού (µετρητή coulomb), που υπολογίζει το γινόµενο (µονάδα C = As) 

του φωτεινού ρεύµατος του φωτοστοιχείου που αναλογεί στην ένταση της ακτινοβολίας 
(µονάδα: Α) επί τη διάρκεια ακτινοβολίας (µονάδα: s). 

 
H ένδειξη της συσκευής µέτρησης της ακτινοβολίας πρέπει να διακριβώνεται. Η διακρίβωση αυτή 
πρέπει µετά από χρονικό διάστηµα λειτουργίας ενός έτους να ελέγχεται και να διορθώνεται κατά 
περίπτωση. 
 
Η ένταση της ακτινοβολίας στην επιφάνεια του δείγµατος εξαρτάται από την απόσταση από την 
πηγή της ακτινοβολίας. Για τον λόγο αυτό, οι επιφάνειες του δείγµατος πρέπει να έχουν κατά το 
δυνατόν την ίδια απόσταση από την πηγή ακτινοβολίας µε την επιφάνεια του δέκτη της συσκευής 
µέτρησης της ακτινοβολίας. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε η ανάγνωση της τιµής της 
ακτινοβολίας στη συσκευή µέτρησης πρέπει να πολλαπλασιάζεται µε ένα συντελεστή διόρθωσης. 
 
6.10 Εκτέλεση 
 
6.10.1 Τα δείγµατα στερεώνονται στα στηρίγµατά τους κατά τρόπο ώστε το νερό να µην 
µπορεί να συγκεντρώνεται στην πίσω πλευρά του δείγµατος. Η στερέωση πρέπει να καταπονεί το 
δείγµα µηχανικά όσο το δυνατόν λιγότερο. Για να επιτευχθεί οµοιόµορφη ακτινοβολία και 
καταιονισµός του δείγµατος, τα δείγµατα περιστρέφονται κατά τη διάρκεια της δοκιµής µε 1 έως 5 
στροφές ανά λεπτό γύρω από σύστηµα πηγής ακτινοβολίας - φίλτρου και τη διάταξη καταιονισµού. 
Στην κανονική κατάσταση εκτίθεται µία µόνο πλευρά του δείγµατος στις καιρικές συνθήκες. 
Ανάλογα µε τις εφαρµοστέες διατάξεις στις δηµοσιεύσεις της IEC, ή µετά από συµφωνία, είναι 
δυνατόν να εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες και η µπροστινή και η πίσω πλευρά ενός και του 
αυτού δείγµατος. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει η κάθε πλευρά να εκτίθεται σε ακτινοβολία και 
καταιονισµό νερού του ιδίου µεγέθους. 
 



 
13274/1/05 REV 1 ZAC/yd 59 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ DG C III   EL 

 
Η έκθεση στις καιρικές συνθήκες της µπροστινής και της πίσω πλευράς ενός και του αυτού 
δείγµατος σε ίσου µεγέθους ακτινοβολία και καταιονισµό νερού επιτυγχάνεται µε περιοδική 
περιστροφή του µοντέλου. Για συσκευές µε ελικοειδή κίνηση ανέλιξης, αυτή επιτυγχάνεται 
αυτόµατα, αν χρησιµοποιείται αναστολέας µε τη µορφή ανοικτού πλαισίου. 
 
6.10.2. Η θερµοκρασία µαυροπίνακα στη θέση του µοντέλου κατά τη διάρκεια της περιόδου 
ξήρανσης ρυθµίζεται και ελέγχεται σύµφωνα µε τις δηµοσιεύσεις του IEC για τον συγκεκριµένο 
εξοπλισµό. Αν δεν έχει συµφωνηθεί άλλως, πρέπει να τηρείται µια µέση θερµοκρασία µαυροπίνακα 
ίση µε + 45ο C. Mε τον όρο µέση θερµοκρασία µαυροπίνακα εννοείται ο αριθµητικός µέσος της 
επιτευχθείσας θερµοκρασίας µαυροπίνακα στο τέλος των περιόδων ξήρανσης. Στην περίπτωση 
αυτή, η τοπική απόκλιση κατά την περίοδο ξήρανσης επιτρέπεται να είναι ± 5ο C, ενώ σε 
καταστάσεις διαχωρισµού ± 3ο C. 
 
Για να διατηρηθεί η απαιτούµενη θερµοκρασία µαυροπίνακα και για να ακτινοβοληθεί σε κάποιες 
περιπτώσεις η µπροστά και η πίσω πλευρά του δείγµατος µε την ίδια ένταση (βλέπε παράγραφο 
6.10.1) είναι δυνατόν τα δείγµατα µετά από κάθε περιστροφή να κάνουν αυτόµατα στροφή 180ο 
(στρίψιµο). Στην περίπτωση αυτή, το θερµόµετρο µαυροπίνακα και η συσκευή µέτρησης της 
ακτινοβολίας πρέπει να συµµετέχουν στο στρίψιµο. 
 
6.10.3 Τα δείγµατα που έχουν στερεωθεί στα στηρίγµατα και οι επιφάνειες λήψης της 
συσκευής µέτρησης της ακτινοβολίας σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 6.9 
ακτινοβολούνται και ταυτόχρονα καταιονίζονται µε νερό σύµφωνα µε τον ακόλουθο σταθερά 
επαναλαµβανόµενο κύκλο: 
 

καταιονισµός µε νερό: 3 λεπτά 

περίοδος ξήρανσης: 17 λεπτά. 

 

Η σχετική υγρασία του αέρα κατά την περίοδο ξήρανσης πρέπει να είναι από 60 έως 80 %. 

 
6.11 ∆ιάρκεια και διαδικασία δοκιµής 
 
Η δοκιµή γίνεται σύµφωνα µε τη δηµοσίευση (68), µέρος 2-9 διαδικασία δοκιµής Β της IEC. Η 
διάρκεια της δοκιµής είναι 720 ώρες µε χρήση του οριζόµενου στην παράγραφο 6.10.3 κύκλου 
καταιονισµού µε νερό. 
 
Συνιστάται, η δοκιµή της αντοχής στις καιρικές συνθήκες να διεξάγεται σε ένα και το αυτό δείγµα 
(για µη καταστροφική δοκιµή της εξεταζόµενης µεταβολής της ιδιότητας, όπως π.χ. της αντοχής 
στις καιρικές συνθήκες) ή σε περισσότερα δείγµατα (για καταστροφική δοκιµή, όπως π.χ. της 
αντοχής σε κρούση) σε συµφωνηθείσες κλιµακώσεις της ακτινοβολίας. Έτσι µπορεί να 
προσδιορίζεται η εξέλιξη της µεταβολής µιας ιδιότητας ενός πλαστικού προϊόντος κατά τη διάρκεια 
της συνολικής διάρκειας της έκθεσης στις καιρικές συνθήκες. 
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6.12 Αξιολόγηση 
 
Τα δείγµατα πρέπει, µετά το τέλος της έκθεσης στις καιρικές συνθήκες, να αποθηκεύονται για 
τουλάχιστον 24 ώρες στο σκοτάδι σε θερµοκρασία αέρα ανώτερη από + 23ο C, θερµοκρασία 
σηµείου δρόσου ανώτερη από +12ο C, σχετική υγρασία 50 %, ταχύτητα αέρα 1 m/s και πίεση αέρα 
από 860 hPa έως 1060 hPa. (Η επιτρεπόµενη απόκλιση της θερµοκρασίας αέρα επιτρέπεται να είναι 
± 2ο C, η επιτρεπόµενη απόκλιση της σχετικής υγρασίας αέρα µπορεί να είναι ± 6 %). 
 
Αυτό το δείγµα καθώς και τα δείγµατα που χρησιµοποιούνται για σύγκριση κατά τα αναφερόµενα 
στις παραγράφους 6.2 και 6.3 εξετάζονται ως προς τα προσδιορισθέντα χαρακτηριστικά σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις του άρθρου 2.01, παράγραφοι 1 και 2 καθώς και του άρθρου 3.01, παράγραφος 
12. 
 
7. ∆οκιµή αντοχής σε θαλασσινό νερό και αντοχής σε καιρικά φαινόµενα 
 

(∆οκιµή αντοχής στη θαλασσινή οµίχλη) 
 
7.1 Σηµασία και εφαρµογή 
 
Η δοκιµή αυτή περιλαµβάνει την επίδραση του αλµυρού νερού και της αλµυρής ατµόσφαιρας στη 
λειτουργία καθώς και στη µεταφορά και την αποθήκευση σύµφωνα µε το άρθρο 3.01. 
 
Μπορεί να περιορίζεται στο δείγµα ή σε δοκίµια του χρησιµοποιούµενου υλικού. 
 
Οι ακόλουθες προδιαγραφές βασίζονται στη δηµοσίευση (68), µέρος 2-52 της IEC. 
Συµπληρωµατικές πληροφορίες, µπορούν να λαµβάνονται από τη δηµοσίευση. 
 
7.2 Εκτέλεση 
 
(1) ∆ιάταξη δοκιµής 
 
 Η δοκιµή διεξάγεται σε θάλαµο δοκιµής µε διάταξη κονιοποίησης και αλµυρό διάλυµα, ο 

οποίος πρέπει να ικανοποιεί τους ακόλουθους όρους: 
 

- Τα υλικά του θαλάµου δοκιµής και η διάταξη κονιοποίησης δεν πρέπει να επηρεάζουν 
τη διαβρωτική επίδραση του αλατούχου νέφους. 
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- Στο εσωτερικό του θαλάµου δοκιµής, πρέπει να παράγεται οµοιόµορφα 

λεπτοδιαµερισµένο, υγρό, πυκνό νέφος σταγονιδίων νερού, η κατανοµή του οποίου δεν 
επηρεάζεται λόγω του σχηµατισµού δινών και από το εισαγόµενο δείγµα. Η δέσµη του 
ψεκασµού δεν επιτρέπεται να πέφτει απευθείας επάνω στο δείγµα. Οι σταγόνες που 
σχηµατίζονται σε διάφορα τµήµατα του θαλάµου δεν πρέπει να είναι δυνατόν να 
πέφτουν επάνω στο δείγµα. 

 
- Ο θάλαµος δοκιµής πρέπει να εξαερίζεται επαρκώς και η έξοδος του εξαερισµού πρέπει 

να προστατεύεται έναντι ξαφνικών µεταβολών της κίνησης του αέρα, έτσι ώστε να 
εµποδίζεται ένα ισχυρό ρεύµα αέρα στο θάλαµο. 

 
- Το χρησιµοποιούµενο αλµυρό διάλυµα πρέπει να αποτελείται από 5 ± 1 µέρη µάζας 

καθαρού χλωριούχου νατρίου - µε το πολύ 0,1 % ιωδιούχο νάτριο και το πολύ 0,3 % 
συνολικές προσµίξεις σε ξηρή κατάσταση - και 95 ± 1 µέρη µάζας απεσταγµένου ή 
πλήρως αφαλατωµένου νερού. Η τιµή του pH του στη θερµοκρασία των + 20 ± 2ο C 
πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 6,5 και 7,2 και κατά τη διάρκεια της καταπόνησης να 
διατηρείται σε αυτά τα όρια. Το ψεκασθέν διάλυµα δεν πρέπει να 
επαναχρησιµοποιείται. 

 
- Ο πεπιεσµένος αέρας που χρησιµοποιείται για την κονιοποίηση πρέπει να είναι 

απαλλαγµένος προσµίξεων, όπως το λάδι και η σκόνη, και να έχει υγρασία τουλάχιστον 
85 % για να αποφεύγεται η έµφραξη των ακροφυσίων. 

 
- Το αλατούχο νέφος που ψεκάζεται στο θάλαµο πρέπει να έχει πυκνότητα τέτοια ώστε 

σε καθαρό δοχείο συλλογής µε οριζόντια επιφάνεια συγκέντρωσης 80 cm2, το οποίο 
έχει τοποθετηθεί σε τυχαία θέση στον ωφέλιµο χώρο, να καθιζάνουν 1,0 έως 2,0 ml 
διαλύµατος ανά ώρα, µε µεσοτίµηση σε όλο το χρόνο συγκέντρωσης. Για την 
παρακολούθηση της πυκνότητας, πρέπει να τοποθετούνται δύο τουλάχιστον δοχεία 
συλλογής στον ωφέλιµο χώρο κατά τρόπο ώστε να µην καλύπτονται από το δείγµα και 
να µην µπορεί να στάζει συµπύκνωµα µέσα σ’ αυτά. Για τη διακρίβωση της 
ψεκαζόµενης ποσότητας διαλύµατος πρέπει να λαµβάνεται διάρκεια ψεκασµού οκτώ 
ωρών. 

 
 Η υγρή αποθήκευση µεταξύ των φάσεων του ψεκασµού γίνεται σε κλιµατιζόµενο 

θάλαµο, στον οποίο µπορεί να διατηρηθεί θερµοκρασία αέρα ανώτερη από + 40 ± 2ο C 
µε σχετική υγρασία αέρα 93 ± 3 %. 

 
(2) Αρχική εξέταση 
 
 Το δείγµα εξετάζεται οπτικά για να διαπιστωθεί η άνευ ελαττωµάτων υφή του, και πιο 

συγκεκριµένα η κανονική συναρµολόγηση και το κανονικό κλείσιµο όλων των ανοιγµάτων. 
Οι εξωτερικές επιφάνειες που έχουν ακαθαρσίες από λίπος, λάδι, ή βρωµιά, καθαρίζονται. 
Όλα τα όργανα χειρισµού και τα κινούµενα µέρη επιτέλεσης λειτουργιών ενεργοποιούνται 
και ελέγχονται ως προς τη δυνατότητα κίνησής τους. Τα κλείστρα, τα καλύµµατα, και τα 
µετακινούµενα µέρη που προορίζονται για αποσύνδεση ή µετατόπιση, κατά τη λειτουργία ή 
τη συντήρηση, εξετάζονται ως προς την ευκολία χαλάρωσής τους και µετακίνησής τους και 
ξαναστερεώνονται κανονικά. 
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 Το δείγµα τίθεται σε λειτουργία σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και λειτουργεί 

υπό ονοµαστική τάση µε ανοχή ανώτερη από ± 3 %. 
 
 Μετά από παρέλευση του απαραίτητου για την επίτευξη της κανονικής λειτουργικής 

ικανότητας χρόνου, ελέγχονται οι λειτουργίες και µετριούνται και καταγράφονται τα 
σηµαντικά λειτουργικά δεδοµένα για τη χρήση επί του σκάφους και για την αξιολόγηση της 
επίδρασης της ατµόσφαιρας του αλατούχου νέφους. Στη συνέχεια, το δείγµα τίθεται εκτός 
λειτουργίας για την καταπόνηση σε ψεκασµό. 

 
(3) Φάση ψεκασµού 
 
 Το δείγµα εισάγεται στο θάλαµο του αλατούχου νέφους και εκτίθεται για δύο ώρες σε 

θερµοκρασία + 15ο C έως + 35ο C στο ψεκαζόµενο αλατούχο νέφος. 
 
(4) Υγρή αποθήκευση 
 
 Το δείγµα εισάγεται στον κλιµατιζόµενο θάλαµο, ώστε επάνω στο δείγµα να στάζει το 

ελάχιστο δυνατόν αλµυρό διάλυµα. Αποθηκεύεται στον κλιµατιζόµενο θάλαµο για επτά 
ηµέρες σε θερµοκρασία αέρα ανώτερη από + 40 ± 2ο C και σχετική υγρασία 93 ± 3 %. Στη 
φάση αυτή δεν επιτρέπεται να ακουµπά άλλα δείγµατα και διάφορα άλλα µεταλλικά µέρη. 
Περισσότερα του ενός δείγµατα πρέπει να διατάσσονται κατά τρόπο ώστε να αποκλείεται η 
αλληλεπίδραση. 

 
(5) Επανάληψη του κύκλου δοκιµής 
 
 Ο κύκλος δοκιµής, αποτελούµενος από τις φάσεις (3) και (4), εκτελείται τρεις φορές. 
 
(6) Μεταγενέστερη επεξεργασία 
 
 Μετά από το τέλος του τετάρτου κύκλου καταπόνησης, το δείγµα εξάγεται από τον 

κλιµατιζόµενο θάλαµο, ξεπλένεται αµέσως για πέντε λεπτά µε τρεχούµενο νερό βρύσης και 
ξαναξεπλένεται µε απεσταγµένο ή αφαλατωµένο νερό. Οι προσκολληµένες σταγόνες 
αποµακρύνονται σε ρεύµα αέρα ή µε τίναγµα. 

 
 Το δείγµα εκτίθεται στις κανονικές κλιµατολογικές συνθήκες του χώρου για τρεις 

τουλάχιστον ώρες, τουλάχιστον όµως για όσο χρειάζεται µέχρι να εξατµισθεί όλη η ορατή 
υγρασία, πριν να υποβληθεί στην τελική εξέταση. Το δείγµα µετά από το ξέπλυµα 
στεγνώνεται για µια ώρα σε θερµοκρασία + 55 ± 2ο C. 

 
(7) Συµπεράσµατα της επιθεώρησης 
 
 Το δείγµα εξετάζεται οπτικά ως προς την εξωτερική του υφή. Το είδος και η έκταση των 

µεταβολών σε σχέση µε την αρχική κατάσταση, καταγράφονται στην έκθεση δοκιµής, που, εν 
ανάγκη, συνοδεύεται και από φωτογραφίες. 
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 Το δείγµα τίθεται σε λειτουργία σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και λειτουργεί 

υπό ονοµαστική τάση µε ανοχή ± 3 %. 
 
 Μετά την παρέλευση του απαραίτητου χρόνου για την επίτευξη της κανονικής ικανότητας 

λειτουργίας, ελέγχονται οι λειτουργίες και µετριούνται και καταγράφονται τα σηµαντικά 
δεδοµένα της λειτουργίας για τη χρήση επί του σκάφους και για την αξιολόγηση της 
επίδρασης της ατµόσφαιρας αλατούχου νέφους. 

 
 Όλα τα όργανα χειρισµού και τα κινούµενα µέρη επιτέλεσης λειτουργιών, ενεργοποιούνται 

και εξετάζονται ως προς την ευκολία κίνησής τους. Όλα τα κλείστρα, τα καλύµµατα, και τα 
µετακινούµενα µέρη που προορίζονται για αποσύνδεση ή µετατόπιση κατά τη λειτουργία ή 
κατά τη συντήρηση, εξετάζονται ως προς την ευκολία χαλάρωσής τους και µετακίνησης από 
τη θέση τους. 

 
7.3 Απαιτούµενο αποτέλεσµα 
 
Το δείγµα δεν επιτρέπεται να εµφανίζει µεταβολές οι οποίες : 
 
- επηρεάζουν τη χρήση και τη λειτουργία 
 
- εµποδίζουν σηµαντικά την αποσύνδεση των κλείστρων, των καλυµµάτων και τη µετατόπιση 

των µετακινουµένων µερών, όταν αυτό είναι απαραίτητο κατά τη λειτουργία ή για 
συντήρηση, 

 
- επηρεάζουν τη στεγανότητα των κελυφών, 
 
- µακροχρόνια αναµένεται ότι θα προκληθούν λειτουργικές ανωµαλίες. 
 
Τα λειτουργικά δεδοµένα που προσδιορίσθηκαν στις φάσεις (3) και (7) πρέπει να βρίσκονται εντός 
των ορίων ανοχών που καθορίζονται στους παρόντες όρους δοκιµής και έγκρισης. 
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Μέρος ΙΙΙ 
 

Ελάχιστες προδιαγραφές και συνθήκες δοκιµής των εγκαταστάσεων ραντάρ 
που χρησιµοποιούν τα σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας 

 
 
Κεφάλαιο 1: Γενικά 
Άρθρο 1.01  Πεδίο εφαρµογής 
Άρθρο 1.02  Προορισµός του εξοπλισµού ραντάρ 
Άρθρο 1.03  Έγκριση δοκιµής 
Άρθρο 1.04  Αίτηση για έγκριση δοκιµής 
Άρθρο 1.05  Έγκριση τύπου 
Άρθρο 1.06  Σήµανση του εξοπλισµού, αριθµός έγκρισης 
Άρθρο 1.07  ∆ήλωση του κατασκευαστή 
Άρθρο 1.08  Τροποποιήσεις σε εγκεκριµένο εξοπλισµό 
 
Κεφάλαιο 2: Γενικές ελάχιστες προδιαγραφές για εξοπλισµό ραντάρ 
Άρθρο 2.01  Κατασκευή, τοποθέτηση 
Άρθρο 2.02  Εκποµπή ραδιοπαρασίτων και ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα 
Άρθρο 2.03  Χειρισµός 
Άρθρο 2.04  Οδηγίες χρήσης 
Άρθρο 2.05  Εγκατάσταση και δοκιµή λειτουργίας 
 
Κεφάλαιο 3: Ελάχιστες επιχειρησιακές προδιαγραφές για τον εξοπλισµό ραντάρ 
Άρθρο 3.01  Πρόσβαση στον εξοπλισµό 
Άρθρο 3.02  Ευκρίνεια εικόνας 
Άρθρο 3.03  Ζώνες αποστάσεων 
Άρθρο 3.04  Μεταβλητός δακτύλιος µέτρησης της απόστασης 
Άρθρο 3.05  Βασική γραµµή 
Άρθρο 3.06  Ασύµµετρη εµφάνιση της εικόνας 
Άρθρο 3.07  Κλίµακα διόπτευσης 
Άρθρο 3.08  ∆ιατάξεις διόπτευσης 
Άρθρο 3.09  ∆ιατάξεις για την απάλειψη ανεπιθύµητων φαινοµένων ηχούς λόγω κυµατισµού 

και βροχής 
Άρθρο 3.10  Καταστολή των παρασίτων µέσω άλλου εξοπλισµού ραντάρ 
Άρθρο 3.11  Συµβατότητα µε ραδιοφάρους ανταπόκρισης ραντάρ 
Άρθρο 3.12  Ρύθµιση της ενίσχυσης 
Άρθρο 3.13  Συντονισµός συχνοτήτων 
Άρθρο 3.14  Ναυτικές βοηθητικές γραµµές και πληροφορίες στην οθόνη 
Άρθρο 3.15  Ευαισθησία του συστήµατος 
Άρθρο 3.16  Ίχνος στόχου 
Άρθρο 3.17  Θυγατρικές συσκευές 
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Κεφάλαιο 4: Eλάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για εξοπλισµό ραντάρ 
Άρθρο 4.01  Χειρισµός 
Άρθρο 4.02  Παρουσίαση της εικόνας 
Άρθρο 4.03  Χαρακτηριστικά της εικόνας του ραντάρ 
Άρθρο 4.04  Χρώµα απεικόνισης 
Άρθρο 4.05  Ταχύτητα ανανέωσης και αποθήκευση της εικόνας 
Άρθρο 4.06  Γραµµικότητα της απεικόνισης της οθόνης 
Άρθρο 4.07  Ακρίβεια της µέτρησης της απόστασης και του αζιµουθίου 
Άρθρο 4.08  Χαρακτηριστικά της κεραίας και φάσµα εκποµπής 
 
Κεφάλαιο 5: Όροι και διαδικασία δοκιµής του εξοπλισµού ραντάρ 
Άρθρο 5.01  Ασφάλεια, αντοχή και εκποµπή παρασίτων 
Άρθρο 5.02  Εκπεµπόµενα ραδιοπαράσιτα και ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα 
Άρθρο 5.03  ∆ιαδικασία δοκιµής 
Άρθρο 5.04  Μετρήσεις κεραίας 
 
Προσάρτηµα 1 Αζιµουθική ευκρίνεια στις περιοχές αποστάσεων µέχρι και τα 1200 m 
Προσάρτηµα 2 Πεδίο µέτρησης για τον προσδιορισµό της ικανότητας ευκρίνειας του εξοπλισµού 

ραντάρ. 
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Κεφάλαιο 1 

ΓΕΝΙΚΑ 

Άρθρο 1.01 

Πεδίο εφαρµογής 

 
Οι παρούσες διατάξεις καθορίζουν τις τεχνικές και λειτουργικές ελάχιστες προδιαγραφές για 
εξοπλισµό ραντάρ πλοήγησης της εσωτερικής ναυσιπλοΐας καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις υπό 
τις οποίες εξετάζεται η τήρηση των ελαχίστων απαιτήσεων. Ο εξοπλισµός εσωτερικής πλοήγησης 
ΕCDIS (Σύστηµα πληροφοριών και θαλάσσιας ηλεκτρονικής χαρτογραφίας) που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την πλοήγηση λογίζεται ως εξοπλισµός ραντάρ πλοήγησης κατά την έννοια των 
παρουσών διατάξεων. 
 

Άρθρο 1.02 

Προορισµός του εξοπλισµού ραντάρ 

Ο εξοπλισµός ραντάρ πρέπει να δίνει αξιοποιήσιµη για την πορεία του σκάφους εικόνα της θέσης 
του αναφορικά µε την άντωση, τα περιγράµµατα των όχθεων, και τα σηµαντικά για τη ναυσιπλοΐα 
δοµικά έργα, καθώς επίσης και να επιτρέπει την ασφαλή και έγκαιρη αναγνώριση άλλων σκαφών 
και εµποδίων που προεξέχουν από την επιφάνεια του νερού στη υδάτινη επιφάνεια. 
 

Άρθρο 1.03 

Έγκριση δοκιµής 

Ο εξοπλισµός ραντάρ µπορεί να εγκαθίσταται επί σκαφών µόνο όταν επί τη βάσει δοκιµής ενός 
δείγµατος αποδεικνύεται ότι πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στις παρούσες 
διατάξεις. 
 

Άρθρο 1.04 

Αίτηση για έγκριση δοκιµής 

1. Η αίτηση για δοκιµή του δείγµατος ενός εξοπλισµού ραντάρ πρέπει να υποβάλλεται σε 
αρµόδια αρχή δοκιµής ενός κράτους-µέλους. 

 

 Οι αρµόδιες αρχές δοκιµής πρέπει να γνωστοποιούνται στην επιτροπή. 
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2. Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α. δύο αντίγραφα αναλυτικών τεχνικών περιγραφών, 

β. δύο πλήρη τεύχη µε τα ηλεκτρολογικά σχέδια και τις οδηγίες συντήρησης, 

γ. δύο αντίγραφα αναλυτικών τεχνικών οδηγιών χρήσης, και 

δ. δύο αντίγραφα σύντοµων οδηγιών χρήσης. 

 
3. Ο αιτών, µέσω δοκιµών,υποχρεούται να εξετάζει ο ίδιος ή να αναθέτει την εξέταση του αν ο 

εξοπλισµός ραντάρ πληροίτις καθοριζόµενες στις παρούσες διατάξεις ελάχιστες απαιτήσεις. 
 
 Τα αποτελέσµατα αυτής της δοκιµής και τα πρωτόκολλα των µετρήσεων του διαγράµµατος 

οριζόντιας και κατακόρυφης ακτινοβολίας της κεραίας πρέπει να επισυνάπτονται στην 
αίτηση. 

 
 Αυτά τα δικαιολογητικά και οι πληροφορίες που ανευρέθηκαν κατά τη δοκιµή του δείγµατος 

πρέπει να φυλάσσονται από την αρµόδια αρχή δοκιµής. 
 
4. Για τους σκοπούς της δοκιµής έγκρισης, µε τον όρο «αιτών» εννοείται κάθε νοµικό ή φυσικό 

πρόσωπο µε του οποίου το όνοµα, το εµπορικό σήµα ή άλλο χαρακτηριστικό σήµα, ο 
εξοπλισµός που πρέπει να υποβληθεί σε δοκιµή δείγµατός του, κατασκευάζεται ή κυκλοφορεί 
στο εµπόριο. 

 
Άρθρο 1.05 
Έγκριση τύπου 

 
1. Μετά την επιτυχή δοκιµή δείγµατος, η αρµόδια αρχή δοκιµής εκδίδει ένα πιστοποιητικό 

πιστότητας. 
 
 Εάν ο εξοπλισµός δεν τηρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις, κοινοποιούνται γραπτώς στον αιτούντα 

οι λόγοι της απόρριψης. 
 
 Η έγκριση χορηγείται από την αρµόδια αρχή. 
 
 Η αρµόδια αρχή ενηµερώνει την επιτροπή για τον εξοπλισµό που ενέκρινε. 
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2. Κάθε αρχή δοκιµής έχει το δικαίωµα, ανά πάσα στιγµή, να επιλέγει ένα εξοπλισµό από τη 

σειρά, για έλεγχο. 
 
 Εάν από τον έλεγχο αυτό προκύπτουν ελλείψεις, τότε η έγκριση τύπου µπορεί να αφαιρείται. 
 
 Η έγκριση τύπου αφαιρείται από την αρχή που την χορήγησε. 
 
3. Η έγκριση τύπου έχει διάρκεια ισχύος δέκα ετών και µπορεί να ανανεώνεται κατόπιν αίτησης. 
 

Άρθρο 1.06 
Σήµανση του εξοπλισµού, αριθµός έγκρισης 

 
1. Κάθε επί µέρους συστατικό του εξοπλισµού πρέπει να φέρει ανεξίτηλα το όνοµα του 

κατασκευαστή, το διακριτικό σήµα του εξοπλισµού, τον τύπο του εξοπλισµού και το σειριακό 
αριθµό. 

 
2. Ο χορηγούµενος από την αρµόδια αρχή αριθµός έγκρισης πρέπει να τοποθετείται ανεξίτηλα 

στη συσκευή απεικόνισης του συστήµατος, έτσι ώστε να είναι ευκρινώς ορατός ακόµα και 
µετά από την εγκατάσταση του εξοπλισµού. 
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Σύνθεση του αριθµού έγκρισης: 
 

e-NN-NNN 
 
 (e = Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
 ΝΝ= κωδικός της χώρας έγκρισης, όπου 
 

 1 = Γερµανία 18 = ∆ανία 

 2 = Γαλλία 20 = Πολωνία 

 3 = Ιταλία 21 = Πορτογαλία 

 4 = Κάτω Χώρες 23 = Ελλάδα 

 5 = Σουηδία 24 = Ιρλανδία 

 6 = Βέλγιο 26 = Σλοβενία 

 7 = Ουγγαρία 27 = Σλοβακία 

 8 = Τσεχική ∆ηµοκρατία 29 = Εσθονία 

 9 = Ισπανία 32 = Λετονία 

11 = Ηνωµένο Βασίλειο 36 = Λιθουανία 

12 = Αυστρία 49 = Κύπρος 

13 = Λουξεµβούργο 50 = Μάλτα 

17 = Φινλανδία  

 
ΝΝΝ = τριψήφιος αριθµός που καθορίζεται από την αρµόδια αρχή). 
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3. Ο αριθµός έγκρισης χρησιµοποιείται µόνο σε συνδυασµό µε την αντίστοιχη έγκριση. 
 
 Ο αιτών είναι υπεύθυνος για την έκδοση και την τοποθέτηση του αριθµού έγκρισης. 
 
4. Η αρµόδια αρχή γνωστοποιεί αµέσως στην επιτροπή τον χορηγηθέντα αριθµό έγκρισης. 
 

Άρθρο 1.07 
 

∆ήλωση του κατασκευαστή 
 
Κάθε µονάδα εξοπλισµού πρέπει να συνοδεύεται από µια δήλωση του κατασκευαστή στην οποία 
να βεβαιώνεται ότι ο εξοπλισµός πληροί τις υφιστάµενες ελάχιστες απαιτήσεις και ότι είναι 
κατασκευαστικά όµοια χωρίς περιορισµούς µε τον εξοπλισµό πουυποβλήθηκε σε δοκιµή. 
 

Άρθρο 1.08 
 

Τροποποιήσεις σε εγκεκριµένο εξοπλισµό 
 
1. Κάθε τροποποίηση σε εξοπλισµό που έχει ήδη εγκριθεί συνεπάγεται την απόσυρση της 

έγκρισης τόπου. Σε περίπτωση που οι τροποποιήσεις είναι σκόπιµες, οι λεπτοµέρειες πρέπει 
να γνωστοποιούνται γραπτώς στην αρµόδια αρχή δοκιµής. 

 
2. Η αρµόδια αρχή δοκιµής αποφασίζει αν η έγκριση θα εξακολουθήσει να ισχύει ή αν 

χρειάζεται έλεγχος ή νέα δοκιµή τύπου. 
 

Σε περίπτωση νέας έγκρισης, χορηγείται νέος αριθµός έγκρισης. 
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Κεφάλαιο 2 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΡΑΝΤΑΡ 

Άρθρο 2.01 

Κατασκευή, τοποθέτηση 

1. Οι εξοπλισµοί ραντάρ πρέπει να είναι κατάλληλοι για τη λειτουργία επί σκαφών που 
χρησιµοποιούνται στην εσωτερική ναυσιπλοΐα. 

 
2. Η κατασκευή και η τοποθέτηση των εξοπλισµών πρέπει να ανταποκρίνονται στο επίπεδο της 

τεχνικής από µηχανολογική και ηλεκτρολογική άποψη. 
 
3. Αν στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας οδηγίας ή στις παρούσες διατάξεις δεν προβλέπεται 

συγκεκριµένη διάταξη, τότε για τις απαιτήσεις σχετικά µε την τροφοδοσία ρεύµατος, την 
ασφάλεια, της αλληλεπίδραση των επί του σκάφους ευρισκοµένων συσκευών, την απόσταση 
προστασίας της πυξίδας, την κλιµατολογική καταπόνηση, τη µηχανική καταπόνηση, την 
περιβαλλοντική καταπόνηση, την εκποµπή θορύβου και τη διακριτική σήµανση των 
συσκευών, ισχύουν οι απαιτήσεις και οι µέθοδοι µέτρησης που έχουν θεσπισθεί στη 
δηµοσίευση "ΙΕC Publication 945 Marine Navigational Equipment General Requirements". 

 
 Επιπλέον ισχύουν οι απαιτήσεις του «ITU Radio Regulations». Ο εξοπλισµός πρέπει να 

πληροί όλες τις απαιτήσεις των παρουσών διατάξεων για θερµοκρασίες περιβάλλοντος της 
συσκευής απεικόνισης από 0 ο C έως 40 ο C. 

 
Άρθρο 2.02 

Εκποµπή ραδιοπαρασίτων και ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα 
 
1. Οι εντάσεις των πεδίων των εκπεµπόµενων ραδιοπαρασίτων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 

500 µV/m στην περιοχή συχνοτήτων από 30 ΜΗz έως 2000 ΜΗz. 
 
 Στις περιοχές συχνοτήτων 156-165 ΜΗz, 450-470 ΜΗz και 1,53-1,544 GHz, η ένταση του 

πεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιµή των 15 µV/m. Αυτές οι εντάσεις πεδίων ισχύουν για 
δοκιµή µε απόσταση µέτρησης 3 µέτρων απότον εξοπλισµό που δοκιµάζεται. 
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2. Οι εξοπλισµοί πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για εντάσεις ηλεκτροµαγνητικών 

πεδίων µέχρι και 15 V/m στο άµεσο περιβάλλον της εξεταζόµενης συσκευής στην περιοχή 
συχνοτήτων από 30 MHz έως 2000 ΜΗz. 

 
Άρθρο 2.03 

Χειρισµός 

1. Ο εξοπλισµός δεν πρέπει να έχει περισσότερα όργανα χειρισµού, πέρα από αυτά που είναι 
απαραίτητα για τον οµαλό χειρισµό. 

 
 Η τοποθέτηση τους, η σήµανσή τους και η ενεργοποίησή τους πρέπει να επιτρέπουν απλό, 

σαφή και γρήγορο χειρισµό. Πρέπει να διατάσσονται κατά τρόπο ώστε τα σφάλµατα 
χειρισµού να αποφεύγονται κατά το δυνατόν. 

 
 Τα όργανα χειρισµού που δεν είναι απαραίτητα για την κανονική λειτουργία, δεν πρέπει να 

είναι άµεσα προσβάσιµα. 
 
2. Όλα τα όργανα χειρισµού και οι οθόνες πρέπει να επισηµαίνονται µε σύµβολα και/ή να 

φέρουν επιγραφές στην αγγλική. Τα σύµβολα πρέπει να ανταποκρίνονται στις διατάξεις που 
περιέχονται στη σύσταση αρ. Α.278 (VIII) του ΙΜΟ "Symbols for controls on marine 
navigational radar equipment" ή στη δηµοσίευση αρ. 417 της IEC. Οι αριθµοί και τα 
γράµµατα πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 4 mm. 

 
 Αν για τεχνικούς λόγους, µέγεθος γραφής 4 mm αποδεδειγµένα δεν είναι εφικτό για 

ορισµένες σηµάνσεις και µε τη θέα που υπάρχει από το επιχειρησιακό κέντρο ελέγχου είναι 
αποδεκτή µικρότερη γραφή, τότε επιτρέπεται η µείωση στα 3 mm. 

 
3. Ο εξοπλισµός πρέπει να είναι τοποθετηµένος κατά τρόπο ώστε τυχόν λάθη χειρισµού να µην 

οδηγούν σε διακοπή του. 
 
4. Οι λειτουργίες οι οποίες υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, όπως οι δυνατότητες 

σύνδεσης για εξωτερικές συσκευές, πρέπει να είναι τέτοιες ώστε ο εξοπλισµός να πληροί τις 
ελάχιστες προδιαγραφές κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. 
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Άρθρο 2.04 

 
Οδηγίες χρήσης 

 
1. Για κάθε µονάδα εξοπλισµού, πρέπει να παραδίδονται αναλυτικές τεχνικές οδηγίες χρήσης. 

Αυτές πρέπει να διατίθενται στα αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά και ολλανδικά και να 
περιέχουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 
α) Έναρξη λειτουργίας και χειρισµός, 

 
β) συντήρηση και φροντίδα 

 
γ) γενικές προδιαγραφές ασφαλείας (κίνδυνοι για την υγεία, π.χ. επίδραση στους 

βηµατοδότες καρδιάς κ.λ.π. λόγω ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας), 
 

δ) οδηγίες για την τεχνικά άµεµπτη εγκατάσταση. 
 
2. Για κάθε µονάδα εξοπλισµού, πρέπει να παραδίδεται µια σύντοµη τεχνική οδηγία χρήσης σε 

ανθεκτική στο χρόνο µορφή. 
 

Αυτή πρέπει να διατίθεται στα αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά και ολλανδικά. 
 
 

Άρθρο 2.05 
 

Εγκατάσταση και δοκιµή λειτουργίας 
 
Η εγκατάσταση, αντικατάσταση και δοκιµή λειτουργίας, πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις 
απαιτήσιες του Μέρους V. 
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Κεφάλαιο 3 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΡΑΝΤΑΡ 

Άρθρο 3.01 

Πρόσβαση στον εξοπλισµό ραντάρ 

1. Η εγκατάσταση ραντάρ πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργική ετοιµότητα το αργότερο τέσσερα 
λεπτά µετά την τροφοδοσία της µε ρεύµα. Στη συνέχεια, η διακοπή ή η ενεργοποίηση της 
εκποµπής πρέπει να γίνεταιπάραυτα. 

 

2. Ο χειρισµός του εξοπλισµού ραντάρ και η παρατήρηση της οθόνης, πρέπει να είναι δυνατόν 
να γίνεται από ένα µόνο πρόσωπο. 

 

 Αν το χειριστήριο υπάρχει ως ανεξάρτητη µονάδα, τότε σ’ αυτό πρέπει να βρίσκονται όλα τα 
όργανα χειρισµού που χρησιµοποιούνται άµεσα κατά την κίνηση του ραντάρ. 

 

 ∆εν επιτρέπονται οι ασύρµατοι τηλεχειρισµοί. 

 

3. Πρέπει να είναι δυνατή η ανάγνωση της οθόνης ακόµα και σε συνθήκες µεγάλης 
φωτεινότητας του περιβάλλοντος. Οι κατά περίπτωση απαιτούµενες βοηθητικές διατάξεις 
όρασης πρέπει να είναι κατάλληλες και να τοποθετούνται στην εγκατάσταση και να 
αποµακρύνονται από αυτή µε απλό τρόπο. 

 

 Οι βοηθητικές διατάξεις όρασης πρέπει επίσης να είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται και από 
διοπτροφόρους. 

 
Άρθρο 3.02 

Ευκρίνεια εικόνας 

1. Αζιµουθιακή ευκρίνεια 

 
 Η αζιµουθιακή ευκρίνεια εξαρτάται από την περιοχή και την απόσταση. Η απαιτούµενη 

εξαρτώµενη από την απόσταση ελάχιστη ευκρίνεια για τις χαµηλές περιοχές µέχρι και τα 
1200 m παρουσιάζεται στο προσάρτηµα 1. 

 
 Με τον όρο ελάχιστη ευκρίνεια εννοείται η αζιµουθιακή ελάχιστη απόσταση µεταξύ 

κανονικών ανακλαστήρων (βλέπε άρθρο 5.03, παράγραφος 2), για την οποία αυτοί 
εµφανίζονται σαφώς διαχωρισµένοι µεταξύ τους. 
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2. Ελάχιστη απόσταση και ευκρίνεια κατά την ακτινική διεύθυνση 
 
 Σε όλες τις αποστάσεις µεταξύ 15 και 1200 m στις περιοχές µέχρι και τα 1200 m, πρέπει οι 

κανονικοί ανακλαστήρες που βρίσκονται µε την ίδια διόπτευση σε απόσταση 15 m µεταξύ 
τους, να εµφανίζονται σαφώς διαχωρισµένοι µεταξύ τους. 

 
3. Οι δυνατότητες χειρισµού που µπορεί να προκαλέσουν επιδείνωση της ευκρίνειας, δεν πρέπει 

να τίθενται σε λειτουργία σε περιοχές αποστάσεων µικρότερων των 2000 m. 
 

Άρθρο 3.03 

Ζώνες αποστάσεων 

 
1. Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει τους ακόλουθα σειριακά ενεργοποιούµενους τοµείς και 

δακτυλίους αποστάσεων: 
 

Τοµέας 1 500 m ένας δακτύλιος ανά 100 m 

Τοµέας 2 800 m ένας δακτύλιος ανά 200 m 

Τοµέας 3 1200 m ένας δακτύλιος ανά 200 m 

Τοµέας 4 1600 m ένας δακτύλιος ανά 400 m 

Τοµέας 5 2000 m ένας δακτύλιος ανά 400 m. 

 
2. Eπιτρέπονται και άλλοι σειριακά ενεργοποιούµενοι τοµείς αποστάσεων. 
 
3. Ο ρυθµισθείς τοµέας, η απόσταση του δακτυλίου µέτρησης της απόστασης και η απόσταση 

του µεταβλητού δακτυλίου µέτρησης της απόστασης πρέπει να παρατίθενται σε µέτρα ή 
χιλιόµετρα. 

 
4. Το πλάτος του δακτυλίου µέτρησης της απόστασης και του µεταβλητού δακτυλίου µέτρησης 

της απόστασης δεν πρέπει για κανονική ρύθµιση της φωτεινότητας να υπερβαίνει τα 2 mm. 
 
5. ∆εν επιτρέπονται οι τµηµατικές απεικονίσεις τοµέων και οι µεγεθύνσεις επιλεκτικά 

αποκοµµένων τµηµάτων. 
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Άρθρο 3.04 

 
Μεταβλητός δακτύλιος µέτρησης της απόστασης 

 
1. Πρέπει να υπάρχει ένας µεταβλητός δακτύλιος µέτρησης της απόστασης. 
 
2. Εντός οκτώ δευτερολέπτων, ο δακτύλιος µέτρησης πρέπει να µπορεί να ρυθµίζεται σε κάθε 

δυνατή απόσταση. 
 
3. Η απόσταση που ρυθµίζεται µε το µεταβλητό δακτύλιο µέτρησης δεν επιτρέπεται να 

µεταβάλλεται ακόµα και µετά τη µετάβαση σε άλλους τοµείς αποστάσεων. 
 
4. Η ένδειξη της απόστασης πρέπει να έχει τη µορφή τριψήφιου ή τετραψήφιου αριθµού. 
 
 Η ακρίβεια της ανάγνωσης πρέπει να είναι 10 m, συµπεριλαµβανοµένου του τοµέα των 

2000 m. Η ακτίνα του δακτυλίου µέτρησης πρέπει να συµφωνεί µε την αριθµητική ένδειξη. 
 

Άρθρο 3.05 

Βασική γραµµή 

 
1. Μια βασική γραµµή πρέπει να φθάνει από τη θέση της εικόνας του ραντάρ, που αντιστοιχεί 

στη θέση της κεραίας, µέχρι το εξωτερικό περιθώριο της εικόνας του ραντάρ. 
 
2. Η βασική γραµµή δεν πρέπει να είναι πλατύτερη από 0,5 µοίρες, µετρούµενη στο εξωτερικό 

περιθώριο της εικόνας του ραντάρ. 
 
3. Η µονάδα του ραντάρ πρέπει να διαθέτει δυνατότητα ρύθµισης µε το οποίο να µπορεί να 

διορθώνεται κάθε αζιµουθιακό σφάλµα εγκατάστασης της κεραίας. 
 
4. Μετά από τη διόρθωση του σφάλµατος της γωνίας εγκατάστασης, η απόκλιση της βασικής 

γραµµής από τη γραµµή τρόπιδας δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 0,5 µοίρες µετά την 
ενεργοποίηση του ραντάρ. 

 



 
13274/1/05 REV 1 ZAC/yd 77 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ DG C III   EL 

 
Άρθρο 3.06 

Ασύµµετρη εµφάνιση της εικόνας 

1. Για την επίτευξη διευρυµένης απεικόνισης οπτικού πεδίου, πρέπει να είναι δυνατή η 
έκκεντρη µετατόπιση της εικόνας του ραντάρ σε όλους του τοµείς σύµφωνα µε τα 
προδιαγραφόµενα στο άρθρο 3.03, παράγραφος 1. 

 
 Η έκκεντρη µετατόπιση πρέπει να προκαλεί απλά διεύρυνση της απεικόνισης οπτικού πεδίου 

και πρέπει να µπορεί να ρυθµίζεται µέχρι το 0,25 και το πολύ µέχρι το 0,33 της ενεργού 
διαµέτρου της εικόνας. 

 
2. Στους τοµείς µε διευρυµένη απεικόνιση, οι δακτύλιοι µέτρησης της απόστασης πρέπει να 

προχωρούν πιο πέρα και ο µεταβλητός δακτύλιος µέτρησης πρέπει να µπορεί να ρυθµίζεται 
και να διαβάζεται µέχρι το µέγιστο του απεικονιζόµενου τοµέα. 

 
3. Μια σταθερά ενσωµατωµένη διεύρυνση της εικόνας του ραντάρ στη διεύθυνση του οπτικού 

πεδίου σύµφωνα µε την παράγραφο 1 επιτρέπεται µόνο όταν το κεντρικό τµήµα της εικόνας 
του ραντάρ δεν υπολείπεται της ενεργού διαµέτρου σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στο 
άρθρο 4.03, παράγραφος 1 και η κλίµακα διόπτευσης είναι διαµορφωµένη έτσι να είναι 
δυνατή η διόπτευση σύµφωνα µε το άρθρο 3.08. 

 
 Στην περίπτωση αυτή, δεν είναι απαραίτητη η δυνατότητα της έκκεντρης µετατόπισης 

σύµφωνα µε την παράγραφο 1. 
 

Άρθρο 3.07 

Κλίµακα διόπτευσης 

1. Ο εξοπλισµός πρέπει να διαθέτει κλίµακα διόπτευσης στο εξωτερικό περιθώριο της εικόνας 
του ραντάρ. 

 
2. Η κλίµακα διόπτευσης πρέπει να είναι κατανεµηµένη σε τουλάχιστον 72 µέρη ανά 5 µοίρες 

το καθένα. Οι γραµµές υποδιαιρέσεων που εκφράζουν οι 10 µοίρες πρέπει να είναι σαφώς 
µακρύτερες από αυτές που εκφράζουν οι 5 µοίρες. 

 
 H τιµή γωνίας 000 της κλίµακας διόπτευσης πρέπει να βρίσκεται στο µέσον του άνω 

περιθωρίου της εικόνας του ραντάρ. 
 
3. Η κλίµακα διόπτευσης πρέπει να εκφράζεται σε τριψήφιους αριθµούς από το 000 µέχρι τις 

360 µοίρες. H αριθµητική έκφραση πρέπει να γίνεται σε αραβικούς αριθµούς, κάθε 10 µοίρες 
ή κάθε 30 µοίρες. 

 
 Η τιµή 000 µπορεί να αντικαθίσταται από ένα σαφώς ορατό βέλος. 
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Άρθρο 3.08 
 

∆ιατάξεις διόπτευσης 
 
1. Επιτρέπονται οι διατάξεις για τη διόπτευση στόχων. 
 
2. Σε περίπτωση που υπάρχουν διατάξεις διόπτευσης, ένας στόχος πρέπει να είναι δυνατόν να 

διοπτεύεται µέσα σε χρονικό διάστηµα 5 περίπου δευτερολέπτων µε µέγιστο σφάλµα ± 1 
µοίρες. 

 
3. Αν χρησιµοποιείται ηλεκτρονική γραµµή διόπτευσης, τότε η γραµµή αυτή πρέπει : 
 

α) να βρίσκεται σαφώς ψηλότερα από τη βασική γραµµή, 
 
β) να απεικονίζεται ως συνεχής, 
 
γ) µπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα κατά 360 µοίρες δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, 
 
δ) να µην είναι πλατύτερη από 0,5 µοίρες στο εξωτερικό περιθώριο της εικόνας του 

ραντάρ, 
 
ε) να εκτείνεται από την αρχή µέχρι την κλίµακα διόπτευσης, 
 
στ) να διαθέτει ένδειξη µε τρία ή τέσσερα δεκαδικά ψηφία εκπεφρασµένη σε µοίρες. 

 
4. Αν χρησιµοποιείται µηχανική γραµµή διόπτευσης, τότε αυτή πρέπει : 

 
α) να µπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα κατά 360 µοίρες δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, 
 
β) να εκτείνεται από τη σηµαδεµένη αρχή µέχρι την κλίµακα διόπτευσης, 
 
γ) να µην έχει άλλα σηµάδια, 
 
δ) να είναι τέτοια ώστε οι ενδείξεις των σηµάτων επιστροφής να µην αποκαλύπτονται 

χωρίς να είναι απαραίτητο. 
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Άρθρο 3.09 

 
∆ιατάξεις για την απάλειψη ανεπιθύµητων φαινοµένων ηχούς λόγω κυµατισµού και βροχής 

 
1. Ο εξοπλισµός του ραντάρ πρέπει να διαθέτει ρυθµιζόµενες µε τα χέρια διατάξεις µε τις οποίες 

θα µπορούν να εξαλείφονται παρασιτικά φαινόµενα ηχούς που προκαλούνται από τον 
κυµατισµό και τη βροχή. 

 
2. Η εξάλειψη των παρασιτικών φαινοµένων ηχούς που προκαλούνται από τον κυµατισµό 

(STC) πρέπει να επενεργεί στο ακρότατο σηµείο µέχρι περίπου τα 1200 m. 
 
3. Ο εξοπλισµός του ραντάρ δεν πρέπει να διαθέτει αυτόµατες διατάξεις για την εξάλειψη των 

παρασιτικών φαινοµένων ηχούς που δηµιουργούνται από τον κυµατισµό και τη βροχή. 
 

Άρθρο 3.10 
 

Καταστολή των παρασίτων µέσω άλλου εξοπλισµού ραντάρ 
 
1. Πρέπει να υπάρχει διάταξη µε δυνατότητα ζεύξης, η οποία να καθιστά δυνατή τη µείωση των 

παρασίτων που προέρχονται από άλλον εξοπλισµό ραντάρ. 
 
2. Η λειτουργία της διάταξης αυτής δεν πρέπει να οδηγεί στο φαινόµενο της εξάλειψης 

ωφέλιµων στόχων. 
 

Άρθρο 3.11 
 

Συµβατότητα µε ραδιοφάρους ανταπόκρισης ραντάρ 
 
Τα σήµατα από ραδιοφάρους ανταπόκρισης ραντάρ σύµφωνα µε την "ΙΜΟ Resolution A.423 (XI)" 
πρέπει να απεικονίζονται χωρίς προβλήµατα ακόµα και όταν η διάταξη εξάλειψης των παρασιτικών 
φαινοµένων ηχούς λόγω βροχής βρίσκεται εκτός λειτουργίας. 
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Άρθρο 3.12 

 
Ρύθµιση της ενίσχυσης 

 
Η περιοχή διακύµανσης της ρύθµισης της ενίσχυσης πρέπει, αφενός µεν, να καθιστά άµεσα ορατό 
τον θόρυβο στην περιοχή του εξασθενηµένου σήµατος που προέρχεται από τον αντιπαρασιτικό 
έλεγχο για το ξεκαθάρισµα των παρασίτων που οφείλονται στον κυµατισµό, αφετέρου δε, να 
καθιστά µη ορατά τα ισχυρά σήµατα ηχούς στο ραντάρ, µε τη χρήση ισοδύναµης επιφάνειας 
αντανάκλασης µε τάξη µεγέθους 10 000 m2, σε οποιεσδήποτε αποστάσεις. 
 

Άρθρο 3.13 
 

Συντονισµός συχνοτήτων 
 
Στην οθόνη του ραντάρ πρέπει να υπάρχει ένδειξη συντονισµού. Το πεδίο της ένδειξης πρέπει να 
έχει µήκος τουλάχιστον 30 mm. Η ένδειξη πρέπει να λειτουργεί σε όλες τις περιοχές αποστάσεων, 
ακόµα και όταν δεν υπάρχουν σήµατα ηχούς στο ραντάρ. Η ένδειξη πρέπει επίσης να λειτουργεί 
ακόµα και όταν ενεργοποιείται η ενίσχυση ή η εξασθένηση των κοντινών σηµάτων ηχούς. 
 
Πρέπει να υπάρχει κινούµενο µε τα χέρια στοιχείο χειρισµού για τη διόρθωση του συντονισµού. 

 
Άρθρο 3.14 

 
Ναυτικές βοηθητικές γραµµές και πληροφορίες στην οθόνη 

 
1. Στην εικόνα του ραντάρ µπορεί να εµφανίζονται µόνο η γραµµή πορείας, οι γραµµές 

διόπτευσης και οι δακτύλιοι µέτρησης της απόστασης. 
 
2. Έξω από την εικόνα του ραντάρ µπορεί, εκτός από τις πληροφορίες σχετικά µε την 

κατάσταση λειτουργίας του συστήµατος του ραντάρ, να απεικονίζονται µόνο ναυτικές 
πληροφορίες, όπως : 

 
α) η ταχύτητα περιστροφής, 
β) η ταχύτητα του σκάφους, 
γ) η θέση του πηδαλίου, 
δ) το βάθος του νερού, 
ε) η ένδειξη της πυξίδας για την κατεύθυνση της ακολουθούµενης πορείας. 
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3. Όλες οι πληροφορίες της οθόνης που βρίσκονται έξω από την εικόνα του ραντάρ πρέπει να 
απεικονίζονται σε φαινοµενικά στάσιµη µορφή και ο ρυθµός ενηµερωτικής ανανέωσής τους 
πρέπει να ανταποκρίνεται στις επιχειρησιακέςπροδιαγραφές. 

 
4. Οι απαιτήσεις για την απεικόνιση και την ακρίβεια των ναυτικών πληροφοριών είναι οι ίδιες 

µε αυτές που ισχύουν και για τον κύριο εξοπλισµό. 
 

Άρθρο 3.15 
 

Ευαισθησία του συστήµατος 
 
Η ευαισθησία του συστήµατος πρέπει να είναι διαστασιολογηµένη κατά τρόπο ώστε ένας 
κανονικός ανακλαστήρας ευρισκόµενος σε απόσταση 1200 m να µπορεί να αναπαράγεται στην 
εικόνα του ραντάρ για κάθε ταχύτητα περιστροφής της κεραίας. Για ανακλαστήρα επιφανείας 1 m2 
στην ίδια απόσταση, ο λόγος του αριθµού των στροφών της κεραίας µε σήµα επιστροφής (ηχώ) στο 
ραντάρ σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα προς τον αριθµό του συνόλου των στροφών της 
κεραίας κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα (λόγος Blip-Scan), δεν πρέπει να είναι µικρότερος από 0.8. 
 

Άρθρο 3.16 
 

Ίχνος στόχου 
 
Οι θέσεις του στόχου µιας προηγούµενης περιστροφής πρέπει να µπορούν να απεικονίζονται ως 
ίχνος του στόχου. 
 
Το ίχνος του στόχου πρέπει να εµφανίζεται ως συνεχές και η φωτεινότητά του πρέπει να είναι 
µικρότερη από αυτή του αντίστοιχου στόχου. Το ίχνος του στόχου πρέπει να έχει το χρώµα της 
εικόνας του ραντάρ. Το µήκος του ίχνους του στόχου πρέπει να µπορεί να προσαρµόζεται στις 
λειτουργικές απαιτήσεις, δεν πρέπει όµως να διαρκεί περισσότερο από δύο περιστροφές της 
κεραίας. 
 
Το ίχνος του στόχου δεν πρέπει να επηρεάζει την εικόνα του ραντάρ. 
 

Άρθρο 3.17 
 

Θυγατρικές συσκευές 
 
Οι θυγατρικές συσκευές πρέπει να πληρούν όλες τις απαιτήσεις που έχουν θεσπισθεί για τον 
εξοπλισµό ραντάρ πλοήγησης. 
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Κεφάλαιο 4 
 

EΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΡΑΝΤΑΡ 
 

Άρθρο 4.01 
 

Χειρισµός 
 
1. Όλα τα όργανα χειρισµού πρέπει να είναι διευθετηµένα κατά τρόπο ώστε κατά την 

ενεργοποίησή τους να µην καλύπτεται καµία ένδειξη ανταπόκρισης και η πλοήγηση µέσω 
του ραντάρ να διατηρείται δυνατή χωρίς περιορισµούς. 

 
2. Τα όργανα χειρισµού µε τα οποία ο εξοπλισµός τίθεται εκτός λειτουργίας ή των οποίων η 

ενεργοποίηση µπορεί να οδηγήσει σε εσφαλµένη λειτουργία, πρέπει να προστατεύονται από 
εκ παραδροµής ενεργοποίηση. 

 
3. Όλα τα όργανα χειρισµού και οι ενδείξεις πρέπει να διαθέτουν µη εκτυφλωτικό φωτισµό 

κατάλληλο για όλες τις συνθήκες φωτεινότητας, που να µπορεί να ρυθµίζεται µέσω 
ανεξάρτητου ροοστάτη µέχρι και το µηδέν. 

 
4. Οι ακόλουθες λειτουργίες πρέπει να διαθέτουν ιδιαίτερα όργανα χειρισµού µε άµεση 

πρόσβαση σε αυτά: 
 

α) αναµονή / λειτουργία, 
 
β) εύρος, 
 
γ) συντονισµός, 
 
δ) ενίσχυση, 
 
ε) αντιπαρασιτικός έλεγχος κυµατισµού (STC), 
 
στ) αντιπαρασιτικός έλεγχος βροχής (FTC), 
 
ζ) καταγραφικό µεταβαλλόµενου εύρους (VRM), 
 
η) δροµέας ή ηλεκτρονική γραµµή αποτύπωσης διεύθυνσης (EBL) (αν υπάρχει), 
 
θ) απάλειψη καταγραφικού της πορείας του σκάφους (SHM). 

 
 Αν για τις ανωτέρω λειτουργίες χρησιµοποιούνται περιστρεφόµενα κουµπιά, απαγορεύεται η 

οµόκεντρη τοποθέτηση του ενός επάνω στο άλλο. 
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5. Τουλάχιστον τα όργανα χειρισµού για την ενίσχυση και την εξάλειψη των παρασιτικών 

σηµάτων ηχούς λόγω κυµατισµού και βροχής πρέπει να είναι δυνατόν να ρυθµίζονται µε 
περιστρεφόµενο κουµπί και η επίδρασή τους να είναι περίπου ανάλογη µε τη γωνία 
περιστροφής τους. 

 
6. Ο τρόπος επέµβασης στα όργανα χειρισµού πρέπει να είναι τέτοιος ώστε οι επεµβάσεις µε 

κατεύθυνση προς τα δεξιά ή προς τα πάνω να έχουν θετική επίδραση στο ρυθµιζόµενο 
µέγεθος, ενώ οι επεµβάσεις µε κατεύθυνση προς τα αριστερά ή προς τα κάτω να έχουν 
αρνητική επίδραση. 

 
7. Αν χρησιµοποιούνται πιεστικά πλήκτρα, αυτά πρέπει να είναι διαµορφωµένα έτσι ώστε να 

µπορούν να εντοπίζονται και να ενεργοποιούνται µε ψηλάφηση. Επί πλέον, πρέπει να 
διαθέτουν ένα ευκρινώς αντιληπτό µε την αφή σηµείο πίεσης. 

 
8. Οι εκάστοτε φωτεινότητες των ακόλουθων απεικονιζόµενων µεγεθών πρέπει να είναι 

δυνατόν να ρυθµίζονται ανεξάρτητα η µία από την άλλη και από την τιµή µηδέν µέχρι την 
απαιτούµενη επιχειρησιακά τιµή: 

 
α) εικόνα του ραντάρ, 
β) σταθεροί δακτύλιοι µέτρησης της απόστασης, 
γ) µεταβλητοί δακτύλιοι µέτρησης της απόστασης, 
δ) κλίµακα διόπτευσης, 
ε) γραµµή διόπτευσης, 
στ) ναυτικές πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3.14, παράγραφος 2. 

 
9. Υπό την προϋπόθεση ότι σε µερικά απεικονιζόµενα µεγέθη οι διαφορές φωτεινότητας θα 

είναι µικρές και οι σταθεροί δακτύλιοι µέτρησης της απόστασης, οι µεταβλητοί δακτύλιοι 
µέτρησης της απόστασης και η γραµµή διόπτευσης απενεργοποιούνται ανεξάρτητα µεταξύ 
τους, τα απεικονιζόµενα µεγέθη µπορούν να επιµερίζονται σε τέσσερις ροοστάτες ρύθµισης 
της φωτεινότητας κατά τον ακόλουθο τρόπο: 
 
α) εικόνα του ραντάρ και βασική γραµµή, 
β) σταθεροί δακτύλιοι µέτρησης της απόστασης, 
γ) µεταβλητοί δακτύλιοι µέτρησης της απόστασης, 
δ) κλίµακα διόπτευσης, γραµµή διόπτευσης και ναυτικές πληροφορίες σύµφωνα µε τα 

προδιαγραφόµενα στο άρθρο 3.14, παράγραφος 2. 
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10. Η φωτεινότητα της βασικής γραµµής πρέπει να είναι ρυθµιζόµενη και δεν πρέπει να 

ελαττώνεται µέχρι το µηδέν. 
 
11. Για την απενεργοποίηση της βασικής γραµµής, πρέπει να υπάρχει πλήκτρο µε αυτόµατη 

επαναφορά. 
 
12. Οι διατάξεις αντιπαρασιτικού ελέγχου πρέπει να είναι συνεχώς µεταβαλλόµενης ρύθµισης 

ξεκινώντας από το µηδέν. 
 

Άρθρο 4.02 
 

Παρουσίαση της εικόνας 
 
1. Με τον όρο «εικόνα του ραντάρ» νοείται, η απεικόνιση υπό κλίµακα της ανάκλασης του 

σήµατος του ραντάρ που προέρχεται από τον περιβάλλοντα χώρο επί της οθόνης της 
συσκευής απεικόνισης που αντιστοιχεί σε µία πλήρη περιστροφή της κεραίας µε σχετική 
κίνηση ως προς το σκάφος στο οποίο ανήκει, όπου η γραµµή τρόπιδας του σκάφους και η 
βασική γραµµή συµπίπτουν συνεχώς. 

 
2. Με τον όρο «συσκευή απεικόνισης» νοείται, το τµήµα του εξοπλισµού, που περιέχει την 

οθόνη. 
 
3. Με τον όρο «οθόνη» νοείται, η χωρίς ανακλάσεις ένδειξη επί της οποίας απεικονίζεται είτε 

µόνο η εικόνα του ραντάρ είτε η εικόνα του ραντάρ και πρόσθετες ναυτικές πληροφορίες. 
 
4. Με τον όρο «ενεργός διάµετρος της εικόνας του ραντάρ» νοείται, η διάµετρος της µέγιστης 

απεικονιζόµενης πλήρως κυκλικής εικόνας του ραντάρ εντός της κλίµακας διόπτευσης. 
 
5. Με τον όρο «απεικόνιση σάρωσης ράστερ» (raster-scan) νοείται, η µε στατική µορφή 

απεικόνιση της εικόνας του ραντάρ που προέρχεται από µία ολόκληρη περιστροφή της 
κεραίας, µε τη µορφή εικόνας τηλεόρασης. 

 
Άρθρο 4.03 

 
Χαρακτηριστικά της εικόνας του ραντάρ 

 
1. Η ενεργός διάµετρος της εικόνας του ραντάρ δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 270 mm. 
 
2. H διάµετρος του εξωτερικού φίλτρου µέτρησης της απόστασης στους τοµείς αποστάσεων 

σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στο άρθρο 3.03, πρέπει να ισούται µε τα 90 % τουλάχιστον 
της ενεργού διαµέτρου της εικόνας του ραντάρ. 

 
3. Σε όλους τους τοµείς αποστάσεων, η θέση της εικόνας του ραντάρ που αντιστοιχεί στη θέση 

της κεραίας πρέπει να είναι ορατή. 
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Άρθρο 4.04 

 
Χρώµα απεικόνισης 

 
Το χρώµα της απεικόνισης πρέπει να επιλέγεται ανάλογα µε τα φυσιολογικά γνωρίσµατα. Αν στην 
οθόνη µπορούν να απεικονίζονται πολλά χρώµατα, η εικόνα του ραντάρ πρέπει να είναι 
µονόχρωµη. Οι ενδείξεις µε διαφορετικά χρώµατα δεν πρέπει σε κανένα τµήµα της οθόνης να 
οδηγούν σε ανάµιξη χρωµάτων λόγω επικάλυψης. 
 

Άρθρο 4.05 
 

Ταχύτητα ανανέωσης και αποθήκευση της εικόνας 
 
1. Η εικόνα του ραντάρ που παρουσιάζεται στη συσκευή απεικόνισης πρέπει να ανανεώνεται 

µετά από 2,5 δευτερόλεπτα το αργότερο αντικαθιστάµενη από την τρέχουσα εικόνα του 
ραντάρ. 

 
2. Κάθε επιστροφή στην οθόνη πρέπει να διατηρείται αποθηκευµένη τουλάχιστον κατά τη 

διάρκεια του χρόνου µιας πλήρους περιστροφής της κεραίας, όχι όµως περισσότερο από δύο 
πλήρεις περιστροφές της κεραίας. 

 
 Η απεικόνιση της εικόνας του ραντάρ µπορεί να γίνεται µε δύο τρόπους: είτε µέσω συνεχούς 

απεικόνισης είτε µέσω περιοδικής επανάληψης της εικόνας. Η περιοδική επανάληψη της 
εικόνας πρέπει να γίνεται µε συχνότητα 50 Hz. 

 
3. H διαφορά φωτεινότητας ανάµεσα στην καταγραφή του σήµατος ηχούς και στον 

παραµένοντα φωτισµό του µέσα στο χρονικό διάστηµα µιας πλήρους περιστροφής της 
κεραίας, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν µικρότερη. 

 
Άρθρο 4.06 

 
Γραµµικότητα της απεικόνισης της οθόνης 

 
1. Το σφάλµα γραµµικότητας της εικόνας του ραντάρ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5 %. 
 
2. Σε όλους τους τοµείς µέχρι τα 2000 m, πρέπει να απεικονίζεται µια διατηρούµενη σταθερή, 

ευθεία γραµµή όχθης σε απόσταση 30 m από την κεραία του ραντάρ, χωρίς αισθητές 
παραµορφώσεις, ως άµεσα εξαρτώµενη δοµή σήµατος ηχούς. 

 



 
13274/1/05 REV 1 ZAC/yd 86 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ DG C III   EL 

Άρθρο 4.07 
 

Ακρίβεια της µέτρησης της απόστασης και του αζιµουθίου 
 
1. Η ανεύρεση της απόστασης ενός στόχου µε τους µεταβλητούς ή τους σταθερούς δακτυλίους 

µέτρησης απόστασης πρέπει να γίνεται µε ακρίβεια ± 10 m ή ± 1,5 %, όποιο από τα δύο είναι 
µεγαλύτερο. 

 
2. Η τιµή της γωνίας υπό την οποία διοπτεύεται ένα αντικείµενο, δεν πρέπει να αποκλίνει 

περισσότερο από 1 µοίρα από την πραγµατική τιµή. 
 

Άρθρο 4.08 
 

Χαρακτηριστικά της κεραίας και φάσµα εκποµπής 
 
1. Οι µηχανισµοί κίνησης της κεραίας και η κεραία πρέπει να επιτρέπουν την απρόσκοπτη 

λειτουργία µε ταχύτητες ανέµου µέχρι και 100 χλµ/ώρα. 
 
2. Στη µονάδα της κεραίας πρέπει να υπάρχει διακόπτης ασφαλείας, µε τον οποίο θα είναι 

δυνατή η διακοπή λειτουργίας του ποµπού και του µηχανισµού περιστροφής. 
 
3. Το οριζόντιο διάγραµµα ακτινοβολίας της κεραίας, µετρούµενο σα µία κατεύθυνση, πρέπει 

να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
 

α) το πλάτος κύριου λοβού στα –3 dB είναι το πολύ 1,2 µοίρες, 
 
β) το πλάτος κύριου λοβού στα –20 dB είναι το πολύ 3,0 µοίρες, 
 
γ) η εξασθένηση του πλευρικού λοβού εντός ζώνης ± 10 µοίρες γύρω από τον κύριο λοβό 

είναι τουλάχιστον –25 dB, 
 
δ) η εξασθένηση του πλευρικού λοβού εκτός της ζώνης ± 10 µοίρες γύρω από τον κύριο 

λοβό είναι τουλάχιστον – 32 dB. 
 



 
13274/1/05 REV 1 ZAC/yd 87 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ DG C III   EL 

 
4. Το κατακόρυφο διάγραµµα ακτινοβολίας της κεραίας, µετρούµενο σε µία κατεύθυνση, πρέπει 

να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
 

α) το πλάτος του κύριου λοβού στα – 3 dB πρέπει να είναι το πολύ 30 µοίρες, 
 
β) τo µέγιστο σηµείο του κύριου λοβού πρέπει να βρίσκεται στον οριζόντιο άξονα, 
 
γ) η εξασθένηση του πλευρικού λοβού πρέπει να είναι τουλάχιστον – 25 dB. 

 
5. H εκπεµπόµενη ενέργεια των υψηλών συχνοτήτων πρέπει να είναι πολωµένη στο οριζόντιο 

επίπεδο. 
 
6. Η συχνότητα λειτουργίας του συστήµατος πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 9 GHz και να 

βρίσκεται σε περιοχή συχνοτήτων εγκεκριµένη µε βάση τους ισχύοντες κανονισµούς 
ραδιοσηµάτων της ITU για εξοπλισµό ραντάρ πλοήγησης. 

 
7. Το φάσµα συχνοτήτων της εκπεµπόµενης από την κεραία ενέργειας υψηλών συχνοτήτων 

πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των κανονισµών ραδιοσηµάτων της ITU. 
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Κεφάλαιο 5 
 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΝΤΑΡ 
 

Άρθρο 5.01 
 

Ασφάλεια, αντοχή και εκποµπή παρασίτων 
 
Η δοκιµή της τροφοδοσίας ρεύµατος, της ασφάλειας, της αλληλεπίδρασης των επί του σκάφους 
ευρισκοµένων συσκευών, της απόστασης προστασίας της πυξίδας, της επιβάρυνσης λόγω των 
κλιµατικών συνθηκών, της µηχανικής αντοχής, της αντοχής στις περιβαλλοντικές συνθήκες και της 
εκποµπής θορύβου, γίνεται σύµφωνα µε την «IEC Publication 945 Μarine Navigational Equipment 
General Requirements». 
 

Άρθρο 5.02 
 

Εκπεµπόµενα ραδιοπαράσιτα και ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα 
 
1. Οι µετρήσεις των εκπεµποµένων ραδιοπαρασίτων γίνονται στην περιοχή συχνοτήτων από 

30 MHz έως 2000 ΜΗz σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην «IEC Publication 945 Μarine 
Navigational Equipment Interference». 

 
 Πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 2.02, παράγραφος 1. 
 
2. Πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 2.02, παράγραφος 2 σχετικά µε την 

ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα. 
 

Άρθρο 5.03 
 

∆ιαδικασία δοκιµής 
 
1. Το πεδίο µετρήσεων σύµφωνα µε το προσάρτηµα 2 για τη δοκιµή του εξοπλισµού ραντάρ 

εγκαθίσταται σε κατά το δυνατόν ήρεµη επιφάνεια νερού µήκους 1,5 χλµ. και πλάτους 0,3 
χλµ. ή σε ξηρά µε ισοδύναµα χαρακτηριστικά ανάκλασης. 

 
2. Ως κανονικός ανακλαστήρας, θεωρείται ανακλαστήρας ραντάρ ο οποίος για µήκος κύµατος 

3,2 cm διαθέτει ισοδύναµη επιφάνεια ανάκλασης 10 m2. 
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 O υπολογισµός της ισοδύναµης επιφάνειας ανάκλασης (Σίγµα) ενός ανακλαστήρα ραντάρ µε 

τριγωνικές επιφάνειες για συχνότητα 9 GHz (3,2 cm) γίνεται βάσει του τύπου: 
 

4 . π . a4 
 

σ = ------------- 
 

3 . 0,032² 
 
 όπου a = µήκος ακµής σε m. 
 
 Για κανονικό ανακλαστήρα µε τριγωνικές επιφάνειες τα µήκη των ακµών είναι a = 0,222 m. 
 
 Οι διαστάσεις των ανακλαστήρων που έχουν καθορισθεί για τη δοκιµή των βεληνεκών και 

των απαιτήσεων ευκρίνειας για µήκος κύµατος 3,2 cm χρησιµοποιούνται επίσης µόνο όταν το 
εξεταζόµενο σύστηµα ραντάρ έχει µήκος κύµατος διαφορετικό από 3,2 cm. 

 
3. Τοποθετείται ανά ένας κανονικός ανακλαστήρας σε αποστάσεις 15 m, 30 m, 45 m, 60 m, 

85 m, 300 m, 800 m, 1170 m, 1185 m, και 1200 m από τη θέση της κεραίας. 
 
 Εκτός από τον κανονικό ανακλαστήρα, σε απόσταση 85 m, κάθετα προς την κατεύθυνση 

διόπτευσης και σε απόσταση 5 m εκατέρωθεν αυτής, τοποθετούνται κανονικοί 
ανακλαστήρες. 

 
 Εκτός από τον κανονικό ανακλαστήρα, σε απόσταση 300 m, κάθετα προς την κατεύθυνση 

διόπτευσης και σε απόσταση 18 m από αυτή, τοποθετείται κανονικός ανακλαστήρας µε 
ισοδύναµη ανακλαστική επιφάνεια 300 m2. 

 
 Άλλοι ανακλαστήρες µε ανακλαστική επιφάνεια 1 m2 και 1000 m2 τοποθετούνται υπό γωνία 

αζιµουθίου µεταξύ τους τουλάχιστον 15 µοιρών, στην ίδια απόσταση των 300 m από την 
κεραία. 

 
 Εκτός από τον κανονικό ανακλαστήρα που βρίσκεται στην απόσταση των 1200 m 

τοποθετούνται εκατέρωθεν, κάθετα στην κατεύθυνση διόπτευσης και σε απόσταση 30 m, 
κανονικοί ανακλαστήρες και ένας ανακλαστήρας µε ανακλαστική επιφάνεια 1 m2. 

 



 
13274/1/05 REV 1 ZAC/yd 90 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ DG C III   EL 

 
4. Ο εξοπλισµός του ραντάρ πρέπει να ρυθµίζεται έτσι ώστε να εµφανίζει την καλύτερη δυνατή 

ποιότητα εικόνας. Η ενίσχυση πρέπει να ρυθµίζεται έτσι ώστε στη ζώνη εκτός της περιοχής 
δράσης της εξασθένησης του κοντινού σήµατος ηχούς να µην είναι πλέον ορατός κανένας 
θόρυβος. 

 
 Ο ρυθµιστής για την εξάλειψη του παρασιτικού σήµατος ηχούς λόγω κυµατισµού (STC) 

πρέπει να τοποθετείται στη θέση «ελάχιστο» και για την εξάλειψη του παρασιτικού σήµατος 
ηχούς λόγω βροχής (FTC) στη θέση «εκτός». 

 
 Όλα τα όργανα χειρισµού που έχουν επίδραση στην ποιότητα της εικόνας, δεν πρέπει πλέον 

να αλλάζουν ρύθµιση κατά τη διάρκεια της δοκιµής σε συγκεκριµένο ύψος κεραίας και 
πρέπει να στερεώνονται κατάλληλα. 

 
5. Η κεραία πρέπει να τοποθετείται σε οποιοδήποτε ύψος µεταξύ 5 και 10 m πάνω από την 

επιφάνεια του νερού ή του εδάφους. Οι ανακλαστήρες πρέπει να τοποθετούνται σε τέτοιο 
ύψος πάνω από την επιφάνεια του νερού ή του εδάφους, ώστε η ενεργός τους αντανάκλαση 
να αντιστοιχεί στην τιµή που αναφέρεται στην παράγραφο 2. 

 
6. Όλοι οι ανακλαστήρες, που έχουν εγκατασταθεί εντός της επιλεγείσας περιοχής, πρέπει να 

απεικονίζονται στην οθόνη ταυτόχρονα και ως σαφώς διακριτοί στόχοι, σε όλες τις περιοχές 
αποστάσεων µέχρι και τα 1200 m, ανεξάρτητα από την αζιµουθιακή διάταξη του πεδίου 
µέτρησης ως προς τη βασική γραµµή. 

 
 Τα σήµατα των ραδιοφάρων απόκρισης όπως περιγράφονται στο άρθρο 3.11, πρέπει να 

απεικονίζονται απρόσκοπτα. 
 
 Όλες οι απαιτήσεις των παρουσών διατάξεων πρέπει να πληρούνται για οποιοδήποτε ύψος 

κεραίας µεταξύ 5 και 10 m, όπου πιθανά απαιτούµενες ρυθµίσεις επιτρέπονται µόνο στα 
όργανα χειρισµού του εξοπλισµού ραντάρ. 
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Άρθρο 5.04 

Μετρήσεις κεραίας 

 

Η µέτρηση των χαρακτηριστικών της κεραίας πρέπει να γίνεται µε τη µέθοδο της «IEC Publication 

936 Shipborne Radar». 

 

 

Προσάρτηµα 1 

 

Αζιµουθική ευκρίνεια στις περιοχές αποστάσεων µέχρι και τα 1200 m 

 

 

Προσάρτηµα 2 

 

Πεδίο µέτρησης για τον προσδιορισµό της ικανότητας ευκρίνειας του εξοπλισµού ραντάρ 
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Μέρος IV 
 

Ελάχιστες προδιαγραφές και συνθήκες δοκιµής στροφοµέτρων που χρησιµοποιούν τα σκάφη 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας 

 
 
Κεφάλαιο 1: Γενικά 
Άρθρο 1.01  Πεδίο εφαρµογής 
Άρθρο 1.02  Σκοπός του δείκτη στροφής 
Άρθρο 1.03  ∆οκιµή έγκρισης 
Άρθρο 1.04  Αίτηση για δοκιµή έγκρισης 
Άρθρο 1.05  Έγκριση τύπου 
Άρθρο 1.06  Σήµανση του εξοπλισµού, αριθµός έγκρισης 
Άρθρο 1.07  ∆ήλωση του κατασκευαστή 
Άρθρο 1.08  Τροποποιήσεις σε εγκεκριµένο εξοπλισµό 
 
Κεφάλαιο 2: Γενικές ελάχιστες προδιαγραφές για δείκτες στροφής 
Άρθρο 2.01  Κατασκευή, εγκατάσταση 
Άρθρο 2.02  Εκποµπή ραδιοπαρασίτων και ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα 
Άρθρο 2.03  Χειρισµός 
Άρθρο 2.04  Οδηγίες χρήσης 
Άρθρο 2.05  Εγκατάσταση και δοκιµή λειτουργίας 
 
Κεφάλαιο 3: Ελάχιστες λειτουργικές προδιαγραφές για τους δείκτες στροφής 
Άρθρο 3.01  Πρόσβαση στο δείκτη στροφής 
Άρθρο 3.02  Απεικόνιση της ταχύτητας στροφής 
Άρθρο 3.03  Περιοχές διαστηµάτων µέτρησης 
Άρθρο 3.04  Ακρίβεια της απεικονιζόµενης ταχύτητας στροφής 
Άρθρο 3.05  Ευαισθησία 
Άρθρο 3.06  Επιτήρηση της λειτουργίας 
Άρθρο 3.07  Μη ευαισθησία ως προς άλλες τυπικές κινήσεις του σκάφους 
Άρθρο 3.08  Μη ευαισθησία ως προς τα µαγνητικά πεδία 
Άρθρο 3.09  Θυγατρικές συσκευές 
 
Κεφάλαιο 4: Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για τους δείκτες στροφής 
Άρθρο 4.01  Χειρισµός 
Άρθρο 4.02  ∆ιατάξεις απόσβεσης 
Άρθρο 4.03  Σύνδεση πρόσθετων συσκευών 
 
Κεφάλαιο 5: Όροι και διαδικασία δοκιµής για δείκτες στροφής 
Άρθρο 5.01  Ασφάλεια, αντοχή και εκποµπή παρασίτων 
Άρθρο 5.02  Εκπεµπόµενα ραδιοπαράσιτα και ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα 
Άρθρο 5.03  ∆ιαδικασία δοκιµής 
Προσάρτηµα: Μέγιστες ανοχές των ορίων σφάλµατος για δείκτες στροφοµέτρων 
 



 
13274/1/05 REV 1 ZAC/yd 93 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ DG C III   EL 

Κεφάλαιο 1 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

Άρθρο 1.01 
 

Πεδίο εφαρµογής 
 
Οι παρούσες διατάξεις θεσπίζουν τις τεχνικές και λειτουργικές ελάχιστες απαιτήσεις για συσκευές 
απεικόνισης της ταχύτητας στροφής που χρησιµοποιούνται στα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας 
καθώς και τους όρους υπό τους οποίους ελέγχεται η τήρηση αυτών των ελαχίστων απαιτήσεων. 
 

Άρθρο 1.02 
 

Σκοπός του δείκτη στροφής 
 
Σκοπός του δείκτη στροφών είναι να µετρά και να απεικονίζει την ταχύτητα στροφής του σκάφους 
προς τα δεξιά και τα αριστερά για την υποστήριξη της ναυσιπλοΐας µέσω ραντάρ. 
 

Άρθρο 1.03 
 

∆οκιµή έγκρισης 
 
Οι δείκτες στροφής εγκρίνονται για τοποθέτηση επί σκαφών εφ’ όσον αποδείχθηκε βάσει δοκιµής 
δείγµατος ότι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζουν οι παρούσες διατάξεις. 
 

Άρθρο 1.04 
 

Αίτηση για δοκιµή έγκρισης 
 
1. Η αίτηση για δοκιµή του δείγµατος δείκτη στροφής πρέπει να υποβάλλεται σε αρµόδια αρχή 

δοκιµών κράτους µέλους. 
 
 Οι αρµόδιες αρχές δοκιµών πρέπει να γνωστοποιούνται στην επιτροπή. 
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2. Με την αίτηση πρέπει να υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 

α) δύο αντίγραφα αναλυτικών τεχνικών περιγραφών, 
 
β) δύο αντίγραφα πλήρων σειρών των ηλεκτρολογικών σχεδίων και των οδηγιών 

συντήρησης, 
 
γ) δύο αντίγραφα οδηγιών χρήσης. 

 
3. Ο αιτών υποχρεούται µέσω δοκιµών να ελέγχει ο ίδιος, εάν πληρούνται οι ελάχιστες 

προδιαγραφές που ορίζονται στις παρούσες διατάξεις, ή να αναθέτει τον έλεγχο αυτό. 
 
 Τα αποτελέσµατα αυτής της δοκιµής και τα πρωτόκολλα των µετρήσεων πρέπει να 

επισυνάπτονται στην αίτηση. 
 
 Τα δικαιολογητικά αυτά και οι λαµβανόµενες κατά τη δοκιµή πληροφορίες φυλάσσονται από 

την αρµόδια αρχή δοκιµών. 
 
4. Για τους σκοπούς της δοκιµής έγκρισης, µε τον όρο «αιτών» νοείται, νοµικό ή φυσικό 

πρόσωπο, µε του οποίου το όνοµα, το εµπορικό σήµα, ή άλλο χαρακτηριστικό σήµα 
κατασκευάζεται ή πωλείται στο εµπόριο ο υποβληθείς σε δοκιµή εξοπλισµός. 

 
Άρθρο 1.05 

 
Έγκριση τύπου 

 
1. Μετά από επιτυχηµένη δοκιµή τύπου, η αρµόδια αρχή δοκιµών εκδίδει πιστοποιητικό 

πιστότητας. 
 
 Σε περίπτωση που ο εξοπλισµός δεν πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές, κοινοποιούνται 

γραπτώς στον αιτούντα οι λόγοι της απόρριψης. 
 
 Η έγκριση χορηγείται από την αρµόδια αρχή. 
 
 Η αρµόδια αρχή ενηµερώνει την επιτροπή για τον εξοπλισµό που ενέκρινε. 
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2. Κάθε αρχή δοκιµών έχει το δικαίωµα, ανά πάσα στιγµή, να λαµβάνει εξοπλισµό από τη 

γραµµή παραγωγής γιαέλεγχο. 
 
 Αν κατά αυτό τον έλεγχο προκύψουν ελλείψεις, η έγκριση τύπου δείγµατος µπορεί να 

ανακαλείται. 
 
 Η έγκριση τύπου ανακαλείται από την αρχή που την χορήγησε. 
 
3. Η έγκριση τύπου έχει διάρκεια ισχύος δέκα ετών και µπορεί να ανανεώνεται κατόπιν αίτησης. 
 

Άρθρο 1.06 
 

Σήµανση του εξοπλισµού, αριθµός έγκρισης 
 
1. Κάθε επιµέρους συστατικό του εξοπλισµού πρέπει να φέρει, κατά τρόπο ανεξίτηλο το όνοµα 

του κατασκευαστή, τον χαρακτηρισµό του συστήµατος, τον τύπο της συσκευής και τον 
σειριακό αριθµό παραγωγής. 

 
2. Ο από την αρµόδια αρχή χορηγηθείς αριθµός έγκρισης πρέπει να τοποθετείται κατά τρόπο 

ανεξίτηλο στο χειριστήριο της εγκατάστασης, έτσι ώστε να είναι σαφώς ορατός ακόµα και 
µετά την εγκατάστασή του. 

 
Σύνθεση του αριθµού έγκρισης: 
 

e-NN-NNN 
 
(e= Ευρωπαϊκή Ένωση  
 
ΝΝ = κωδικός της χώρας έγκρισης, όπου 

 
 1 = Γερµανία 18 = ∆ανία 

 2 = Γαλλία 20 = Πολωνία 

 3 = Ιταλία 21 = Πορτογαλία 

 4 = Κάτω Χώρες 23 = Ελλάδα 

 5 = Σουηδία 24 =Ιρλανδία 

 6 = Βέλγιο 26 =Σλοβενία 

 7 = Ουγγαρία 27 =Σλοβακία 

 9 = Ισπανία 29 =Εσθονία 

 11 = Ηνωµένο Βασίλειοι 32 =Λεττονία 

12 = Αυστρία 36 =Λιθουανία 

13 = Λουξεµβούργο 49 =Κύπρος 

17 = Φινλανδία 50 =Μάλτα 
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 4 = Κάτω Χώρες CYP = Κύπρος 

 5 = Σουηδία CZE = Τσεχική ∆ηµοκρατία 

 6 = Βέλγιο HUN = Ουγγαρία 

 9 = Ισπανία LVA = Λεττονία 

11 = Ηνωµένο Βασίλειο LTU = Λιθουανία 

12 = Αυστρία MLT = Μάλτα 

13 = Λουξεµβούργο POL = Πολωνία 

17 = Φινλανδία SVK = Σλοβακία 

18 = ∆ανία SVN = Σλοβενία 

21 = Πορτογαλία  

 
 ΝΝΝ = τριψήφιος αριθµός που καθορίζεται από την αρµόδια αρχή). 
 
3. Ο αριθµός έγκρισης χρησιµοποιείται µόνο σε συνδυασµό µε την αντίστοιχη έγκριση. 
 
 Ο αιτών είναι υπεύθυνος για την ετοιµασία και την τοποθέτηση του αριθµού έγκρισης. 
 
4. Η αρµόδια αρχή ενηµερώνει αµέσως την επιτροπή για τον χορηγηθέντα αριθµό έγκρισης. 
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Άρθρο 1.07 
 

∆ήλωση του κατασκευαστή 
 
Κάθε µονάδα εξοπλισµού πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση του κατασκευαστή στην οποία να 
βεβαιώνεται ότι πληροί τις υφιστάµενες ελάχιστες προδιαγραφές και ότι είναι κατασκευαστικά 
όµοια χωρίς περιορισµούς µε τον εξοπλισµό που προσκοµίσθηκε για δοκιµή. 
 

Άρθρο 1.08 
 

Τροποποιήσεις σε εγκεκριµένο εξοπλισµό 
 
1. Κάθε τροποποίηση σε εξοπλισµό ο οποίος έχει ήδη εγκριθεί, συνεπάγεται την ανάκληση της 

έγκρισης τύπου. 
 
 Σε περίπτωση που οι τροποποιήσεις είναι σκόπιµες, οι λεπτοµέρειες πρέπει να 

γνωστοποιούνται γραπτώς στην αρµόδια αρχή δοκιµής. 
 
2. Η αρµόδια αρχή δοκιµής αποφασίζει αν η έγκριση θα εξακολουθήσει να ισχύει ή αν 

χρειάζεται έλεγχος ή νέα δοκιµή τύπου. Σε περίπτωση νέας έγκρισης, χορηγείται νέος 
αριθµός έγκρισης. 
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Κεφάλαιο 2 
 

Γενικές ελάχιστες προδιαγραφές για δείκτες στροφής 
 

Άρθρο 2.01 
 

Κατασκευή, εγκατάσταση 
 
1. Οι δείκτες στροφής πρέπει να είναι κατάλληλοι για τη λειτουργία επί σκαφών που 

χρησιµοποιούνται στην εσωτερική ναυσιπλοΐα. 
 
2. Η µελέτη και η κατασκευή του εξοπλισµού πρέπει να ανταποκρίνεται στο επίπεδο της 

τεχνικής από µηχανολογική και ηλεκτρολογική άποψη. 
 
3. Ελλείψει συγκεκριµένηςων διάταξης στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας οδηγίας ή στις 

παρούσες διατάξεις, τότε αναφορικά µε τις απαιτήσεις σχετικά µε την τροφοδοσία ρεύµατος, 
την ασφάλεια, την αλληλεπίδραση των επί του σκάφους ευρισκοµένων συσκευών, την 
απόσταση προστασίας της πυξίδας, την κλιµατική καταπόνηση, τη µηχανική καταπόνηση, 
την περιβαλλοντική καταπόνηση, την εκποµπή θορύβου και τη διακριτική σήµανση των 
συσκευών, ισχύουν οι απαιτήσεις και οι µέθοδοι µέτρησης που έχουν θεσπισθεί στη 
δηµοσίευση "ΙΕC Publication 945 Marine Navigational Equipment General Requirements". 

 
 Επιπροσθέτως, ο εξοπλισµός πρέπει να πληροί όλες τις απαιτήσεις των παρουσών διατάξεων, 

για θερµοκρασίες περιβάλλοντος της εγκατάστασης από 0οC έως 40οC. 
 

Άρθρο 2.02 
 

Εκποµπή ραδιοπαρασίτων και ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα 
 
1. Οι εντάσεις των πεδίων των εκπεµποµένων ραδιοπαρασίτων δεν υπερβαίνουν τα 500 µV/m 

στην περιοχή συχνοτήτων από 30 ΜΗz έως 2000 ΜΗz. 
 

Στις περιοχές συχνοτήτων 156-165 ΜΗz, 450-470 ΜΗz και 1,53-1,544 GHz, η ένταση του 
πεδίου δεν υπερβαίνει την τιµή των 15 µV/m. Αυτές οι εντάσεις πεδίων ισχύουν για 
απόσταση µέτρησης 3 µέτρων απότον εξοπλισµό που δοκιµάζεται. 
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2. Ο εξοπλισµός πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις για εντάσεις ηλεκτροµαγνητικών 

πεδίων µέχρι και 15 V/m στο άµεσο περιβάλλον του εξοπλισµού που δοκιµάζεται στην 
περιοχή συχνοτήτων από 30 MHz έως 2000 ΜΗz. 

 
Άρθρο 2.03 

 
Χειρισµός 

 
1. Ο εξοπλισµός δεν πρέπει να έχει περισσότερα όργανα χειρισµού, πέρα από αυτά που είναι 

απαραίτητα για τον ορθό χειρισµό του. 
 
 Η κατασκευή τους, η σήµανσή τους και η ενεργοποίησή τους πρέπει να επιτρέπουν απλό, 

σαφή και γρήγορο χειρισµό. Πρέπει να διατάσσονται κατά τρόπο ώστε τα σφάλµατα 
χειρισµού να αποφεύγονται κατά το δυνατόν. 

 
 Τα όργανα χειρισµού που δεν είναι απαραίτητα για την κανονική λειτουργία, δεν πρέπει να 

είναι άµεσα προσβάσιµα. 
 
2. Όλα τα όργανα χειρισµού και οι ενδείξεις πρέπει να επισηµαίνονται µε σύµβολα και/ή να 

φέρουν επιγραφές στα αγγλικά. Τα σύµβολα πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που 
περιέχονται στη δηµοσίευση αριθ. 417 της IEC. 

 
 Όλοι οι αριθµοί και τα γράµµατα πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 4 mm. Εάν µπορεί να 

αποδειχθεί, ότι, για τεχνικούς λόγους, ένα µέγεθος γραφής 4 mm δεν είναι εφικτό για 
ορισµένες σηµάνσεις και µε τη θέα που υπάρχει από το επιχειρησιακό κέντρο ελέγχου είναι 
αποδεκτή µικρότερη γραφή, τότε επιτρέπεται η µείωση στα 3 mm. 

 
3. Ο εξοπλισµός πρέπει να είναι κατασκευασµένος κατά τρόπο ώστε τυχόν λάθη χειρισµού να 

µην οδηγούν σε βλάβη της εγκατάστασης. 
 
4. Οι λειτουργίες που βρίσκονται πάνω από τις ελάχιστες απαιτήσεις, όπως οι δυνατότητες 

σύνδεσης για εξωτερικές συσκευές πρέπει να είναι τέτοιες ώστε ο εξοπλισµός να πληροί τις 
ελάχιστες απαιτήσεις κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. 
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Άρθρο 2.04 

 
Οδηγίες χρήσης 

 
Για κάθε µονάδα εξοπλισµού, πρέπει να παραδίδονται λεπτοµερείς τεχνικές οδηγίες χρήσης. Αυτές 
πρέπει να διατίθενται στα αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά και ολλανδικά και να περιέχουν τις 
ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες: 
 
α) έναρξη λειτουργίας και χειρισµός, 
 
β) συντήρηση και φροντίδα, 
 
γ) γενικές προδιαγραφές ασφαλείας. 

 
Άρθρο 2.05 

 
Εγκατάσταση και δοκιµή λειτουργίας 

 
1. Η εγκατάσταση, αντικατάσταση και δοκιµή λειτουργίας πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του Μέρους 5. 
 
2. Στο τµήµα των αισθητήρων του δείκτη στροφής πρέπει να αναφέρεται η διεύθυνση 

εγκατάστασης ως προς τη γραµµή τρόπιδας. Πρέπει επίσης να παραδίδονται οδηγίες 
εγκατάστασης για την επίτευξη κατά το δυνατόν µικρότερης ευαισθησίας έναντι άλλων 
τυπικών κινήσεων του σκάφους. 
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Κεφάλαιο 3 

 
Ελάχιστες λειτουργικές προδιαγραφές για τους δείκτες στροφής 

 
Άρθρο 3.01 

 
Πρόσβαση στον δείκτη στροφής 

 
1. Ο δείκτης στροφής πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργικής ετοιµότητας το αργότερο 

τέσσερα λεπτά µετά από τη τροφοδοσία του µε ρεύµα και να λειτουργεί εντός των 
απαιτούµενων ορίων ακριβείας. 

 
2. Η σύνδεση στο δίκτυο τροφοδοσίας πρέπει να απεικονίζεται οπτικά. Η παρατήρηση και ο 

χειρισµός του δείκτη στροφής πρέπει να είναι δυνατόν να γίνεται ταυτόχρονα. 
 
3. ∆εν επιτρέπονται οι ασύρµατοι τηλεχειρισµοί. 
 

Άρθρο 3.02 
 

Απεικόνιση της ταχύτητας στροφής 
 
1. Η απεικόνιση της ταχύτητας στροφής πρέπει να γίνεται σε κλίµακα γραµµικών 

υποδιαιρέσεων µε το µηδέν στο µέσον. Η ταχύτητα στροφής πρέπει να µπορεί να διαβάζεται 
µε την απαιτούµενη ακρίβεια ως προς την κατεύθυνση και το µέγεθος. Επιτρέπεται η ύπαρξη 
δεικτών και απεικονίσεων ραβδογραµµάτων. 

 
2. Η κλίµακα απεικόνισης πρέπει να έχει µήκος τουλάχιστον 20 cm και µπορεί να είναι είτε 

κυκλική είτε ευθύγραµµη. 
 
 Οι ευθύγραµµες κλίµακες µπορούν να έχουν µόνο οριζόντια διάταξη. 
 
3. ∆εν επιτρέπονται οι αποκλειστικά αριθµητικές ενδείξεις. 
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Άρθρο 3.03 
 

Περιοχές διαστηµάτων µέτρησης 
 
Οι δείκτες στροφής πρέπει να διαθέτουν µία ή περισσότερες περιοχές διαστηµάτων µέτρησης. 

Συνιστώνται οι ακόλουθες περιοχές διαστηµάτων µέτρησης: 

 
30 µοίρες ανά λεπτό, 
 
60 µοίρες ανά λεπτό, 
 
90 µοίρες ανά λεπτό, 
 
180 µοίρες ανά λεπτό, 
 
300 µοίρες ανά λεπτό. 

 
Άρθρο 3.04 

 
Ακρίβεια της απεικονιζόµενης ταχύτητας στροφής 

 
Η απεικονιζόµενη τιµή της ταχύτητας στροφής δεν ιπρέπει να αποκλίνει περισσότερο από 2 % της 
µέγιστης τιµής µέτρησης ή από 10 % από την πραγµατική τιµή, όποια είναι η µεγαλύτερη τιµή 
(βλέπεπροσάρτηµα). 
 

Άρθρο 3.05 
 

Ευαισθησία 
 
Το όριο απόκρισης δεν πρέπει να είναι µικρότερο ή ίσο από µεταβολή γωνιακής ταχύτητας 1 % της 

αναφερόµενης τιµής. 
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Άρθρο 3.06 

 
Επιτήρηση της λειτουργίας 

 
1. Αν ο δείκτης στροφής δεν λειτουργεί εντός των απαιτουµένων ορίων ακριβείας, το γεγονός 

αυτό πρέπει να απεικονίζεται. 
 
2. Αν χρησιµοποιείται γυροσκοπική πυξίδα, τότε η κρίσιµη µεταβολή του αριθµού στροφών της 

γυροσκοπικής πυξίδας πρέπει να επισηµαίνεται µε κατάλληλη ένδειξη. Κρίσιµη είναι η 
µεταβολή του αριθµού στροφών της γυροσκοπικής πυξίδας που προκαλεί 10 % µείωση της 
ακρίβειας. 

 
Άρθρο 3.07 

 
Μη ευαισθησία ως προς άλλες τυπικές κινήσεις του σκάφους 

 
1. Οι κινήσεις διατοίχισης µε γωνίες κλίσης µέχρι και 10 µοιρών µε ταχύτητες µεταβολής της 

γωνίας µέχρι και 4 µοιρών/δευτερόλεπτο δεν πρέπει να προκαλούν σφάλµατα µέτρησης που 
να βρίσκονται πάνω από τα όρια ανοχών. 

 
2. Οι κρουστικού τύπου καταπονήσεις, π.χ. αυτές που µπορεί να εµφανισθούν κατά τον 

ελλιµενισµό, δεν πρέπει να προκαλούν παραµένοντα σφάλµατα απεικόνισης που να 
βρίσκονται πάνω από τα όρια ανοχών. 

 
Άρθρο 3.08 

 
Μη ευαισθησία ως προς τα µαγνητικά πεδία 

 
Ο δείκτης στροφής δεν πρέπει να είναι ευαίσθητος ως προς τα µαγνητικά πεδία τα οποία µπορεί 
συνήθως να εµφανίζονται επί των σκαφών. 
 

Άρθρο 3.09 
 

Θυγατρικές συσκευές 
 
Οι θυγατρικές συσκευές πρέπει να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που έχουν θεσπισθεί για τους 
δείκτες στροφής. 
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Κεφάλαιο 4 
 

Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για τους δείκτες στροφής 
 

Άρθρο 4.01 
 

Χειρισµός 
 
1. Όλα τα όργανα χειρισµού πρέπει να είναι τοποθετηµένα κατά τρόπο ώστε κατά την 

ενεργοποίησή τους να µην καλύπτεται καµία αντίστοιχη ένδειξη και η ναυσιπλοΐα του ραντάρ 
να παραµένει εφικτή χωρίς περιορισµό. 

 
2. Όλα τα όργανα χειρισµού και οι ενδείξεις πρέπει να διαθέτουν αντιθαµβωτικό φωτισµό, 

κατάλληλο για όλες τις συνθήκες φωτεινότητας, ο οποίος µε τη βοήθεια ανεξάρτητου 
ροοστάτη να µπορεί να ρυθµίζεται µέχρι και το µηδέν. 

 
3. Η φορά επέµβασης στα όργανα χειρισµού πρέπει να είναι τέτοια ώστε οι κινήσεις προς τα 

δεξιά ή προς τα πάνω να επιδρούν θετικά στο ρυθµιζόµενο µέγεθος και οι κινήσεις προς τα 
αριστερά ή προς τα κάτω να επιδρούν αρνητικά σε αυτό. 

 
4. Αν χρησιµοποιούνται πιεστικά πλήκτρα, αυτά πρέπει να είναι διαµορφωµένα κατά τρόπο 

ώστε να είναι δυνατόν να εντοπίζονται και να ενεργοποιούνται ακόµη δια της αφής. 
Επιπλέον, πρέπει να διαθέτουν σαφώς αντιληπτό σηµείο πίεσης. 

 
Άρθρο 4.02 

 
∆ιατάξεις απόσβεσης 

 
1. Η απόσβεση του συστήµατος των αισθητήρων πρέπει να βρίσκεται στην κρίσιµη περιοχή. 

Η σταθερά του χρόνου απόσβεσης (63 % της τελικής τιµής) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,4 
δευτερόλεπτα. 

 
2. Η ένδειξη πρέπει να αποσβένεται στην κρίσιµη περιοχή. 
 
 ∆εν επιτρέπεται να υπάρχει όργανο χειρισµού για την πρόσθετη µεγέθυνση της απόσβεσης 

της ένδειξης. 
 
 Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί η σταθερά του χρόνου απόσβεσης να υπερβαίνει τα πέντε 

δευτερόλεπτα. 
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Άρθρο 4.03 

Σύνδεση πρόσθετων συσκευών 
 
1. Αν ο δείκτης στροφής έχει δυνατότητα σύνδεσης θυγατρικών ενδείξεων ενδείξεις ή 

παρόµοιων, τότε το σήµα ταχύτητας της στροφής πρέπει να είναι ηλεκτρικό. 
 
 Το σήµα πρέπει να είναι µονωµένο µε γαλβανισµό, να έχει µορφή αναλογικά 

µεταβαλλόµενης τάσης αναλογικού σήµατος µε µέγεθος 20 mV/µοίρα ± 5% και εσωτερική 
αντίσταση µε µέγιστη τιµή 100 Ohm. 

 
 H πολικότητα πρέπει να είναι θετική για δεξιά στροφή και αρνητική για αριστερή στροφή του 

σκάφους. 
 
 Το όριο απόκρισης δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιµή 0,3 µοιρών/min. 
 
 Το σφάλµα στη θέση µηδέν δεν πρέπει στη θερµοκρασιακή περιοχή από 0οC µέχρι 40οC να 

υπερβαίνει την τιµή της 1 µοίρας/min. 
 
 Με συνδεδεµένο δείκτη στροφής και τοποθέτηση του αισθητήρα σε κατάσταση ηρεµίας, η 

τάση του παρασιτικού σήµατος στο σήµα εξόδου, µετρούµενη µετά από χαµηλοπερατό 
φίλτρο πρώτης τάξεως µε εύρος ζώνης συχνοτήτων 10 Hz, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 
mV. 
 

 Το σήµα της ταχύτητας στροφής πρέπει να διατίθεται µε απόσβεση που δεν υπερβαίνει τα 
όρια σύµφωνα µε το άρθρο 4.02, παράγραφος 1. 

 
2. Για τη ζεύξη εξωτερικού συναγερµού, πρέπει να υπάρχει επαφή µεταγωγής. Η επαφή αυτή 

πρέπει να είναι αποµονωµένη µε γαλβανισµό από τον δείκτη στροφής. 
 
 Ο εξωτερικός συναγερµός πρέπει κάθε φορά να ενεργοποιείται µε το κλείσιµο της επαφής 

µεταγωγής, αν : 
 
α) ο δείκτης στροφής είναι αποσυνδεδεµένος, ή 
 
β) ο δείκτης στροφής δεν είναι σε λειτουργική ετοιµότητα, ή 
 
γ) έχει διεγερθεί η διάταξη επιτήρησης της λειτουργίας λόγω ανεπίτρεπτα υψηλού 

σφάλµατος (άρθρο 3.06). 
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Κεφάλαιο 5 
 

Όροι και διαδικασία δοκιµής για δείκτες στροφής 
 

Άρθρο 5.01 
 

Ασφάλεια, αντοχή και εκποµπή παρασίτων 
 
Η δοκιµή της τροφοδοσίας ρεύµατος, της ασφάλειας, της αλληλεπίδρασης των επί του σκάφους 
ευρισκοµένων συσκευών, της απόστασης προστασίας της πυξίδας, της επιβάρυνσης λόγω των 
κλιµατικών συνθηκών, της µηχανικής αντοχής, της αντοχής στις περιβαλλοντικές συνθήκες και της 
εκποµπής θορύβου, γίνεται σύµφωνα µε την «IEC Publication 945 Μarine Navigational Equipment 
General Requirements». 
 

Άρθρο 5.02 
 

Εκπεµπόµενα ραδιοπαράσιτα και ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα 
 
1. Οι µετρήσεις των εκπεµποµένων ραδιοπαρασίτων γίνονται στην περιοχή συχνοτήτων από 

30 MHz έως 2000 ΜΗz σύµφωνα µε τη δηµοσίευση 945 της IEC «Μarine Navigational 
Equipment Interference». 

 
 Πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 2.02, παράγραφος 1. 
 
2. Πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 2.02, παράγραφος 2, σχετικά µε την 

ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα. 
 

Άρθρο 5.03 
 

∆ιαδικασία δοκιµής 
 
1. Ο δείκτης στροφής λειτουργεί και δοκιµάζεται υπό τις ονοµαστικές και υπό ακραίες 

συνθήκες. Σ’ αυτές, η τάση λειτουργίας και η θερµοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να 
δοκιµάζονται µέχρι τα προκαθορισµένα όρια. 
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 Επιπλέον, λειτουργούν και οι ραδιοποµποί για τη δηµιουργία οριακών εντάσεων πεδίου στο 

περιβάλλον του δείκτη στροφής. 
 
2. Στις συνθήκες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το σφάλµα του δείκτη πρέπει να 

βρίσκεται εντός των αναφερόµενων στο προσάρτηµα ορίων ανοχών. 
 
 Όλες οι άλλες προδιαγραφές πρέπει ναπληρούνται. 
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Προσάρτηµα 

Mέγιστες ανοχές των ορίων σφάλµατος για δείκτες στροφοµέτρων 

 Σχετική ένδειξη του στροφόµετρου 
ως α% των οριακών τιµών 

Σχετική διαφορά της δηλούµενης 
τιµής ως α% της µετρούµενης 
τιµής 
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Μέρος V 

 
Προδιαγραφές για δοκιµές εγκατάστασης και επίδοσης του εξοπλισµού ραντάρ 

και των δεικτών στροφοµέτρων των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας 
 

Περιεχόµενα 
 
Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής 
 
Άρθρο 2 Έγκριση εξοπλισµού 
 
Άρθρο 3 Αναγνωρισµένες εξειδικευµένες εταιρείες 
 
Άρθρο 4 Προδιαγραφές για την τροφοδοσία ρεύµατος επί του σκάφους 
 
Άρθρο 5 Εγκατάσταση της κεραίας του ραντάρ 
 
Άρθρο 6 Εγκατάσταση της συσκευής απεικόνισης του ραντάρ και του χειριστηρίου 
 
Άρθρο 7 Εγκατάσταση του δείκτη στροφής 
 
Άρθρο 8 Εγκατάσταση του αισθητήρα θέσης 
 
Άρθρο 9 ∆οκιµή εγκατάστασης και λειτουργίας 
 
Άρθρο 10 Πιστοποιητικό εγκατάστασης και λειτουργίας 
 
Προσάρτηµα 
 
 Υπόδειγµα πιστοποιητικού εγκατάστασης και λειτουργίας εξοπλισµού ραντάρ και δεικτών 

στροφής 
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Άρθρο 1 
 

Πεδίο εφαρµογής 
 
Με τις παρούσες προδιαγραφές αποσκοπείται να διασφαλισθεί ότι, προς το συµφέρον της 
ασφάλειας και ευκολίας του πλου µε ραντάρ στις εσωτερικές υδάτινες οδούς της Κοινότητας, οι 
εξοπλισµοί ναυσιπλοΐας µε ραντάρ και δεικτών στροφής εγκαθίστανται κατά τον βέλτιστο δυνατό 
τρόπο από τεχνική και εργονοµική άποψη και µετά από την εγκατάσταση γίνεται δοκιµή 
λειτουργίας. 
Ο εξοπλισµός ναυσιπλοΐας ECDIS που µπορεί να χρησιµοποιείται στη ναυσιπλοΐα, θεωρείται ως 
εξοπλισµός ναυσιπλοΐας µε ραντάρ κατά την έννοια των παρουσών διατάξεων. 
 

Άρθρο 2 
 

Έγκριση του εξοπλισµού 
 
Για τον πλου µε ραντάρ στις εσωτερικές υδάτινες οδούς της Κοινότητας, επιτρέπεται να 
εγκαθίσταται µόνον εγκεκριµµένος εξοπλισµός σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας ή της Κεντρικής Επιτροπής για τη Ναυσιπλοΐα στον Ρήνο, ο οποίος φέρει αριθµόν 
έγκρισης. 
 

Άρθρο 3 
 

Αναγνωρισµένες εξειδικευµένες εταιρείες 
 
1. Η εγκατάσταση ή η αντικατάσταση καθώς επίσης και η επισκευή ή η συντήρηση εξοπλισµών 

ραντάρ και δεικτών στροφής γίνεται µόνο από εξειδικευµένες εταιρείες που είναι 
αναγνωρισµένες από την αρµόδια αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 1. 

 
2. Η αναγνώριση µπορεί να δίδεται από την αρµόδια αρχή για περιορισµένο χρονικό διάστηµα. 

Μπορεί να ανακαλείται από την αρµόδια αρχή, ανά πάσα στιγµή, αν δεν υφίστανται πλέον οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 1. 

 
3. Η αρµόδια αρχή κοινοποιεί αµέσως στην επιτροπή τις αναγνωρισµένες από αυτή 

εξειδικευµένες εταιρείες. 
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Άρθρο 4 

 
Προδιαγραφές για τη τροφοδοσία ρεύµατος επί του σκάφους 

 
Όλες οι γραµµές τροφοδοσίας ρεύµατος για εξοπλισµό ραντάρ και δείκτες στροφής πρέπει να 
έχουν εκάστοτε δικές τους ασφάλειες και να είναι κατά το δυνατόν ασφαλείς έναντι διακοπής. 

 
Άρθρο 5 

 
Εγκατάσταση της κεραίας του ραντάρ 

 
1. Η κεραία του ραντάρ πρέπει να εγκαθίσταται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον κεντρικό 

διαµήκη άξονα του σκάφους. Στην περιοχή της ακτινοβολίας της κεραίας δεν πρέπει να 
βρίσκεται κανένα εµπόδιο, το οποίο να µπορεί να προκαλέσει εσφαλµένα σήµατα ηχούς ή 
σκιάσεις. Ενδεχοµένως, η κεραία πρέπει να εγκαθίσταται στην πλώρη. Η εγκατάσταση και η 
στερέωση της κεραίας του ραντάρ στη θέση λειτουργίας πρέπει να είναι τόσο σταθερή ώστε ο 
εξοπλισµός ραντάρ να µπορεί να λειτουργεί µε την απαιτούµενη ακρίβεια. 

 
2. Μετά από τη διόρθωση του σφάλµατος της γωνίας τοποθέτησης, η απόκλιση µεταξύ της 

βασικής γραµµής και του διαµήκους άξονα του σκάφους µετά από τη ρύθµιση της εικόνας 
του ραντάρ, δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 1 µοίρα. 

 
Άρθρο 6 

 
Εγκατάσταση της συσκευής απεικόνισης του ραντάρ και του χειριστηρίου 

 
1. Η συσκευή απεικόνισης του ραντάρ και το χειριστήριο πρέπει να είναι εγκατεστηµένα κατά 

τρόπο ώστε η αξιολόγηση της εικόνας του ραντάρ και ο χειρισµός της εγκατάστασης του 
ραντάρ να γίνονται κατά το δυνατόν άκοπα. Η αζιµουθιακή διάταξη της εικόνας του ραντάρ 
πρέπει να συµπίπτει µε τη φυσική θέση του περιβάλλοντος. Τα στηρίγµατα και οι 
ρυθµιζόµενοι βραχίονες πρέπει να κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατόν να 
ακινητοποιούνται σε κάθε θέση χωρίς ιδιοταλάντωση. 

 
2. Κατά τη διάρκεια του πλου µε ραντάρ, το τεχνητό φως δεν επιτρέπεται να προκαλεί 

ανακλάσεις στην κατεύθυνση του παρατηρητή του ραντάρ. 
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3. Αν τα εξαρτήµατα χειρισµού δεν είναι ενσωµατωµένα στη µονάδα απεικόνισης, τότε πρέπει 

να βρίσκονται εντός περιβλήµατος το οποίο να βρίσκεται σε απόσταση από την οθόνη όχι 
µεγαλύτερη του 1 m. ∆εν επιτρέπονται οι ασύρµατοι τηλεχειρισµοί. 

 
4. Σε περίπτωση που χρησιµοποιούνται θυγατρικές συσκευές, αυτές υπόκεινται στις 

προδιαγραφές που ισχύουν για τον εξοπλισµό ραντάρ ναυσιπλοΐας. 
 

Άρθρο 7 
 

Εγκατάσταση του δείκτη στροφής 
 
1. Το τµήµα των αισθητήρων πρέπει να εγκαθίσταται κατά το δυνατόν στο µέσον του σκάφους, 

οριζόντια και προσανατολισµένο κατά τον διαµήκη άξονα αυτού. Η θέση εγκατάστασης 
πρέπει κατά το δυνατόν να µην ταλαντώνεται και να υπόκειται σε µικρές θερµοκρασιακές 
διακυµάνσεις. Η συσκευή των ενδείξεων πρέπει κατά το δυνατόν να τοποθετείται πάνω από 
τη συσκευή απεικόνισης του ραντάρ. 

 
2. Σε περίπτωση που εγκαθίστανται θυγατρικές συσκευές, αυτές υπόκεινται στις προδιαγραφές 

που ισχύουν για τους δείκτες στροφής. 
 

Άρθρο 8 
 

Εγκατάσταση του αισθητήρα θέσης  
 
Ο αισθητήρας θέσης (η κεραία DGPS) πρέπει να εγκαθίσταται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται η λειτουργία του µε τη µέγιστη δυνατή ακρίβεια και να µην επηρεάζεται αρνητικά 
από υπερκατασκευές και τον διαβιβαστικό εξοπλισµό του σκάφους. 
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Άρθρο 9 

 
∆οκιµή εγκατάστασης και λειτουργίας 

 
Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία του εξοπλισµού µετά την εγκατάσταση, σε ανανεώσεις ή 
παρατάσεις του πιστοποιητικού του σκάφους (εξαιρουµένης της περίπτωσης του άρθρου 2.09, 
παράγραφος 2 του Παραρτήµατος ΙΙ) καθώς επίσης και µετά από κάθε µετασκευή του σκάφους, 
που θα µπορούσε να επηρεάσει τις συνθήκες λειτουργίας του εξοπλισµού, πρέπει να γίνεται δοκιµή 
της εγκατάστασης και της λειτουργίας από την αρµόδια αρχή ή από αναγνωρισµένη εταιρεία 
σύµφωνα µε το άρθρο 3. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις: 
 
α) η τροφοδοσία ρεύµατος να διαθέτει ιδιαίτερη ασφάλεια, 
 
β) η τάση λειτουργίας να βρίσκεται εντός των ανοχών (άρθρο 2.01 του Μέρους ΙΙΙ), 
 
γ) τα καλώδια και η όδευσή τους να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του Παραρτήµατος ΙΙ 

και, ενδεχοµένως, του ADNR, 
 
δ) ο αριθµός περιστροφών της κεραίας να είναι τουλάχιστον 24 ανά λεπτό, 
 
ε) στην περιοχή ακτινοβολίας της κεραίας να µην βρίσκεται κανένα εµπόδιο επί του σκάφους, 

το οποίο να επηρεάζει τη ναυσιπλοΐα, 
 
στ) ο διακόπτης ασφαλείας της κεραίας να βρίσκεται σε λειτουργική ετοιµότητα, 
 
ζ) οι συσκευές απεικόνισης, οι δείκτες στροφής και τα εξαρτήµατα του χειριστηρίου να είναι 

διατεταγµένα ευνοϊκά από εργονοµική άποψη, 
 
η) η βασική γραµµή του εξοπλισµού ραντάρ να αποκλίνει το πολύ 1 µοίρα από τον διαµήκη 

άξονα του σκάφους, 
 
θ) η ακρίβεια απεικόνισης της απόστασης και του αζιµουθίου να πληροί τις απαιτήσεις 

(µέτρηση βάσει γνωστών στόχων), 
 
ι) η γραµµικότητα στην κοντινή περιοχή (ωθελκτική) να είναι εντάξει, 
 
ια) η απεικονιζόµενη ελάχιστη απόσταση να είναι ≤ 15 m, 
 
ιβ) το κέντρο της εικόνας να είναι ορατό και µε διάµετρο όχι µεγαλύτερη από 1 mm, 
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ιγ) τα εσφαλµένα σήµατα ηχούς λόγω ανακλάσεων και ανεπιθύµητων σκιάσεων στην εµπρόσθια 

περιοχή, να µη υπάρχουν καθόλου ή να µην επηρεάζουν την ασφαλή πλεύση, 
 
ιδ) η εξάλειψη των παρασιτικών σηµάτων ηχούς λόγω κυµατισµού ή βροχής (προεπιλογή STC 

και FTC) και οι δυνατότητες ρύθµισής τους να είναι εντάξει, 
 
ιε) η δυνατότητα ρύθµισης της ενίσχυσης να είναι εντάξει, 
 
ιστ) η ακρίβεια και η ευκρίνεια της εικόνας να είναι εντάξει, 
 
ιζ) η κατεύθυνση στροφής του σκάφους να αντιστοιχεί στην ένδειξη του δείκτη στροφής και η 

µηδενική θέση σε πλεύση κατ’ ευθείαν εµπρός να είναι εντάξει, 
 
ιη) να µην υπάρχει ευαισθησία του εξοπλισµού ραντάρ έναντι εκποµπών της επί του σκάφους 

ραδιοεγκατάστασης ή έναντι παρασίτων προκαλουµένων από άλλες αιτίες, 
 
ιθ) άλλες συσκευές που βρίσκονται στο σκάφος να µην επηρεάζεται από τον εξοπλισµό ραντάρ 

και/ή από τον δείκτη στροφής. 
 
Επιπλέον, στην περίπτωση επίγειου εξοπλισµού ECDIS (Σύστηµα πληροφοριών και θαλάσσιας 
ηλεκτρονικής χαρτογραφίας) : 
 
κ) το στατιστικό σφάλµα θέσης που επηρεάζει τον χάρτη να µην υπερβαίνει τα 2 m, 
 
κα) το στατιστικό σφάλµα γωνίας φάσης που επηρεάζει τον χάρτη να µην υπερβαίνει τη µία 

µοίρα. 
 

Άρθρο 10 
 

Πιστοποιητικό εγκατάστασης και λειτουργίας 
 
Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιµής σύµφωνα µε το άρθρο 8, η αρµόδια αρχή ή η 
αναγνωρισµένη εταιρεία εκδίδει πιστοποιητικό βάσει του υποδείγµατος στο προσάρτηµα. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να βρίσκεται µόνιµα επί του σκάφους. 
 
Σε περίπτωση µη τήρησης των όρων ελέγχου, εκδίδεται κατάλογος ελλείψεων. Κάθε υφιστάµενο 
πιστοποιητικό αποσύρεται ή αποστέλλεται από την αναγνωρισµένη εταιρεία προς την αρµόδια 
αρχή. 
 



 
13274/1/05 REV 1 ZAC/yd 115 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ DG C III   EL 

Προσάρτηµα 
 

Υπόδειγµα πιστοποιητικού εγκατάστασης και λειτουργίας εξοπλισµού ραντάρ και δείκτων στροφής 

 

Είδος/όνοµα του σκάφους: 

Επίσηµος αριθµός νηολογίου σκάφους: 

Πλοιοκτήτης 

 
Όνοµα: 

∆ιεύθυνση: 

Τηλέφωνο: 

Συσκευές ραντάρ Πλήθος 

 
Αύξων αριθµός Χαρακτηρισµός Τύπος Αριθµός έγκρισης Σειριακός αριθµός 

     

 

∆είκτες στροφής Πλήθος 

 
Αύξων αριθµός Χαρακτηρισµός Τύπος Αριθµός έγκρισης Σειριακός αριθµός 

     

 
∆ια του παρόντος πιστοποιείται ότι ο εξοπλισµός ραντάρ και οι δείκτες στροφής του 
προαναφερθέντος σκάφους πληρούν τις προδιαγραφές για την εγκατάσταση και τη δοκιµή 
λειτουργίας εξοπλισµών ραντάρ ναυσιπλοΐας και δεικτών στροφής στην εσωτερική ναυσιπλοΐα. 
 
Αναγνωρισµένη εταιρεία 

Όνοµα: 

∆ιεύθυνση: 

Τηλέφωνο: 

Σφραγίδα: Τόπος: Ηµεροµηνία: 

Υπογραφή: 

Αρχή αναγνώρισης 

Όνοµα: 

∆ιεύθυνση: 

Τηλέφωνο: 
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Μέρος VΙ 

 

Υπόδειγµα καταλόγου των οργανισµών δοκιµής, του εγκεκριµένου εξοπλισµού και των 

αναγνωρισµένων εταιρειών εγκατάστασης 

 
σύµφωνα µε το Μέρος IV και το Μέρος V. 
 

 
Α : ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ∆ΟΚΙΜΩΝ 

 
σύµφωνα µε το 

 
άρθρο 1.04 (1) του Μέρους Ι 
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Β. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΡΑΝΤΑΡ 
 

σύµφωνα µε το άρθρο 1.06 (4) του Μέρους IV 
 

 

Αριθµός Τύπος Κατασκευαστής Κάτοχος Ηµεροµηνία και χώρα 

έγκρισης 

Αριθµός έγκρισης Αρ. 

εγγράφου 
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Γ. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΡΟΦΗΣ 

 
σύµφωνα 

 
µε το άρθρο 1.06 (4) του Μέρους IV 

 
 

Αρ. Τύπος Κατασκευαστής Κάτοχος Ηµεροµηνία και χώρα 
έγκρισης 

Αριθµός 
έγκρισης 

Αρ. 
εγγράφου 
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∆. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΝΤΑΡ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΩΝ 
ΣΤΡΟΦΗΣ 

 

σύµφωνα 
 

µε το άρθρο 3 του Μέρους V 
 

Παρατήρηση: Οι χαρακτηρισµοί µε γράµµατα στη στήλη 4 έχουν σχέση µε τους χαρακτηρισµούς 

της στήλης 1 του σηµείου Β (εξοπλισµός ραντάρ) και Γ (δείκτες στροφής). 

 Εταιρεία ∆ιεύθυνση Εγκεκριµένοι τύποι εξοπλισµών 
που απαριθµούνται στη στήλη 1 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

________________________ 
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 23 Φεβρουαρίου 

2006 για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας και την κατάργηση της οδηγίας 82/174/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου 

 
 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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Ι. Εισαγωγή 

 

 Τον ∆εκέµβριο του 1997 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για την 

τροποποίηση της οδηγίας 82/714/ΕΟΚ της 4ης Οκτωβρίου 1982 περί θεσπίσεως τεχνικών 

προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Η πρόταση αποσκοπεί στην 

ευθυγράµµιση των κοινοτικών τεχνικών προδιαγραφών µε τα υψηλού επιπέδου πρότυπα που 

ισχύουν για τη ναυσιπλοΐα στο Ρήνο προκειµένου να θεσπισθεί µια ενιαία ρύθµιση για το 

σύνολο του ευρωπαϊκού δικτύου εσωτερικής ναυσιπλοΐας. 

 

 Στις 20 Οκτωβρίου 1998, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ορισµένες τροπολογίες σε 

πρώτη ανάγνωση. 

 

 Την 1η Μαΐου 1999, η νοµική βάση τροποποιήθηκε λόγω της έναρξης ισχύος της Συνθήκης 

του Άµστερνταµ η οποία εισήγαγε τη διαδικασία συναπόφασης στον τοµέα των µεταφορών. 

Στις 16 Σεπτεµβρίου 1999, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε τη γνώµη που είχε 

εκδώσει σε πρώτη ανάγνωση. 

 

 Υπό το φως των εξελίξεων αυτών, η Επιτροπή υπέβαλε, τον Ιούλιο του 2000, τροποποιηµένη 

πρόταση η οποία απετελείτο από τµήµατα της αρχικής πρότασης που τροποποιήθηκαν ως 

αποτέλεσµα των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

 Οι εργασίες των οργάνων του Συµβουλίου σχετικά µε την πρόταση αυτή δεν προχώρησαν για 

µεγάλο διάστηµα λόγω του θέµατος της δυνατότητας να επιτραπεί σε σκάφη µε κοινοτικά 

πιστοποιητικά η ναυσιπλοΐα στο Ρήνο. Η δυνατότητα αυτή δεν υπήρχε προηγουµένως 

δυνάµει των κανόνων που είχε θεσπίσει η Kεντρική Επιτροπή για τη Ναυσιπλοΐα στο Ρήνο 

(«CCNR»). Η κατάσταση αυτή άλλαξε, ωστόσο, όταν η CCNR ενέκρινε τροποποίηση της 

Πράξης του Μανχάιµ (Συµπληρωµατικό Πρωτόκολλο αριθ. 7) στις 27 Νοεµβρίου 2002, 

εισάγοντας νοµική βάση για τη ναυσιπλοΐα στο Ρήνο µε πιστοποιητικά εκδοθέντα από άλλα 

όργανα εκτός της CCNR όπως η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Το Συµπληρωµατικό αυτό 

Πρωτόκολλο, µετά την επικύρωσή του και από τα πέντε συµβαλλόµενα µέρη στην CCNR, 

άρχισε να ισχύει την 1η ∆εκεµβρίου 2004. 
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 Λόγω της εξέλιξης αυτής, η επανεξέταση του κειµένου κατέστη δυνατή και, στις 10 

∆εκεµβρίου 2004, το Συµβούλιο κατέληξε σε µερική πολιτική συµφωνία σχετικά µε το 

διατακτικό του σχεδίου οδηγίας. Αρκετούς µήνες αργότερα, τα όργανα του Συµβουλίου ήταν 

σε θέση να καταλήξουν σε συµφωνία και για το κείµενο των παραρτηµάτων. 

 

 Μετά την αναθεώρηση του συνόλου του κειµένου από τους γλωσσοµαθείς νοµικούς, το 

Συµβούλιο καθόρισε κοινή θέση στις 23 Φεβρουαρίου 2006. Κατά τον καθορισµό της θέσης 

αυτής, το Συµβούλιο έλαβε δεόντως υπόψη του τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 

πρώτη ανάγνωση. 

 

 Το Συµβούλιο έλαβε, επίσης, υπόψη του τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής. 

 

ΙΙ. Ανάλυση της κοινής θέσης 

 

 Το Συµβούλιο ήταν σε θέση να συµφωνήσει ως προς τις βασικές γραµµές της πρότασης της 

Επιτροπής. Ωστόσο, το Συµβούλιο αποφάσισε να τροποποιήσει ορισµένα σηµεία του 

κειµένου προκειµένου να το καταστήσει σαφέστερο, απλούστερο και πιο κατανοητό. 

 

 Η πιο σηµαντική τροποποίηση αφορά το άρθρο 3 σχετικά µε την «υποχρέωση να φέρουν 

πιστοποιητικό». Το κείµενο του άρθρου αυτού, το οποίο προβλέπει την ισοτιµία των 

κοινοτικών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας µε τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από την CCNR, ήταν το αποτέλεσµα διεξοδικών προπαρασκευαστικών συζητήσεων µεταξύ 

της Επιτροπής και των κρατών µελών της CCNR. Το άρθρο αυτό αποτελεί τον ακρογωνιαίο 

λίθο της οδηγίας καθότι εξασφαλίζει ότι τα πιστοποιητικά που εκδίδονται βάσει της 

κοινοτικής οδηγίας παρέχουν ισότιµα δικαιώµατα ναυσιπλοΐας στο Ρήνο µε εκείνα που έχουν 

εκδοθεί από την CCNR. 

 

 Το άρθρο 5 σχετικά µε «πρόσθετες ή ηπιότερες τεχνικές προδιαγραφές για ορισµένες ζώνες» 

τροποποιήθηκε για να ανταποκριθεί στην επιθυµία που εξέφρασαν ορισµένα κράτη µέλη να 

έχουν τη δυνατότητα αναστολής της εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων που 

προβλέπονται από το κεφάλαιο 24α του Παραρτήµατος ΙΙ στις περιπτώσεις εκείνες στις 

οποίες η εφαρµογή τους θα είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των υφιστάµενων εθνικών 

προδιαγραφών ασφαλείας. 



 
13274/1/05 REV 1 ADD 1  Ε∆/απ 4 
 DG C III   EL 

 Το άρθρο 27 σχετικά µε τους «αποδέκτες» τροποποιήθηκε προκειµένου να προβλεφθεί ότι η 

οδηγία απευθύνεται µόνον στα 13 κράτη µέλη που έχουν εσωτερικές πλωτές οδούς κατά τα 

αναφερόµενα στο άρθρο 1, παράγραφος 1. 

 

 Υπό το φως της τεχνικής προόδου και των εξελίξεων που προέκυψαν από τις εργασίες άλλων 

διεθνών οργανώσεων και ιδίως της CCNR, τα ογκώδη παραρτήµατα επαναδιατυπώθηκαν στο 

σύνολό τους από οµάδα εµπειρογνωµόνων στην οποία συµµετείχαν εµπειρογνώµονες τόσο 

από την Κοινότητα και τα κράτη µέλη της όσο και από την CCNR και τα κράτη µέλη της. 

Κατά τη διαδικασία αυτή, τρία νέα παραρτήµατα - µε τους αριθµούς 7, 8 και 9 - προστέθηκαν 

στο κείµενο. 

 

ΙΙΙ. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 

 Στην τροποποιηµένη πρότασή της, η Επιτροπή υιοθέτησε όλες σχεδόν τις τροπολογίες που 

είχε εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση. Πρβ. το επεξηγηµατικό 

σηµείωµα για την τροποποιηµένη αυτή πρόταση στις σελίδες 2 και 3. 

 

 Το Συµβούλιο, το οποίο διεξήγαγε τις εργασίες του βάσει της τροποποιηµένης πρότασης της 

Επιτροπής, ακολούθησε πλήρως την προσέγγισή της και, ως εκ τούτου, είχε την ίδια θετική 

στάση µε την Επιτροπή όσον αφορά τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

IV. Συµπέρασµα 

 

 Το Συµβούλιο υποστηρίζει ότι το κείµενο της κοινής θέσης του είναι κατάλληλο και 

ισορροπηµένο. Όσον αφορά τις τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε 

πρώτη ανάγνωση, το Συµβούλιο παρατηρεί ότι οι τροπολογίες αυτές υιοθετήθηκαν σχεδόν 

πλήρως, µε την επιφύλαξη ορισµένων, ήσσονος σηµασίας, βελτιώσεων. Το Συµβούλιο κρίνει, 

ως εκ τούτου, ότι το κείµενο της κοινής θέσης του εξασφαλίζει την επίτευξη του 

επιδιωκόµενου από τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου στόχου. 

 

_______________ 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» 
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου 
προς : την ΕΜΑ/το Συµβούλιο 
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 13617/97 TRANS 187 
Θέµα : Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 

τροποποίηση της οδηγίας 82/714/ΕΟΚ της 4ης Οκτωβρίου 1982 σχετικά µε τη 
θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας 
[πρώτη ανάγνωση] 
- καθορισµός (ΝΠ+∆) 
α) της κοινής θέσης 
β) του σκεπτικού του Συµβουλίου 
- ∆ηλώσεις 

 

Mονοµερής δήλωση της Επιτροπής 

 
Κατά την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή δεσµεύεται να συνεργασθεί στενά µε την 
Κεντρική Επιτροπή για τη Ναυσιπλοΐα στο Ρήνο, τόσο όσον αφορά την προσαρµογή των 
παραρτηµάτων όσο και την εφαρµογή της οδηγίας από τα κράτη µέλη, όπως επίσης και να λάβει 
υπόψη όλες τις πρωτοβουλίες της Κεντρικής Επιτροπής για τη Ναυσιπλοΐα στο Ρήνο στον τοµέα 
αυτό. 
 

Μονοµερής δήλωση της Γερµανίας 
 
΄Οσον αφορά τη δήλωση της Επιτροπής για το άρθρο 20 του σχεδίου οδηγίας, η κυβέρνηση της 
Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας δηλώνει ότι η εν λόγω δήλωση εννοεί ότι ισχύει η 
συµφωνία συνεργασίας η οποία συνήφθη στις 3 Μαρτίου 2003 µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και Κεντρικής Επιτροπής για τη Ναυσιπλοΐα στο Ρήνο. 
 

__________________ 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 14.3.2006 
COM(2006) 126 τελικό 

1997/0335 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ 
 

σχετικά µε την 

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση τεχνικών 

προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και την κατάργηση της οδηγίας 
82/714/ΕΟΚ του Συµβουλίου 
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1997/0335 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ 
 

σχετικά µε την 

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση τεχνικών 

προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και την κατάργηση της οδηγίας 
82/714/ΕΟΚ του Συµβουλίου 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

Η πρόταση διαβιβάζεται στο ΕΚ και στο Συµβούλιο 
(έγγραφο COM(1997) 644 τελικό – 1997/0335 (COD): 

 
9 ∆εκεµβρίου 1997 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής: 

 
25 Μαρτίου 1998 

Εκδίδεται η γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη 
ανάγνωση: 

 
20 Οκτωβρίου 1998 

Αλλαγή της νοµικής βάσης κατόπιν της έναρξης ισχύος της 
συνθήκης του Άµστερνταµ, η οποία εισήγαγε τη διαδικασία 
συναπόφασης στον τοµέα των µεταφορών: 

 
 
1 Μαΐου 1999 

Ηµεροµηνία επιβεβαίωσης της γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση: 

 
16 Σεπτεµβρίου 1999 

∆ιαβιβάζεται η τροποποιηµένη πρόταση  
(έγγραφο COM(2000) 419 τελικό): 

 
19 Ιουλίου 2000 

Ηµεροµηνία της µερικής πολιτικής συµφωνίας του Συµβουλίου 
όσον αφορά το διατακτικό του σχεδίου οδηγίας: 

 
9 ∆εκεµβρίου 2004 

Καθορίζεται η κοινή θέση (µε οµοφωνία): 23 Φεβρουαρίου 2006 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, η οποία τροποποιεί την οδηγία 82/714/ΕΟΚ της 4ης Οκτωβρίου 1982 περί 
θεσπίσεως τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας αποσκοπεί στην 
ευθυγράµµιση των κοινοτικών τεχνικών προδιαγραφών µε τα προηγµένα πρότυπα 
ναυσιπλοΐας στον Ρήνο, προκειµένου να καθιερωθεί ενιαίο καθεστώς για ολόκληρο το δίκτυο 
των ευρωπαϊκών πλωτών οδών. Αναµένεται επίσης να διευκολύνει τη µελλοντική 
προσαρµογή αυτών των τεχνικών προδιαγραφών, µέσω διαδικασίας επιτροπής, µε βάση την 
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τεχνική πρόοδο και τις εξελίξεις που προκύπτουν από τις εργασίες άλλων διεθνών 
οργανισµών, ιδίως της Κεντρικής Επιτροπής για τη Ναυσιπλοΐα στον Ρήνο (Central 
Commission for Navigation on the Rhine - CCNR). 

Η εσωτερική αγορά και η ανάπτυξη της ελεύθερης εσωτερικής ναυσιπλοΐας σε όλες τις 
πλωτές οδούς της ΕΕ προϋποθέτουν εναρµόνιση ή ευθυγράµµιση των τεχνικών 
προδιαγραφών και των προδιαγραφών ασφαλείας σύµφωνα µε τα υψηλότερα πρότυπα. Με 
τον τρόπο αυτόν θα προαχθούν τόσο η ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, όσο και τα 
υψηλά περιβαλλοντικά, κοινωνικά πρότυπα και πρότυπα ασφαλείας. Ταυτοχρόνως, µε την 
εναρµόνιση των τεχνικών προδιαγραφών και την αµοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών 
θα βελτιωθούν οι συνθήκες θεµιτού ανταγωνισµού και θα επικρατήσουν ισότιµοι όροι 
ανταγωνισµού στις εσωτερικές πλωτές µεταφορές στην ενιαία αγορά. 

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΕΩΣ 

Μεταξύ 1999 και 2004, οι συζητήσεις στο Συµβούλιο παρέµεναν σε νεκρό σηµείο, διότι 
υπήρχε το πρόβληµα της δυνατότητας να γίνονται δεκτά για ναυσιπλοΐα στον Ρήνο σκάφη µε 
κοινοτικά πιστοποιητικά. Ενώ η αναθεωρηµένη Σύµβαση για τη Ναυσιπλοΐα στον Ρήνο δεν 
επέτρεπε προηγουµένως την αναγνώριση πιστοποιητικών που δεν είχαν εκδοθεί από τις 
παρόχθιες χώρες του Ρήνου και το Βέλγιο, η κατάσταση αυτή άλλαξε µε την έγκριση και την 
έναρξη ισχύος (την 1η ∆εκεµβρίου 2004) του Συµπληρωµατικού Πρωτοκόλλου αριθ. 7 της 
ανωτέρω Σύµβασης. Άπαξ και ετέθη η νοµική βάση για την αναγνώριση πιστοποιητικών 
χορηγούµενων από άλλους φορείς πλην των παρόχθιων χωρών του Ρήνου και του Βελγίου, 
το Συµβούλιο ήταν σε θέση να καταλήξει σε µερική πολιτική συµφωνία όσον αφορά το 
διατακτικό του σχεδίου οδηγίας, και µερικούς µήνες αργότερα επίσης επί του κειµένου των 
παραρτηµάτων. 

Το Συµβούλιο συµφώνησε µε τις βασικές κατευθύνσεις της πρότασης της Επιτροπής, αν και 
επέφερε µικρές τροποποιήσεις στο κείµενο ορισµένων άρθρων, είτε για λόγους 
αποσαφήνισης, είτε για να ανταποκριθεί σε προβληµατισµούς που εξέφρασαν ορισµένα 
κράτη µέλη. Η Επιτροπή είναι της γνώµης ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν µεταβάλλουν 
τους στόχους της πρότασής της. 

Το παρόν κείµενο κοινής θέσης δεν αποτελεί µόνον την παρούσα θέση του Συµβουλίου, αλλά 
περιλαµβάνει επίσης σχεδόν όλες τις τροπολογίες που υπέδειξε το Κοινοβούλιο στην πρώτη 
ανάγνωση. 

Οι περισσότερες από τις αλλαγές αυτές αφορούν τη διατύπωση και συνεπάγονται ενίοτε 
αντικατάσταση λέξεων, φράσεων, παραγράφων ή άρθρων. Παραδείγµατος χάριν, έχει 
συµπεριληφθεί η τροπολογία του Κοινοβουλίου για αντικατάσταση της συγκεκριµένης 
ηµεροµηνίας, µέχρι την οποία τα κράτη µέλη θα πρέπει να θέσουν σε εφαρµογή τις αναγκαίες 
διατάξεις προκειµένου να συµµορφωθούν µε την οδηγία, από καθορισµό αυτής της 
ηµεροµηνίας σε συνάρτηση µε την ηµεροµηνία δηµοσίευσης. Για τον σκοπό αυτόν, έχει 
προστεθεί µνεία της έναρξης ισχύος της οδηγίας στα άρθρα 3 παράγραφος 1 στοιχείο α), 5 
παράγραφος 5 στοιχείο α), 8 παράγραφοι 1 και 2, 13 παράγραφοι 2 και 3, 22, 23 και 25, 
καθώς και στα παραρτήµατα. 

∆εδοµένου ότι η τεχνική πρόοδος και οι εξελίξεις που προέκυψαν από τις εργασίες άλλων 
διεθνών οργανισµών, και συγκεκριµένα της Κεντρικής Επιτροπής για τη Ναυσιπλοΐα στον 
Ρήνο (CCNR), δεν έπαυσαν κατά τη διάρκεια της «χειµερίας νάρκης» της οδηγίας, µια οµάδα 
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εργασίας αποτελούµενη από εµπειρογνώµονες των κρατών µελών της ΕΕ, της CCNR και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής εργάσθηκε συνεχώς από το 2002 προκειµένου να προσαρµόσει τα 
ογκώδη τεχνικά παραρτήµατα της οδηγίας. Κατά τη διαδικασία αυτή, προστέθηκαν στο 
κείµενο τρία νέα παραρτήµατα, µε αρίθµηση 7, 8 και 9. Το Συµβούλιο συµπεριέλαβε το 
αποτέλεσµα αυτών των εργασιών στην κοινή θέση. 

Το Συµβούλιο δέχθηκε επίσης την τροπολογία του Κοινοβουλίου, που είχε συµπεριληφθεί 
στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, µε σκοπό να προστεθεί µνεία των ιστιοφόρων 
επιβατηγών πλοίων στον κατάλογο των ορισµών (παράρτηµα ΙΙ, µέρος Ι, κεφάλαιο 1, άρθρο 
1.01, σηµείο 19). Επιπλέον, στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας έχει προστεθεί νέο κεφάλαιο για 
τα ιστιοφόρα επιβατηγά πλοία (παράρτηµα ΙΙ, µέρος ΙΙ, κεφάλαιο 15α), το οποίο 
επεξεργάσθηκε η προαναφερθείσα οµάδα εµπειρογνωµόνων. 

Ο αριθµός των αλλαγών που επέφερε το Συµβούλιο είναι περιορισµένος, οι δε αλλαγές 
θεωρείται ότι ευθυγραµµίζονται µε τους στόχους της αρχικής πρότασης της Επιτροπής και 
της τροποποιηµένης πρότασής της. 

(1) Η σηµαντικότερη αλλαγή αφορά το άρθρο 3 σχετικά µε την «Υποχρέωση να φέρουν 
πιστοποιητικό». Το κείµενο του παρόντος άρθρου, το οποίο προβλέπει ισοδυναµία 
µεταξύ των τεχνικών προδιαγραφών που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ της 
οδηγίας και των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν θεσπισθεί κατ’ εφαρµογή της 
αναθεωρηµένης Σύµβασης για τη Ναυσιπλοΐα στον Ρήνο, είναι το αποτέλεσµα 
εκτενών προπαρασκευαστικών συζητήσεων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
των κρατών µελών της ΕΕ που είναι µέλη της CCNR. Το εν λόγω άρθρο αποτελεί 
τον ακρογωνιαίο λίθο της οδηγίας, διότι εξασφαλίζει ότι τα πιστοποιητικά που 
εκδίδονται δυνάµει της παρούσας κοινοτικής οδηγίας παρέχουν ισοδύναµα 
δικαιώµατα ναυσιπλοΐας στον Ρήνο µε εκείνα που παρέχουν τα πιστοποιητικά που 
εκδίδονται από τις παρόχθιες χώρες του Ρήνου και το Βέλγιο. 

(2) Η Επιτροπή είναι σε θέση να υποστηρίξει την τροποποίηση του άρθρου 5, που 
αφορά «Πρόσθετες ή ηπιότερες τεχνικές προδιαγραφές για ορισµένες Ζώνες», το 
οποίο τροποποιήθηκε προκειµένου να υπάρξει ανταπόκριση σε προβληµατισµούς 
ορισµένων κρατών µελών, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να αναστέλλουν την 
εφαρµογή των µεταβατικών διατάξεων που εκτίθενται στο κεφάλαιο 24α του 
Παραρτήµατος ΙΙ, στις περιπτώσεις που η εφαρµογή τους θα συνεπάγετο εθνικές 
προδιαγραφές ασφαλείας ηπιότερες των υφισταµένων. 

(3) Το άρθρο 19, που αφορά τη «∆ιαδικασία επιτροπής», έχει τροποποιηθεί ούτως ώστε 
να τηρηθούν οι γενικοί κανόνες για τις διαδικασίες επιτροπής, σύµφωνα µε τα άρθρα 
3 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ. 

(4) Όσον αφορά το τυπικό της διαδικασίας, το Συµβούλιο τροποποίησε την πρόταση και 
προέβη σε θέσπιση νέας νοµοθεσίας, αντικαθιστώντας την κείµενη οδηγία 
82/714/ΕΟΚ. Αυτό σηµαίνει ότι η νέα οδηγία περιέχει επίσης όλα τα άρθρα της 
ισχύουσας οδηγίας που δεν έχουν τροποποιηθεί και ότι έχει προστεθεί ένα νέο άρθρο 
25, που αφορά την «Κατάργηση της οδηγίας 82/714/ΕΟΚ». 

(5) Στο νέο άρθρο 27, που αφορά τους «Αποδέκτες», έχει τροποποιηθεί το κείµενο, ώστε 
να προβλέπεται ότι η οδηγία απευθύνεται µόνον στα κράτη µέλη που έχουν 
εσωτερικές πλωτές οδούς, κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 1 παράγραφος 1. Η 
Επιτροπή είναι σε θέση να δεχθεί αυτόν τον περιορισµό. 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Για τους προαναφερόµενους λόγους, η Επιτροπή κρίνει ότι η κοινή θέση που καθορίσθηκε µε 
οµοφωνία από το Συµβούλιο στις 23/02/2006 δεν µεταβάλλει τους στόχους και την 
προσέγγιση της πρότασής της και, εποµένως, µπορεί να την υποστηρίξει, πολλώ µάλλον αφού 
η κοινή θέση λαµβάνει δεόντως υπόψη τις τροπολογίες που προτάθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωσή του, καθώς και την τροποποιηµένη πρόταση της 
Επιτροπής. 

5. ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Επιτροπή υπέβαλε µονοµερή δήλωση επί τη ευκαιρία του καθορισµού της κοινής θέσης 
(βλ. παράρτηµα I).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

∆ήλωση της Επιτροπής 

Κατά την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή δεσµεύεται να συνεργασθεί στενά µε 
την Κεντρική Επιτροπή για τη Ναυσιπλοΐα στον Ρήνο, τόσο όσον αφορά την προσαρµογή 
των παραρτηµάτων όσο και την εφαρµογή της οδηγίας από τα κράτη µέλη, όπως επίσης και 
να λάβει υπόψη όλες τις πρωτοβουλίες της Κεντρικής Επιτροπής για τη Ναυσιπλοΐα στον 
Ρήνο στον τοµέα αυτό. 
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