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Η προστασία των συνόρων μιας χώρας είναι ζωτικής σημασίας για την 
Εθνική Ασφάλεια. Ωστόσο, η ανίχνευση πιθανών εισβολέων ή 
λαθρεμπόρων σε απόλυτο σκοτάδι ή σε διαφορετικές καιρικές 

συνθήκες αποτελεί πολύ μεγάλη πρόκληση. Οι κάμερες Θερμικής 
απεικόνισης μπορεί να βοηθήσουν τα σώματα ασφαλείας καθώς και  
τους συνοριακούς φύλακες, να ανταποκριθούν σε απαιτήσεις κατά τη 

διάρκεια της νύχτας, αλλά και σε καταστάσεις χαμηλού φωτισμού.  



Tα χερσαία σύνορα δεν είναι τα μόνα όμως που πρέπει να 
προστατευτούν. Οι κάμερες Θερμικής απεικόνισης αποτελούν το τέλειο 

εργαλείο, για την επιτήρηση και των ακτών καθώς ακόμα και πολύ 
μικρά σκάφη μπορούν να ανιχνευθούν σε εξαιρετικά μεγάλες 

αποστάσεις. 



 
Οι Θερμικές κάμερες δεν επηρεάζονται από την απ’ ευθείας έκθεση στο ηλιακό φως  

 

 

Οι Θερμικές κάμερες δεν επηρεάζονται από την αντίθεση φωτισμού ή χρήση καμουφλάζ 



 
Οι Θερμικές κάμερες παρέχουν εικόνα στο απόλυτο σκοτάδι χωρίς 

να απαιτείται φωτισμός IR  

 

Οι θερμικές κάμερες δεν επηρεάζονται από τον καπνό 



Οι κάμερες Θερμικής απεικόνισης βασίζονται στην ανίχνευση 
απειροελάχιστης διαφοράς θερμοκρασίας των αντικειμένων σε ένα 

περιβάλλον. Δημιουργούν μια απαράμιλλη εικόνα, κάτω από 
οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες όπου ακόμα και το πιο μικρό 

αντικείμενο μπορεί να ανιχνευθεί.  



Θερμικές Κάμερες με Σένσορα ψυχόμενου τύπου για εφαρμογές 
προστασίας συνόρων 

•Χρησιμοποιούνται περισσότερο σε εφαρμογές 
προστασίας συνόρων 
 

•Παρέχουν δυνατότητες ανίχνευσης σε πολύ 
μεγαλύτερες αποστάσεις σε σχέση με αυτές που 
διαθέτουν σένσορα μη ψυχόμενου  τύπου 



Θερμικές Κάμερες με Σένσορα μη ψυχόμενου τύπου για εφαρμογές 
προστασίας συνόρων 

•Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και κάμερες μη 
ψυχόμενου τύπου εφόσον η διαμόρφωση του 
εδάφους δεν επιτρέπει να δούμε μέχρι 20 χιλιόμετρα 
όπως για παράδειγμα όταν μεσολαβούν βραχώδη-
ορεινά υψώματα  
 

•Χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τις κάμερες 
ψυχόμενου τύπου 



Φορητές Κάμερες Θερμικής Απεικόνισης 

Οι συνοριακοί φύλακες μπορούν να εξοπλιστούν με φορητές κάμερες θερμικής 
απεικόνισης. Σε περίπτωση εντοπισμού εισβολέα, το επόμενο βήμα είναι η αποστολή 

ομάδας ελέγχου και εξακρίβωσης του στόχου. Μια φορητή κάμερα θερμικής 
απεικόνισης θα προσφέρει στην ομάδα φύλαξης όλα τα πλεονεκτήματα των 
σταθερών καμερών και δεν θα την αφήσει να γίνει αντιληπτή από τον στόχο. 

 



Δυνατότητα χρήσης σε συνδυασμό με αναλογικές κάμερες ημέρας/ 
νύχτας, που μπορούν να βοηθήσουν το έργο της επιτήρησης, όπου 
φυσικά οι συνθήκες το επιτρέπουν. Μπορούν να τοποθετηθούν και 
σε μοτέρ PAN/TILT  

Μπορούν να ενσωματωθούν με συστήματα ραντάρ σε λειτουργία  
«Slew-to-cue»  



Εφαρμογές με πολλαπλούς σένσορες 

•GPS  
 

•Ψηφιακή μαγνητική πυξίδα 
 

•laser range finder 



ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

 
 Ο τύπος του ανιχνευτή που χρησιμοποιείται (uncooled microbolometer 
ή cooled microbolometer) 

Η φασματική περιοχή που λειτουργεί (MWIR, LWIR) 

Η διακριτική ικανότητα του ανιχνευτή (I.F.O.V) 

Τα χαρακτηριστικά του φακού που χρησιμοποιείται (εστιακή απόσταση, 
το πεδίο θέασης (F.O.V) που επιτυγχάνεται κ.α.). 

Η ανάλυση του σένσορα 

 

 



Η συμβατική λύση με αναλογικές κάμερες απαιτεί 12 κάμερες με 
μέγιστη κάλυψη ανά κάμερα τα 60 μέτρα 



Ο αντίστοιχος σχεδιασμός με θερμικές κάμερες απαιτεί μόνο 5 
μονάδες  



Φορητό επίγειο RADAR G.S.R 

To φορητό επίγειο RADAR είναι ένα σύστημα  PESA με ανταγωνιστικό κόστος, τελευταίας 
τεχνολογίας, για απαιτήσεις επίγειας επιτήρησης μικρών στόχων στο μέγεθος ανθρώπου. Είναι 

εύκολα μεταφερόμενο από έναν άνδρα και αναπτύξιμο σε ελάχιστο χρόνο. Είναι ιδανικό για 
επιτήρηση συνόρων με εμβέλεια από 8 έως 16 km. To εξελιγμένο λογισμικό λειτουργίας του 

μπορεί να αναγνωρίσει αργά κινούμενους στόχους, να τους διαχωρίσει ανάλογα πχ. 
άνθρωπος, όχημα και να στείλει τα δεδομένα στους χειριστές ενώ ταυτόχρονα εγκλωβίζει τους 

στόχους και τους ακολουθεί. Η πλήρης εικόνα του μπορεί εύκολα  να μεταφερθεί μέσω 
ασύρματου δικτύου 801.11 Wi-Fi , καλωδιακού Ethernet αλλά και δικτύου οπτικών ινών σε 

απομακρυσμένα σημεία.  
 



Φορητό επίγειο RADAR G.S.R 

Χαρακτηριστικά Ground Surveillance Radar 

•Ψηφιακή – ηλεκτρονική σάρωση, χωρίς κινούμενα μηχανικά μέρη και χαμηλό κόστος 
συντήρησης 
•Δυνατότητα εντοπισμού κινούμενου στόχου σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, σε ξηρά 
και θάλασσα 
•Επεξεργασία Doppler 
•Ανίχνευση στόχων που κινούνται πάρα πολύ αργά (0.4ΚΜ/H) 
•Frequency Modulated Continuous Wave 
•Ταυτόχρονη και συνεχόμενη κάλυψη όλων των αποστάσεων 
•Ελαφρύ και φορητό 
•Χαμηλή κατανάλωση 
•Ενσωματωμένο GPS και ηλεκτρονική πυξίδα 
 

 
 
 
 
 



Φορητό επίγειο RADAR G.S.R 

Χαρακτηριστικά λογισμικού διαχείρισης Ground Surveillance Radar 

•Εύκολη πλατφόρμα ελέγχου με δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών 
ραντάρ 
•Κεντρικός έλεγχος με ενιαία πλατφόρμα 
•Δυνατότητα προσθήκης ζωνών ελέγχου αλλά και απoκλεισμού από 
το χρήστη 
•Αυτόματος ή χειροκίνητος έλεγχος για τις κάμερες με δυνατότητα 
Slew to Cue 
 

 
 
 
 
 





ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 
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