
Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του ΑιγαίουΜηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του ΑιγαίουΜηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου   

Τεύχος Τεύχος Τεύχος 108 108 108 Νοέµβριος 2010Νοέµβριος 2010Νοέµβριος 2010   

Mobile Antennas..Mobile Antennas..Mobile Antennas..   

Loop antennas...Loop antennas...Loop antennas...   

Επίσκεψη Επίσκεψη Επίσκεψη SV3...SV3...SV3...   

∆οκιµές 1,2 ∆οκιµές 1,2 ∆οκιµές 1,2 GHz...GHz...GHz...   

∆ιάδοση...∆ιάδοση...∆ιάδοση...   

Κεραίες νερού...Κεραίες νερού...Κεραίες νερού...   

   

∆ιαβάστε σε ∆ιαβάστε σε ∆ιαβάστε σε 
αυτή την έκδοση:αυτή την έκδοση:αυτή την έκδοση:   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   
Το «5«5«5---9» 9» 9» εκδίδεται µηνιαία 
και µπορείτε να το βρείτε 
στην ιστοσελίδα µας 

(www.5www.5www.5---9report.gr9report.gr9report.gr)           
κάθε µήνα. 

 
• Αν θέλετε να στείλετε 
κείµενο µπορείτε να το 
συντάξετε σε WORD ή 
απλό κείµενο και να το 
στείλετε στο Ε-mail: 

sv5byr@hol.grsv5byr@hol.grsv5byr@hol.gr 
τουλάχιστον µια µέρα πριν 
το τέλος του µήνα για να 
δηµοσιευθεί στην επόµενη 

έκδοση. 

• Επιτρέπεται η ακριβής αντιγραφή 
και  επαναδηµοσιευση          

ΕΛΕΥΘΕΡΑ αρκεί να γίνει 
αναφορά στην πηγή. 
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Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου 
SZ8S. 

Aegean Radioamateurs Association A.R.A. 

Po. Box 04 GR 831 00 Samos HELLAS 

www.sz8s.gr 

                                  ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ 
 

Πρώτo στον GIGA QSO από την SV8 SAMOS area µε την SV4 area. 

Στις 06/11/2010 και ώρα 09:31 UTC πραγµατοποιήθηκε η πρώτη επαφή από Σάµο (SV8 area) µε την ηπειρωτική 
Ελλάδα (SV4 area), στην µπάντα των 1.2 GHz. 

Επίσης την ίδια µέρα είχαν προγραµµατιστεί δοκιµές στους 10GHz. 

Συγκεκριµένα,  ο SV8FMY Ηλίας, αφού εγκατέστησε τον σχετικό portable σταθµό στο locator KM37IS στην Βόρεια 
πλευρά του νησιού µας, κοντά στο χωριό Βουρλιώτες και σε υψόµετρο 700m ASL στις πλαγιές του όρους 
Καρβούνης. πραγµατοποίησε επαφές µε τον συνάδελφο,  SV8ECK/SV4 Αντώνη πού είχε εγκαταστήσει portable 
σταθµό  στις Ανατολικές πλαγιές του Κίσαβου της Λάρισας, σε υψόµετρο 650m ASL και στο QTH Locator KM19JU  
Η συχνότητα εργασίας ήταν 1.296.500MHZ και πραγµατοποιήθηκε Q2 S3,  2 WAY SSB QSO, µε διόπτευση από 
Σάµο 310ο NW. 

Η απόσταση πού καλύφθηκε από το ραδιοκύµα ήταν 430 Km. 

Πιθανώς πρόκειται για ρεκόρ αποστάσεως στην µπάντα των 1.2GHz από το Ανατολικό Αιγαίο και πιθανότατα 
επίσης το πρώτο QSO στόν Giga από τις παρά πάνω περιοχές! 

Οι δοκιµές στους 10GHz δεν έγιναν µιάς και θεωρήθηκε ότι οι συνθήκες δεν ήταν κατάλληλες για να 
πραγµατοποιηθεί αποδεδειγµένη επαφή…    Ελπίζουµε την επόµενη φορά… 

Οι σταθµοί: 

SV8ECK 

1.2 GHZ, αποτελείτο από το FT 
290R πού µε ισχύ 0,5W οδηγούσε 
το transverter της KUHNE (kit), 
πού έστελνε ισχύ 1,3 Watts στην 
κατευθυνόµενη 13 στοιχείων 
κεραία. 

10GHZ, αποτελείτο από το TM 455 
(all mode UHF) πού οδηγούσε 
transverter ιδιοκατασκευής µε 
ισχύ 100mws. 

Κεραία κατοπτρική d500mm της 
PROCOM.  

 

 

 

SV8ECK/SV4/ portable, looking Samos. 

Ανατολικός Κίσαβος 650m ASL, QTH Locator 
KM19JU 
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SV8FMY 

1.2 GHZ, αποτελείτο από το FT 897 πού µε ισχύ 0,5W οδηγούσε το transverter της KUHNE (kit), πού έστελνε ισχύ 
1,3 Watts στην κατευθυνόµενη 13 στοιχείων κεραία. 

10GHZ, αποτελείτο από το TM 455 (all mode UHF) πού οδηγούσε transverter ιδιοκατασκευής µε ισχύ 100mws. 

Κεραία κατοπτρική d500mm της PROCOM. 

 

 

Τά ΚΙΤ στους 1.2 τής KUHNE electronic είχαν συναρµολογηθεί από τον 
Αντώνη SV8ECK. Οι κατευθυνόµενες κεραίες των 13 elements για τους 

1,2Giga αλλά και τά transverter στους 10 GHZ είναι ιδιοκατασκευές επίσης 
του SV8ECK Αντώνη.   

 

 

Συγχαρητήρια και στους δύο συναδέλφους και φίλους! 
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Στο «RadCom» επίσηµο περιοδικό του RSGB,  
τεύχος 86 και στην µόνιµη στήλη VHF/UHF πού γράφει ο G4ASR David, (σελ.52), έγινε αναφορά στην ενότητα 
«THE 50MHZ BAND», για την πληθώρα των ειδικών χαρακτηριστικών κλήσεως και contest calls πού ακούστηκαν 
τον µήνα Ιούλιο. Μεταξύ άλλων έγινε αναφορά στην ενεργοποίηση του Locator KM37, από το ειδικό 
χαρακτηριστικό SX8SI του Aegean DX group (µ’αυτό έτρεξε το το 9ο Aegean VHF contest) και επίσης για το ειδικό 
χαρακτηριστικό SZ8S του συλλόγου µας (µε το οποίο τρέξαµε επίσης το 9ο Aegean VHF contest).  

Είναι από τις σπάνιες φορές πού το RadCom αναφέρετε σε Ελληνικά special calls.  

(στα 16 συνεχή χρόνια πού είµαι µέλος του RSGB εάν δεν κάνω λάθος η µόνη αναφορά πού είχε γίνει σε ελληνικό ειδικό 
χαρακτηριστικό κλήσεως, ήταν για το SX(1-9)A των Ολυµπιακών αγώνων Athens 2004…  de SV8CYV). 

Επίσης στην ίδια στήλη έγινε αναφορά  στό SY8VHF πού ενεργοποίησε το JM99 από τους  Οθωνούς . 

   

 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ από την ΕΕΡ 
Είναι ο τίτλος του µικρού φυλλαδίου, χαµηλού κόστους, πού το 2008 
εκδόθηκε από την ΕΕΡ.  

Από την ΕΡΚΑ αγοράστηκε ένας αριθµός εντύπων και τά διανείµαµε δωρεάν 
στα νέα µέλη του συλλόγου µας. 

Πραγµατικά πρόκειται για µιά πολύ εµπεριστατωµένη έκδοση παρόλο το 
µικρό σχήµα και τις 48 σελίδες του. Η ύλη του περιλαµβάνει τά πάντα πού 
πρέπει αρχικά να γνωρίζει ένας νεοεισερχόµενος στο χόµπυ!  

Κανονισµοί επικοινωνιών, χρήσιµες πληροφορίες σε κοινές ερωτήσεις, 
εξοπλισµό, κανόνες ασφαλείας, band plan, logbook, QSL κάρτες, κανόνες 
καλής συµπεριφοράς στις τηλεπικοινωνίες και µια παρουσίαση της ΕΕΡ, της 
προσφοράς της, των επιτροπών της και του QSL Bureau. 

Επιφύλαξη µόνο έχουµε για την έκταση του 6ου Παραρτήµατος...  

(7 σελίδες για σχολιασµό των αυτονόητων του «Κώδικα του ραδιοερασιτέχνη» είναι 
πάρα πολύ εκτεταµένο τµήµα από τις 40 σελίδες «καθαρής» ύλης του φυλλαδίου. de 
SV8CYV)  
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Και µια διαφορετική «ραδιοερασιτεχνική» 
µάζωξη… 

Αν και δεν είµαστε των «κατεδαφίσεων» και των 
ραδιοερασιτεχνικών συναντήσεων του στιλ… «κάρβουνα και 
κοψίδια», κάτω από ειδικές περιπτώσεις το κάνουµε και αυτό. 

Και ειδική περίπτωση ήταν η πρόσκληση από το SV8FMR 
Μανώλη να παρευρεθούµε στο αποστακτήριο του για µια από 
τις τελευταίες «καζανιές» παραγωγής «σούµας»  

(εσείς µπορεί να το λέτε τσίπουρο, ή ρακί, ή… βότκα) της 
φετινής περιόδου! 

∆εν χάσαµε την ευκαιρία για µια εµβάθυνση στους δρόµους 
του «γραδαρίσµατος» και έτσι µαζί µε εκλεκτούς µεζέδες και 
τά απαραίτητα µουσικά όργανα περάσαµε ένα πολύ 
ενδιαφέρον βράδυ… Κατά την αποχώρηση από το 
αποστακτήριο βέβαια είχαµε κάποια προβλήµατα ευστάθειας… 
Τι να κάνουµε; 

Μανώλη σε ευχαριστούµε για την εµπειρία! 

Οινοχόος ή χηµικός;;; 

SV8MFR Μανώλης... «ταΐζει» τον υπερµεγέθη άµβικα! 

και ο SV8PKH Γιάννης ετοιµάζει να ταΐσει εµάς 
τους υπόλοιπους… 

παίζουµε και τραγουδάµε (Αλέξανδρος SV8CYR έγχορδα και 
SV8CYV Βασίλης & SV8MFZ Ιπποκράτης στα φωνητικά…) 

Επί το έργο… SV8PKE Σταύρος, SV8IJZ Γιώργος. 

« ΆΑΑαααχχχχχ!!!!.... Τά βάσαααναααα… » 
Τραγουδάει δίπλα στον άµβικα ο SV8CYR. Γιατί 
όταν του τραγουδάς, το απόσταγµα  πού βγαίνει 

είναι καλλίτερης ποιότητας!!!  
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Πηγή ραδιοφωνικού θορύβου (EMC) οι νέοι λαµπτήρες εξοικονόµησης ενέργειας!... 

Σίγουρα όπως και µείς έτσι και σείς έχετε πληροφορηθεί ότι οι 
λαµπτήρες εξοικονόµησης ενέργειας, αυτούς πού συνηθίζουµε και 
αποκαλούµε «οι οικονοµικοί» και πού βάσει οδηγίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν αντικαταστήσει τους ενεργοβόρους 
λαµπτήρες πυρακτώσεως, πέρα από την µεγάλη εξοικονόµησης 
ενέργειας, εγκυµονούν και κάποιους κινδύνους, αν η λάµπα σπάσει. 
λόγω της περιεκτικότητας τους µε 5mg υδραργύρου.  

Κάτι άλλο πού πρέπει ακόµη να ξέρετε και επίσης άµεσα µας 
ενδιαφέρει σαν ραδιοερασιτέχνες είναι ότι οι νέοι λαµπτήρες συχνά 
αποτελούν σοβαρές πηγές παραγωγής ραδιοφωνικού θορύβου στις 
ραδιοερασιτεχνικές µπάντες.. 

Έτσι πολύ πιθανός ο αυξηµένος θόρυβος πού τυχών εµφανίστηκε 
τελευταία στον δέκτη σας να προέρχεται από την αντικατάσταση 
στο σπίτι σας, των κλασικών λαµπτήρων πυρακτώσεως µε τους νέα 
τεχνολογίας. 

« ΤΑ ΑΦΑΝΗ ΤΟΙΣ 
ΦΑΝΕΡΟΙΣ ΤΕΚΜΑΙΡΟΥ» 

 

Για άλλη µια φορά η «Ένωση Ραδιοερασιτεχνών 
Κεντρικού Αιγαίου – ΕΡΚΑ»  
βρέθηκε επίσηµα προσκεκληµένη σε βάση της 
Πολεµικής µας Αεροπορίας επί τη ευκαιρία του 
εορτασµού του Προστάτη της. 

Μετά τά τυπικά της επίσκεψης, τά µέλη του ∆Σ 
του συλλόγου µας, SV8CYV Βασίλης, SV8CYR 
Αλέξανδρος, SV8QDH ∆ηµήτρης είχαµε την χαρά 
να ξεναγηθούµε από τους αξιωµατικούς και τόν 
∆ιοικητή της βάσης στους ευρύτερους χώρους 
της και να µας γίνει ενηµέρωση για την αποστολή 
της.  

Το µακρύ χέρι της πολεµικής µας αεροπορίας 
πέρα από τά φτερά της στηρίζετε και σε άλλες εξίσου σηµαντικές παραµέτρους…  

« ΤΑ ΑΦΑΝΗ ΤΟΙΣ ΦΑΝΕΡΟΙΣ ΤΕΚΜΑΙΡΟΥ» 

Με σιγουριά µπορούµε να πούµε ότι σε αυτές τις δύσκολες για την χώρα µας συνθήκες. Επιτελείτε έργο για την 
προάσπιση της Εθνικής µας κυριαρχίας, µε επιστηµονική µεθοδολογία, υψηλό επαγγελµατισµό και απόλυτο 
σεβασµό στους µόχθους του Έλληνα φορολογούµενου. 

Η ΕΡΚΑ ευχαριστεί όλο το προσωπικό και ιδιαίτερα τον ∆ιοικητή της βάσης για την ζεστή τους φιλοξενία! 

 

ΕΟ∆ ΣΑΜΟΥΕΟ∆ ΣΑΜΟΥΕΟ∆ ΣΑΜΟΥ   
   

Συµµετοχή στην Πανελλήνια Συµµετοχή στην Πανελλήνια Συµµετοχή στην Πανελλήνια 
άσκηση επικοινωνιών ΕΡΜΗΣ 2010άσκηση επικοινωνιών ΕΡΜΗΣ 2010άσκηση επικοινωνιών ΕΡΜΗΣ 2010   

   
Σκοπός:  

Αξιολόγηση κινητών σταθµών και δυνατότητα συνεργασίας µε φορείς πού εµπλέκονται σε περιπτώσεις 
αντιµετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης σε θέµατα τηλεπικοινωνιακών επαφών.  

Συµµετείχαν 36 παραρτήµατα από ισάριθµες περιοχές και 6 κρατικοί φορείς.Από την πλευρά της πολιτείας 
ενεργοποιήθηκαν για τις ανάγκες της άσκησης και συµµετείχαν: Το «ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΑ∆ΙΟ».  

Ο «ΟΤΕ». Από το ΓΕΣ τό «487 Τάγµα ∆ιαβιβάσεων».  Πλοίο σκοπούντος του Πολεµικού Ναυτικού. Το «Ενιαία 
Κέντρο Συντονισµού Έρευνας και ∆ιάσωσης – ΕΚΣΕ∆»/Αεροπορικός Τοµέα του ΓΕΑ. Ιπτάµενα µέσα της Πολεµικής 
Αεροπορίας. Περιπολικά σκάφη του Λιµενικού Σώµατος καθώς και το κινητό κέντρο επιχειρήσεων της ΕΟ∆ 
«ΕΡΜΗΣ» 
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Επτά από τους διασώστες µας  συµµετείχαν από το κοντέηνερ πού 
έχει τοποθετηθεί για αυτόν τον σκοπό στην κορυφή «Πρ. Ηλίας» του 
όρους «Καρβούνης» της κεντρικής Σάµου, στην πανελλαδική αυτή 
τηλεπικοινωνιακή άσκηση  πού διήρκεσε δύο ηµέρες.  

Ο SV8IIS Κώστας Καλατζής πού είναι ο πρόεδρος τής «ΕΟ∆ ΣΑΜΟΥ» 
επέµεινε στην συστηµατική συµµετοχή στην άσκηση µιάς και κατά το 
παρελθόν είχαν καταγραφεί προβλήµατα πού έπρεπε να 
αντιµετωπιστούν µέσα από την εξέλιξη µιας νέας τηλεπικοινωνιακής 
άσκησης. Άλλωστε όπως δήλωσε: « Η διαδικασία και η εξάσκηση σε 
εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας αυξάνει την επιχειρησιακή 
ικανότητα όλων των φορέων πέραν των υπαρχόντων σχεδίων και 
καλλιεργεί την αποτελεσµατική συνεργασία τους» 

   

                                                                                

 

73 de SZ8S 

Οι ραδιοερασιτέχνες συνάδελφοι πού επάνδρωσαν την 
τηλεπικοινωνιακή οµάδα της ΕΟ∆ ΣΑΜΟΥ είναι οί: 

 
SV8IIS ∆ηµήτρης Καλατζής 

SV8IIQ Στέλιος Παπαδάκης 

SV8III Μανώλης Χ”∆ηδηµιτρίου 

SW8MFK Κώστας Ελευθερίου 

SW8QDD Ρήγας Ντρόλιος 

SW8MFO Στµάτης Λιόντας 

SW8QDC Μιχάλης Σοφούλης 

SV1BKY/Silent KeySV1BKY/Silent KeySV1BKY/Silent Key   
 

Έξαφνα πληροφορηθήκαµε την απώλεια,του σε όλους µας 
αγαπητού συναδέλφου SV1BKY… 

Τον φίλο Μπάµπη ποτέ κανένας µας από δώ από την Σάµο δεν 
γνώρισε προσωπικά. 

Όµως ήταν µόνιµος επισκέπτης του επαναλήπτη µας R1Bravo 
SV8S. 

Ήταν ένας από τους µακρινούς για µας σταθµός αναφοράς, 
πού άκουγε απ’ ευθείας τον επαναλήπτη µας. 

Oι παρατηρήσεις και αναφορές του ήταν πολύτιµες. 

Η απώλεια άλλου ένα εξαίρετου ραδιοερασιτέχνη συνάδελφου 
αφήνει δυσαναπλήρωτο καινό. 

Έκ µέρους του ∆Σ της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου – ΕΡΚΑ και όλων των µελών 
του συλλόγου εκφράζω στην οικογένειά του την πραγµατική µας λύπη. 

 

                                                      Βασίλειος Αντ. Τζανέλλης SV8CYV.  

                                                                Πρόεδρος της ΕΡΚΑ. 

 

ΘΑ ΜΑΣ ΛΕΙΠΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΕ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΦΙΛΕ ΜΠΑΜΠΗ! 
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Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος 

   sv1nk@hotmail.com 

 

Γειά σας αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, πρίν πολλά – πολλά χρόνια όταν η Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών 
είχε τα γραφεία της στην οδό Καρόλου στο Μεταξουργείο τη δεκαετία του 70!, µια µικρή οµάδα νεαρών σε ηλικία 
ραδιοερασιτεχνών – µεταξύ αυτών και εγώ, µαζεµένοι γύρω από το κλειστό φορτηγάκι του SV1DU- Γιώργου 
θαυµάζαµε την πρώτη mobile κεραία που είδαµε στη ζωή µας, συνδεδεµένη σε ένα ποµποδέκτη VHF. Ήταν ο 

πρώτος κινητός σταθµός που είδα και φυσικά  
ενθουσιάστηκα ευχόµενος κάποτε να αποκτήσω και 
εγώ ένα κινητό ραδιοερασιτεχνικό σταθµό… Hi..Hi.. 

Λίγο αργότερα ήρθαν στη ζωή µας τα C.B. Οι 
δρόµοι της Αθήνας στην αρχή, και στη συνέχεια 
σχεδόν όλων των επαρχιακών πόλεων, χωριών και 
νησιών γέµισαν µε αυτοκίνητα που τα «κοσµούσαν» 
περίεργες κεραίες. 

 Άλλες είχαν το πηνίο στην βάση, άλλες στη µέση, 
και άλλες στην κορυφή. Η πορεία του C.B. ήταν 
καταπληκτική µιας και ήταν πραγµατικά το πρώτο 
«κινητό» τηλέφωνο µε το οποίο µπορούσαν οι απλοί 
πολίτες να επικοινωνήσουν είτε µεταξύ 
αυτοκινήτων, είτε µεταξύ σπιτιών, είτε µεταξύ 
αυτοκινήτων και σπιτιών.  

Με την είσοδο της συµπαθούς τάξης των 
επαγγελµατιών αυτοκινητιστών νέα ήθη και 
φρασεολογία αναπτύχθηκαν στα C.B. και οι φίλοι 

της Citizens Band άρχισαν να την εγκαταλείπουν οµαδικά, ερχόµενοι στη ζεστή οικογένεια των Ραδιοερασιτεχνών, 
ώσπου τελικά  η µπάντα των 11m σχεδόν εγκαταλείφθηκε. 

CB Mobile station µεσουράνησαν στους Ελληνικούς δρόµους 
µεταξύ 1977-1990 

Σε αυτό συνέβαλε αποφασιστικά και ο ερχοµός  της κινητής 
τηλεφωνίας η οποία λόγω της εξαιρετικής ποιότητας και εµβέλειας 
των σηµάτων της αγκαλιάστηκε από το σύνολο του ελληνικού 
πληθυσµού. 

 

GSM – Mobile Phone κυριαρχεί από το 
1992 έως σήµερα 
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Σήµερα, µε την ευνοϊκή για τους Ραδιοερασιτέχνες νοµοθεσία, τα αυτοκίνητα µε εγκατεστηµένους 
ραδιοερασιτεχνικούς σταθµούς καθηµερινά πληθαίνουν, και αυτό είναι καλό γιατί όλο και περισσότεροι 
ραδιοερασιτέχνες µπορούν να απολαύσουν το χόµπι τους κατά την διάρκεια των διαδροµών τους, να µελετήσουν 
την τεχνική των κινητών ραδιοεπικοινωνιών, να µαθαίνουν τον τρόπο εγκατάστασης κινητών σταθµών και 
κεραιών, και να αποκτούν δεξιότητες και γνώσεις που αφορούν την κινητή ραδιοερασιτεχνική υπηρεσία. 

 

Τι είναι µια κεραία Mobile; 

Ότι ακριβώς είναι η κεραία ενός σταθµού βάσεως για τον 
σταθµό βάσεως, είναι η mobile κεραία για ένα mobile 
σταθµό.  

Στην εκποµπή µετατρέπει το εναλλασσόµενο ρεύµα 
υψηλής συχνότητας σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία 
ίδιας ακριβώς συχνότητας , ενώ στη λήψη κάνει ακριβώς 
το αντίθετο, µετατρέπει την ηλεκτροµαγνητική 
ακτινοβολία που συλλαµβάνει σε εναλλασσόµενο ρεύµα 
ακριβώς ίδιας συχνότητας. 

 

Μια κεραία mobile για τα 80m έχει µήκος 1.5m µια 

 Ground Plane λ/4 19m! 

 

Η βασική διαφορά µιας κεραίας mobile από µια κεραία 
βάσεως είναι οι διαστάσεις της. Μια κεραία mobile 
συνήθως έχει  µικρότερες διαστάσεις από µια κεραία 
βάσεως, ειδικά στα βραχέα κύµατα αυτό είναι κανόνας.  

Όλες οι mobile κεραίες στην ουσία είναι µια κατακόρυφη 
κεραία Ground Plane  σε διάφορες παραλλαγές και 
σχέδια.  

 

Όλες οι κεραίες ανεξάρτητα από τη συχνότητα λειτουργία 
τους λειτουργούν µε τον ίδιο τρόπο και διέπονται από 
τους ίδιους κανόνες.  

 

 

∆είτε τη διαφορά στην ακτινοβολία ενός διπόλου 
και µιας Mobile κεραίας. 
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Θαυµατουργές κεραίες δεν υπάρχουν, υπάρχουν καλοµελετηµένες κεραίες  δεξιοτεχνικά τοποθετηµένες πάνω σε 
ένα αυτοκίνητο που αποδίδουν σε εκποµπή – λήψη όσο οι φυσικοί νόµοι επιτρέπουν. ΑΥΤΟ! Αυτά που διαδίδουν 
διάφοροι συνάδελφοι για ορισµένες κεραίες Mobile ότι αποδίδουν καλύτερα από µια κεραία Βάσεως δεν είναι 
αληθινά για  λόγους που θα δούµε παρακάτω. 

Από τι αποτελείται µια κεραία mobile; 

Μια κεραία mobile αποτελείται από δύο κοµµάτια, το στέλεχος εκποµπής, και το τεχνητό έδαφος που είναι το σασί 
του αυτοκινήτου. ∆ηλαδή µια κεραία Mobile ∆ΕΝ είναι µόνο το στέλεχος εκποµπής που αγοράζουµε ή 
κατασκευάζουµε αλλά ΚΑΙ το µέταλλο του αµαξώµατος του αυτοκινήτου.  

 

Στέλεχος κεραίας + µέταλλο αµαξώµατος = κεραία mobile 

Σταθµός mobile      Κλασσικός Ραδιοερασιτεχνικός . 

 

 

 

Στην εικόνα αριστερά βλέπετε µια «κανονική» κεραία Ground Plane 
λ/4. Η κεραία αποτελείται από το στέλεχος εκποµπής-λήψης µήκους 
λ/4, και τα Radial δηλαδή το τεχνητό έδαφος µήκους επίσης λ/4. Ότι 
είναι το τεχνητό έδαφος – Radial για την Ground plane, είναι το 
αµάξωµα του αυτοκινήτου για την κεραία Mobile. Η βασική ιδέα είναι 
να εκµεταλλευτούµε την άφθονη µεταλλική επιφάνεια του 
αµαξώµατος σαν τεχνητό έδαφος ώστε να έχουµε την καλύτερη 
δυνατή εκποµπή – λήψη, αφού είναι πρακτικά αδύνατον να 
χρησιµοποιήσουµε το φυσικό έδαφος σαν το «έτερον» ήµισυ της 
κεραίας. 

Μέχρι σήµερα έχουν κατασκευαστεί εκατοµµύρια κεραίες  Mobile που 
λειτούργησαν και λειτουργούν µε εξαιρετική επιτυχία βασισµένες σε 
αυτήν την τεχνική.  

 

 

Ground Plane λ/4 Ιδιοκατασκευή, πολύ καλή για το…  

Aegean VHF Contest. 
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Μία κεραία Ground Plane λ/4 στην πραγµατικότητα είναι ένα δίπολο του 
οποίου το σκέλος που συνδέεται στην «ψίχα» της καθόδου είναι 
τοποθετηµένο κατακόρυφα και είναι το στέλεχος εκποµπής- λήψης, ενώ 
το σκέλος που συνδέεται στο «µπλεντάζ» είναι οριζόντιο ή σχεδόν 
οριζόντιο (έχει κλίση από 0 – 45 µοίρες) σε σχέση µε το οριζόντιο 
επίπεδο, και αντίσταση που κυµαίνεται από 25 ~ 75 ΩΜ ανάλογα µε την 
κλήση των Radial. Θυµηθείτε ότι το στέλεχος εκποµπής έχει µήκος λ/4 
+λ/4 το µήκος των Radial = λ/2 δηλαδή όσο ένα «κανονικό» δίπολο.  

 

Ground Plane µε Radial 45 µοιρών σε σχέση µε το οριζόντιο 
επίπεδο. 

Συνήθως µε κλίση µηδέν µοιρών έχουµε αντίσταση περίπου 25 ΩΜ γιατί 
τα Radial βρίσκονται πολύ κοντά στο στέλεχος εκποµπής. Όσο τα Radial 
πλησιάζουν προς τις 45 µοίρες η αντίσταση µεγαλώνει και φτάνει τα 50 
ΩΜ, ενώ στις 90 µοίρες η αντίσταση είναι γύρω στα 75 ΩΜ γιατί η 
απόσταση στελέχους – Radial είναι µεγάλη και στην ουσία έχουµε ένα 
κατακόρυφο δίπολο! 

Η αντίσταση εισόδου µιας κεραίας Ground Plane  είναι περίπου 50 ΩΜ όταν το µηχανικό µήκος του στελέχους και 
των Radial είναι λ/4 του µήκους κύµατος εκποµπής και η συµπεριφορά της κεραίας σχεδόν Ωµική. Αν το στέλεχος 
έχει µικρότερο µηχανικό µήκος από λ/4 τότε η κεραία αποκτά χωρητική συµπεριφορά, και η αντίστασή της αρχίζει 
να κατηφορίζει από τα 50 ΩΜ προς το µηδέν(0). 

Αν πάλι το µηχανικό µήκος του στελέχους είναι µεγαλύτερο από λ/4 τότε η κεραία αποκτά επαγωγική 
συµπεριφορά και η αντίσταση από 50 ΩΜ παίρνει την ανιούσα προς την κατηγορία των εκατοντάδων ΩΜ. 

Επί πλέον έχουµε ένα ακόµη πρόβληµα, το µήκος και πλάτος του κάθε αυτοκινήτου είναι διαφορετικό οπότε η 
επιφάνεια Radial που προσφέρει στην κεραία σίγουρα δεν είναι λ/4 του µήκους κύµατος εκποµπής οπότε είτε είναι 
µεγαλύτερο, είτε είναι µικρότερο από λ/4. 

Φανταστείτε τώρα να θέλετε να τοποθετήσετε στο αυτοκίνητο σας µια κεραία mobile για τα 80 ή 40m ώστε να 
µπορείτε να επικοινωνείτε  µε τους φίλους σας κατά τη διάρκεια µιας εκδροµής ή ενός ταξιδιού, για τα 80 µέτρα 
θα πρέπει να υψώσετε ένα «κατάρτι» 19 µέτρων και 10 µέτρων για τα 40m. Εξ΄ υπακούεται ότι θα πρέπει να 
γκρεµίσετε και όλες τις γέφυρες και τους ανισόπεδους κόµβους των εθνικών οδών!!! Ενώ στην Αθήνα θα πρέπει 
να ζητήσετε να αποξηλώσει ο ΗΛΠΑΠ τις γραµµές τροφοδοσίας των Τρόλλευ!!! 

Στον πραγµατικό κόσµο αυτά τα πράγµατα δεν γίνονται οπότε ένα µαστίγιο – στέλεχος εκποµπής/λήψης µέχρι 2, 
άντε 2.5 µέτρα µπορεί να τοποθετηθεί σε ένα αυτοκίνητο µε σχετική ευκολία αλλά µεγαλύτερο είναι αδύνατον, 
οπότε εδώ έχουµε πρόβληµα…. 

 Αν χρειαζόµαστε 19 µέτρα για τα 80m αλλά µπορούµε να βάλουµε µια κεραία πχ έως 2 µέτρα στο αυτοκίνητο 
τότε έχουµε µια θαυµάσια κεραία χωρητικής συµπεριφοράς µε ελάχιστη αντίσταση εισόδου, η χαρά των στασίµων 
και των επισκευαστών ραδιοερασιτεχνικών ποµποδεκτών!!! 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί µπορείτε να δείτε τις συνέπειες που έχουν τα στάσιµα κύµατα µιας Mobile 
κεραίας στην εκπεµπόµενη ισχύ. 
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Πράσινη περιοχή καλά- ανεκτά, κίτρινη περιοχή υψηλά, κόκκινη περιοχή επικίνδυνα υψηλά στάσιµα, γκρί περιοχή 
είναι θέµα λεπτών η καταστροφή του ποµποδέκτη. 

Για να λυθεί αυτό το πρόβληµα οι σχεδιαστές – κατασκευαστές των κεραιών mobile χρησιµοποίησαν το εξής 
«τέχνασµα»: 

Τοποθέτησαν ένα πηνίο στο σηµείο τροφοδοσίας της κεραίας, στη βάση της δηλαδή, µε αυτεπαγωγική αντίσταση 
ίση µε τη χωρητική αντίσταση που παρουσιάζει η κεραία στη συχνότητα που θέλουµε να εκπέµψουµε. 

Έτσι έχουµε δύο αντιστάσεις ίσου µέτρου αλλά αντιθέτου φοράς οπότε η επαγωγική αντίσταση εξουδετερώνει τη 
χωρητική αντίσταση µε αποτέλεσµα να έχουµε ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ. 

 

 

 

 

 

 

Μια κεραία Mobile 
ισοδυναµεί µε ένα 

ανοιχτό συντονιζόµενο  

κύκλωµα σειράς. 
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Θυµηθείτε από τη θεωρία της Ραδιοηλεκτρολογίας ότι συχνότητα συντονισµού είναι η συχνότητα στην οποία η 
σύνθετη αντίσταση του πυκνωτή Xc είναι ίση µε την σύνθετη αντίσταση του πηνίου XL δηλαδή: 

Όταν η XC = XL έχουµε συντονισµό, και επειδή η κεραία είναι ένα ανοιχτό συντονιζόµενο κύκλωµα σειράς 
παρουσιάζει µόνο µια µικρή αντίσταση όση είναι η ωµική αντίσταση της κεραίας. 

Έτσι λοιπόν εξηγήσαµε µε όσο γίνεται πιο απλό τρόπο, τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί µια κεραία mobile της 
οποίας το στέλεχος εκποµπής-µαστίγιο έχει µήκος µικρότερο από λ/4. 

Μια Ground Plane για να εργαστεί σωστά απαιτεί ένα τεχνητό έδαφος  µε µηχανικό µήκος περίπου λ/4 του µήκους 
κύµατος εκποµπής, µε άλλα λόγια το µήκος του αµαξώµατος του αυτοκινήτου θα έπρεπε να µεταβάλλεται ανάλογα 
µε τη συχνότητα εκποµπής µας!!! Για να συνοµιλήσουµε µε τους φίλους µας στα 80m χρειαζόµαστε ένα 
αυτοκίνητο 19 µέτρων!!!! και για τα 40m ένα 10 µέτρων µε δυό λόγια όλοι θα αγοράζαµε ένα αυτοκίνητο 
«φυσαρµόνικα» που θα το ανοιγοκλείναµε 
για να συντονίσουµε!!!!! Τρελά και 
εξωπραγµατικά πράγµατα! 

Οι σχεδιαστές των κεραιών θεωρούν ότι το 
αυτοκίνητο ενός ραδιοερασιτέχνη έχει µήκος 
από 3.5 ~ 4.5 m περίπου, διαστάσεις 
λογικές, που ανταποκρίνονται στο 
αυτοκίνητο ενός οικογενειάρχη. Ξέρουν 
όµως ότι η κεραία που πουλούν µπορεί 
επίσης να τοποθετηθεί σε ένα λεωφορείο – 
νταλίκα – φορτηγό, ή σε µια µηχανή – ΤΑΧΙ 
– (ΙΧ επιβατηγό)- φορτηγάκι κλπ.  

Αφού λοιπόν το µηχανικό µήκος του 
τεχνητού εδάφους της κεραίας – αµάξωµα - 
διαφέρει, σχεδίασαν τις κεραίες έτσι ώστε το 
µήκος του στελέχους εκποµπής/λήψης – 
µαστίγιο να µπορεί να µεταβληθεί έτσι ώστε 
σε συνδυασµό µε την αυτεπαγωγή του 
πηνίου η κεραία να «συντονίσει» στην 
επιθυµητή συχνότητα µε τα λιγότερα στάσιµα και τη µεγαλύτερη ακτινοβολία στο πεδιόµετρο. 

Αν η κεραία παρουσιάζει υψηλά στάσιµα στη χαµηλή περιοχή της µπάντας  

πχ. στους 3.5 ΜΗΖ τότε θα πρέπει να αυξήσουµε το µήκος του µαστιγίου, αν τα στάσιµα είναι υψηλά στην υψηλή 
περιοχή πχ στο 3.800 ΜΗΖ τότε πρέπει να µειώσουµε το µήκος του µαστιγίου.     

 

Ρυθµίζουµε για ελάχιστα στάσιµα και µέγιστη ένταση πεδίου. 

 

Προσοχή!!!  
 

Ελάχιστα στάσιµα δε σηµαίνει πάντοτε και µέγιστη ακτινοβολία! πρέπει να βρείτε τη «χρυσή τοµή» 
ώστε να έχετε τα λιγότερα στάσιµα και συγχρόνως τη µέγιστη ακτινοβολία. 

∆υστυχώς οι περισσότερες “Mobile” κεραίες συντονίζουν  µε χαµηλά στάσιµα σε µια µικρή περιοχή 
συχνοτήτων µέσα στη µπάντα. Αυτό οφείλεται στο ότι ο συντελεστής ποιότητος «Q» της κεραίας είναι 
µεγάλος περιορίζοντας δραστικά το εύρος της ζώνης συντονισµού της. 

«Monobander Mobile» κεραία 
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Συνήθως οι Mobile κεραίες έχουν ένα εύρος συντονισµού 
µερικών δεκάδων χιλιοκύκλων στις χαµηλές συχνότητες 
πχ. 160-80-40m και φτάνει τις εκατοντάδες όσο 
ανεβαίνουµε σε συχνότητα πχ υπάρχουν κεραίες που 
καλύπτουν στα 10m  εύρος 2000 ΚΗΖ µε στάσιµα έως 
1:1.5. 

Πολυµπαντικές κεραίες αυτοκινήτου – Multi-
band Mobile antennas 

∆όξα τω Θεώ οι Ραδιοερασιτέχνες έχουν ένα πλήθος 
ζωνών συχνοτήτων – µπάντες, τις οποίες µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν για επικοινωνία. Για το λόγο αυτό οι 
κατασκευαστές κεραιών σχεδίασαν και κατασκεύασαν 
εκτός από τις κεραίες που εργάζονται σε µια µόνο 
περιοχή συχνοτήτων -monobander κεραίες, και κεραίες 
που εργάζονται σε πολλές περιοχές συχνοτήτων – multi-
band Mobile antennas πχ. 80,40,20,15,10m 

Η βασική λειτουργία των κεραιών 
αυτών είναι ίδια µε αυτή των mono-
bander κεραιών απλά το πηνίο στη 
βάση τους έχει υπολογιστεί για τη 
χαµηλότερη συχνότητα εκποµπής 

και χρησιµοποιώντας ένα 
βραχυκυκλωτήρα χειροκίνητο ή 

µηχανικό αφαιρούµε όση 
αυτεπαγωγή απαιτείται ώστε η 

κεραία να συντονίσει µε τα λιγότερα 
δυνατόν στάσιµα. 

∆είτε την παρακάτω εικόνα: 

Multiband mobile antennas. Χειροκίνητη και µηχανοκίνητη. 

Είναι φανερό ότι η απόδοση µιας πολυµπαντικής κεραίας αυτοκινήτου 
διαφέρει ανάλογα µε τη συχνότητα στην οποία εργάζεται. Η φτωχότερη 
απόδοση είναι στις χαµηλές συχνότητες και η καλύτερη δυνατή στις υψηλές. 
Από µια κεραία 80-10m η χειρότερη απόδοση θα είναι στα 80m και η 
καλύτερη στα 10m. 

 

 

Παρατηρείστε πως αυξάνει η 
απόδοση µιας κεραίας µήκους 
2,65m µε πηνίο φορτίσεως στη 
µέση σε σχέση µε τη συχνότητα 

εκποµπής.  
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Συγκριτικός πίνακας απόδοσης µιας 
κεραίας Mobileµήκους περίπου 

2.15m, ανά µπάντα. 

Αυτός ο πίνακας µας λέει µε απλά λόγια 
ότι αν εκπέµπουµε  100 Watt από το 
αυτοκίνητό µας µε τη συγκεκριµένη 
κεραία  στον «αέρα» θα βγάζουµε:  

στα  80m = 1 Watt 

        40m = 7 Watt 

        20m = 20 Watt 

        15m=  25 Watt 

        10m=  63 Watt 

Καµιά κεραία HF mobile δεν έχει σταθερή απόδοση, αλλά εξαρτάται από τις φυσικές διαστάσεις του αυτοκινήτου  
και το σηµείο επάνω στο αυτοκίνητο που θα εγκατασταθεί. Καλύτερο σηµείο είναι η µέση της οροφής του 
αυτοκινήτου ενώ τα στάσιµα κύµατα εξαρτώνται από το µήκος του αυτοκινήτου σε σχέση µε το µήκος κύµατος 
που θα εκπέµψουµε. 

 

 

 

Συνηθισµένα σηµεία 
τοποθέτησης 

κεραιών mobile. 

 

 

 

 

 

 

Ένα οικογενειακό αυτοκίνητο περίπου 5m συντονίζει πολύ καλά 
στους 14-21-28 ΜΗΖ και µε αρκετή δυσκολία στα 80 και 40m. 
Στα 160m οι κεραίες Mobile έχουν  απελπιστικά φτωχή  ή 
µάλλον συµβολική απόδοση. 

 

 

 

 

∆είτε στην παρακάτω εικόνα το δράµα…. Ο ποµπός «βγάζει» 35Watt και η κεραία δίνει στον «αέρα» 80mWatt, 
δηλαδή 80 χιλιοστά του Watt. Έλεος!! 

 

 

Με ισχύ ποµποδέκτη 35 Watt η mobile κεραία εκπέµπει 80mWatt! 

 

Στις mobile κεραίες ο συνδυασµός µήκος µαστιγίου και µηχανικών διαστάσεων αµαξώµατος ευνοεί τις υψηλές 
συχνότητες. Σε ένα µεγάλο φορτηγό ή λεωφορείο, νταλίκα κλπ έχουµε πολύ καλύτερη απόδοση της ίδιας κεραίας 
στις χαµηλές συχνότητες λόγω του µεγάλου µήκους του αµαξώµατος. 
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Τα πιο συνηθισµένα σηµεία τοποθέτησης κεραιών Mobile και οι απώλειές τους σε σχέση µε το κέντρο 
της οροφής του αυτοκινήτου.* 

∆ηλαδή η ίδια κεραία σε ένα ΙΧ συντονίζει µε στάσιµα 1: 1.8 και σε ένα λεωφορείο µε 1:1 !!! επίσης σε δοκιµές 
που έχουµε κάνει η ίδια κεραία σε ΙΧ δηµιουργεί πεδίο 20mVolt/m και από λεωφορείο 60mV/m. Εποµένως µην 
ακούτε και κυρίως µην υιοθετείτε απόψεις για την καλή ή κακή συµπεριφορά µιας mobile κεραίας. Μπορεί στο 
αυτοκίνητο και στη θέση που τοποθετήθηκε να έχει µια καταπληκτική συµπεριφορά ή µια αποκαρδιωτική 
συµπεριφορά, ενώ  στο δικό σας  αυτοκίνητο  η συµπεριφορά της να είναι  αντίστροφη εντελώς. 

Όλοι οι κατασκευαστές κεραιών στις προδιαγραφές των κεραιών αναγράφουν µια τιµή στασίµων κυµάτων. Αυτή η 
τιµή είναι ενδεικτική και συνήθως πολύ κοντά στην πραγµατικότητα.  

* Αν χρησιµοποιείτε µαγνητική βάση προσθέστε ακόµη 0.2dB απώλειας. 

Αν είστε ο τύπος του Ραδιοερασιτέχνη που του αρέσει οι κεραίες του να έχουν την τέλεια - κατά το δυνατόν – 
απόδοση δοκιµάστε αυτό που κάνω εγώ….. 

Αφού τακτοποιήσετε τις συζυγικές σας υποχρεώσεις – όποιες και αν είναι αυτές – για να µην έχετε την XYL να σας 
«ψέλνει» τα διάφορα…. που θα κάνετε τον «κόσµο» και την αυλή χάλια εγκαταστήστε την κεραία στο αυτοκίνητο 
στην επιλεγµένη θέση και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή της. 

Κάντε την αρχική ρύθµιση του µαστιγίου στο µήκος που συνιστά ο κατασκευαστής και µε τη λιγότερη δυνατή ισχύ 
πχ. 5 Watt ελέγξτε τα στάσιµα στην αρχή, στη µέση και στο τέλος της µπάντας. Αν η κεραία συντονίζει µε στάσιµα 
κάτω από 1:1.5 σε όλη τη µπάντα τότε Well –Done! Όλα καλά, συγχαρητήρια για την αγορά και την επιτυχηµένη 
τοποθέτηση της κεραίας. 

Αν όµως η κεραία συντονίζει µε τα λιγότερα στάσιµα στην αρχή της  µπάντας ή χαµηλά και  έξω από τη µπάντα 
τότε είναι φανερό ότι η κεραία χρειάζεται λιγότερο µήκος µαστιγίου. Αντικαταστήστε το αυθεντικό µαστίγιο της 
κεραίας µε ένα µεγαλύτερο από µπρουτζοκόλληση – θεϊκό υλικό για πειράµατα µε κεραίες- αλουµινόσυρµα ή 
ατσαλόσυρµα και µετρήστε πάλι τα στάσιµα.  

∆είτε που συντονίζει η κεραία και αρχίστε να κόβετε µισό πόντο στην αρχή από την κορυφή και όσο «πέφτουν» τα 
στάσιµα χιλιοστό χιλιοστό έως ότου τα στάσιµα ελαχιστοποιηθούν. 

Αν ξαφνικά αρχίσουν και ανεβαίνουν σηµαίνει ότι ξεπεράσατε το κρίσιµο σηµείο και σταµατήστε. Αντικαταστήστε 
το πειραµατικό µαστίγιο µε ένα νέο κοµµένο στο µήκος που είχατε τα λιγότερα στάσιµα. Με ένα σπρέυ στο χρώµα 
του «Νίκελ» ή «ασηµί» χρωµατίστε τη µπρουτζοκόλληση και καλά QSO!! 

Αν η κεραία µε το αυθεντικό µαστίγιο συντονίζει ψηλά ή ψηλά και έξω από τη µπάντα είναι φανερό ότι η κεραία 
έχει «κοντό» µαστίγιο και θέλει µεγαλύτερο. Αντικαταστήστε το αυθεντικό µαστίγιο µε ένα από µπρουτζοκόλληση 
και επαναλάβατε την παραπάνω διαδικασία έως ότου η κεραία συντονίσει και καλά QSO!! 

Προσοχή!!! 

Πολλές φορές ενώ µια κεραία µε ισχύ 5 Watt συντονίζει µε στάσιµα 1:1 όταν αυξήσουµε την ισχύ στα 50 Watt τα 
στάσιµα «ανεβαίνουν» πχ στο 1:1.5 και αυξάνοντας την ισχύ στα 100 Watt τα στάσιµα µπορεί να φτάσουν και το 
1:1.8 ή και 2 ακόµη. 

Μην ανησυχήσετε αν σας συµβεί αυτό. Όσο αυξάνει η ισχύς, τόσο περισσότερο «φαίνονται» οι ατέλειες µιας 
κεραίας ή µιας εγκατάστασης. Ξανά ανεβοκατεβάστε το µαστίγιο και η κατάσταση θα βελτιωθεί, αν δεν δείτε 
βελτίωση τότε ελέγξτε την τοποθέτηση. Αν όλα είναι σωστά αλλά τα στάσιµα δεν κατεβαίνουν τότε απλά αυτές 
είναι οι δυνατότητες της κεραίας σας, αυτήν αγοράσατε και δεν µπορεί η ίδια να κάνει κάτι άλλο. 
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Τελευταία λύση αλλά όχι και καλύτερη, antenna tuner. 

 

Η µόνη λύση είναι να χρησιµοποιήσετε ένα antenna tuner. Θα µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε τον ποµποδέκτη σας 
για να κάνετε τα QSO σας µε τον καλύτερο πρακτικά τρόπο. 

 

Οι πιο διαδεδοµένοι τύποι κεραιών. 
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Στην προσπάθεια τους οι κατασκευαστές κεραιών mobile  για την καλύτερη απόδοση ενός σταθµού mobile, έχουν 
σχεδιάσει πολλά είδη κεραιών αλλά τα πιο διαδεδοµένα είναι τα εξής: 

Mobile κεραία µε το πηνίο φορτίσεως στη βάση. Είναι η πιο διαδεδοµένη κεραία για Mobile επικοινωνίες. 
Η κατασκευή της είναι εύκολη, έχει εξαιρετική µηχανική αντοχή, συντονίζει εύκολα, έχει µικρό κόστος 
κατασκευής, και ικανοποιητική απόδοση. 

Mobile κεραία µε το πηνίο φορτίσεως στη µέση. Είναι επίσης πολύ διαδεδοµένη κεραία για Mobile 
επικοινωνίες. Η κατασκευή της είναι εύκολη, έχει µέτρια  µηχανική αντοχή, συντονίζει εύκολα, έχει µικρό 
κόστος κατασκευής, και την καλύτερη απόδοση. 

Mobile κεραία µε το πηνίο φορτίσεως στην κορυφή. Είναι σχετικά διαδεδοµένη κεραία για Mobile 
επικοινωνίες. Η κατασκευή της είναι δύσκολη σχετικά, έχει µικρότερη µηχανική αντοχή σε σχέση µε τις 
δύο προηγούµενες, συντονίζει σχετικά εύκολα, έχει µεγαλύτερο κόστος κατασκευής από τις άλλες δύο, και 
καλή απόδοση. 

Ελικοειδής κεραία ή helical Wipe, στην ουσία είναι όλη η κεραία ένα αυτοσυντονιζόµενο πηνίο, έχει πολύ 
καλή απόδοση, πολύ καλή µηχανική αντοχή, πολύ καλή απόδοση, χαµηλό κόστος, αλλά είναι monoban-
der.  

Εκτός από τους παραπάνω τύπους κεραιών υπάρχουν και πολλές θαυµάσιας απόδοσης και ασυνήθιστης σχεδίασης 
και κατασκευής κεραίες mobile, ανάλογες µε το σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν και τον τύπο του οχήµατος 
στον οποίο θα τοποθετηθούν. 

 

 

 

Ασυνήθιστες για τα 
Ελληνικά δεδοµένα 
κεραίες Mobile!! 

  
Χωρητικότητες κορυφής 
και τεράστια πηνία 
συντονισµού! 

 

 

 

 

Πολλές φορές µια κεραία 
mobile είναι δύσκολο να 
ρυθµιστεί έτσι ώστε να 
έχει χαµηλά στάσιµα και 
ικανοποιητική απόδοση.  

 

 

 

Για το λόγο αυτό 
αναπτύχθηκαν διάφορες 
τεχνικές προσαρµογής 
και συντονισµού αυτών 
των κεραιών, δείτε την 
παρακάτω εικόνα. 
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∆ιάφορες µέθοδοι προσαρµογής κεραίας – γραµµής µεταφοράς. 

Χωρητική προσαρµογή ως προς γη: 

Χρησιµοποιείται για να προσαρµόσουµε µια κεραία mobile 
χαµηλών συχνοτήτων στην γραµµή µεταφοράς. 

Σειριακή χωρητική προσαρµογή µε τη γραµµή 
µεταφοράς: 

Χρησιµοποιείται σε κεραίες µονής µπάντας – monοbander, 
χαµηλών συχνοτήτων για να προσαρµόσει την κεραία στη 
γραµµή µεταφοράς. 

Επαγωγική προσαρµογή µε πηνίο µεσαίας λήψης: 

Χρησιµοποιείται σε κεραίες µονής µπάντας – monobander, 
υψηλών συχνοτήτων για να προσαρµόσει την κεραία στη 
γραµµή µεταφοράς. 

Μετασχηµατιστής προσαρµογής – Balun: 

Χρησιµοποιείται σε πολυµπαντικές κεραίες – multiband για 
να προσαρµόσει την κεραία στη γραµµή µεταφοράς σε 
διαφορετικές συχνότητες από 160-10m. 

Μια ιδιαίτερα δηµοφιλής κατηγορία κεραιών Mobile είναι 
αυτές που εκτός από το πηνίο φορτίσεως χρησιµοποιούν για 
να συντονίσουν και µια χωρητικότητα κορυφής. 

 Capacity – Hat. 

Η αλήθεια είναι ότι αυτή η τεχνική χρησιµοποιείται ΚΑΙ σε 
ορισµένες κεραίες βάσεως είτε είναι Κατακόρυφες – Vertical 
πχ Diamond GP-5 ή GP-6, είτε είναι κατευθυνόµενες 
π.χ.Cushcraft MA-5B.Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνονται 
οι κυριότεροι τύποι χωρητικότητας κορυφής που 
χρησιµοποιείται στις Mobile κεραίες. 

Στις περιπτώσεις Α και C µετακινώντας πάνω-κάτω επάνω στο µαστίγιο τη χωρητικότητα κορυφής ρυθµίζουµε τα 
στάσιµα της κεραίας όσο γίνεται χαµηλότερα, ενώ στην περίπτωση Β, µετακινούµε όλο το µαστίγιο πάνω- κάτω για 
να συντονίσουµε. Οι κεραίες αυτού του τύπου έχουν πολύ καλύτερη απόδοση σε σχέση µε τις κεραίες που έχουν 
µόνο ένα πηνίο φόρτισης, ιδιαίτερα στις χαµηλές συχνότητες όπου και τα στάσιµα δύσκολα ρυθµίζονται και η 
συνολική εκπεµπόµενη στον «αέρα» ισχύ είναι συνήθως µικρή, και το κάθε  Watt-άκι πολύτιµο. 
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Στις χωρητικότητες 
κορυφής αναπτύσσονται 
εξαιρετικά µεγάλα 
φορτία µε αποτέλεσµα οι 
τάσεις που επικρατούν 
επάνω τους να είναι 
εξαιρετικά ισχυρές και 
επικίνδυνες.  

Προσοχή σε αυτού 
του είδους τις κεραίες, 
ακόµη και µε µικρή 
ισχύ πχ 5 Watt 
αναπτύσσουν 
υπερτάσεις στην 
κεραία µε αποτέλεσµα 
αν τις αγγίξετε θα 
θυµάστε για όλη σας 
τη ζωή αυτό το 
«άγγιγµα». 
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Και κάποιες εξωπραγµατικές!! 

Εκτός από τις κεραίες µεσαίων - βραχέων κυµάτων (160-10m) 
που είδαµε έως τώρα, στο αυτοκίνητο τοποθετούνται και 
κεραίες Mobile για τις συχνότητες των V/U. Στην Ελλάδα 
έχουµε σταθµούς Mobile εκτός από τα βραχέα, στους 50 – 70 
– 144 – 430 – 1296 MHZ. 

Οι πιο διαδεδοµένες κεραίες Mobile στην Ελληνική 
αγορά. 

Κατά κανόνα οι V/UHF σταθµοί στην Ελλάδα τουλάχιστον είναι 
αριθµητικά οι περισσότεροι. Οι mobile κεραίες V/UHF είναι 
ευκολότερες στην κατασκευή και στην ρύθµιση από ότι οι 
κεραίες των βραχέων κυµάτων, είναι φτηνότερες στην αγορά, 
οι µηχανικές τους διαστάσεις είναι µικρότερες ή και περίπου ίδιες µε τις κεραίες των βραχέων κυµάτων, η δε  
απόδοσή τους είναι εξαιρετική και πολλές φορές ισάξια µε αυτή των κεραιών βάσεως. 

Η απλούστερη κεραία είναι η Ground Plane λ/4 που: 

στα 6m το µαστίγιο έχει µήκος 1.42m περίπου,  

στα 2m το µαστίγιο έχει µήκος 0.49m περίπου  

στα 70cm το µαστίγιο έχει µήκος 17cm περίπου και 

στα 23cm το µαστίγιο έχει µήκος 5.5 cm περίπου. 

Οι κεραίες mobile λ/4 έχουν απολαβή 2.15dB ως προς την ισότροπη κεραία αναφοράς και 0dB ως προς τον εαυτό 
της!!! Θα ήταν κουτό λοιπόν αφού οι φυσικές µηχανικές τους διαστάσεις είναι τόσο µικρές οι σχεδιαστές – 
κατασκευαστές κεραιών µα και οι ίδιοι οι Ραδιοερασιτέχνες να µην κατασκευάσουν κεραίες µεγαλύτερου µήκους 
και απολαβής. 

Έτσι κατασκευάστηκαν mobile κεραίες VHF/UHF µε φυσικό µήκος περίπου 2m απολαβή µεγαλύτερη από 2.15dBi, 
και χαµηλά έως 
ανύπαρκτα στάσιµα. 
Μιας και το’φερε η 
κουβέντα για τα 
στάσιµα, οι κεραίες 
VHF/UHF δεν έχουν 
ποτέ περισσότερο 
από 1:1.5 και ο 
λόγος είναι ότι οι 
διαστάσεις των 
αυτοκινήτων 
υπερκαλύπτουν τις 
απαιτήσεις των 
κεραιών για τεχνητό 
έδαφος.  

 

Η σύγκριση µε µια 
µατιά στις κεραίες 

Mobile. 
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Για του λόγου το αληθές δείτε την παρακάτω εικόνα που αφορά µια τυχαία κεραία διπλής µπάντας Dual – Band 
144/ 430 MHZ, από αυτές που πωλούνται µε επιτυχία στην Ελληνική αγορά. 

 

∆ύο λόγια για τις Mobile κεραίες V/UHF. 

 

Είναι οι περισσότερο γνωστές κεραίες σε όλους τους Ραδιοερασιτέχνες του κόσµου, και φυσικά στους Έλληνες 
Ραδιοερασιτέχνες.  Τοποθετούνται εύκολα στο αυτοκίνητο είτε µε µια βάση  που µανδαλώνει ή βιδώνει επάνω στο 
αµάξωµα, είτε µε µια µαγνητική βάση – έχοντας µια µικρή απώλεια ισχύος 0.2dB. 

Πολλοί Έλληνες Ραδιοερασιτέχνες πιστεύουν ότι οι κεραίες V/UHF δεν έχουν στάσιµα! τις αγοράζουν και τις 
τοποθετούν στο αυτοκίνητο χωρίς καµιά άλλη ενέργεια. Αυτό είναι λάθος. Οι κεραίες V/UHF έχουν στάσιµα όπως 
και οι κεραίες των βραχέων κυµάτων, και απαιτείται να ρυθµιστεί η κάθε µια τους επάνω στο αυτοκίνητο που θα 
«δουλέψει». Ακόµη και κάποιες προρυθµισµένες από το εργοστάσιο κεραίες αν ρυθµιστούν επάνω στο 
συγκεκριµένο αυτοκίνητο που θα δουλέψουν, θα έχουν πολύ καλύτερη απόδοση. 

Στα πολλά χρόνια που είµαι Ραδιοερασιτέχνης έχει τύχει να µετρήσω τα στάσιµα στις κεραίες πολλών φίλων 
Ραδιοερασιτεχνών. Πάντοτε υπήρχαν περιθώρια βελτίωσης των στασίµων αλλά και εκπλήξεις….. 

Κεραίες «κοµµένες» εσωτερικά από κακοτεχνία του εργοστασίου, κεραίες µε µαστίγια πιο «κοντά» από όσο 
χρειαζόταν για να συντονίσει η κεραία στο συγκεκριµένο αυτοκίνητο, κεραίες µε το µαστίγιο τοποθετηµένο τόσο 
κοντά στο αµάξωµα που είχαν <4 > στάσιµα, και πολλά – πολλά άλλα που θα χρειαζόµουν τις σελίδες ενός τόµου 
εγκυκλοπαίδειας για να τις αναφέρω και να σας περιγράψω πώς τελικά η κάθε µια τους εργάστηκε σωστά! 

Η άποψη µου είναι ΠΟΤΕ µη χρησιµοποιήσετε µια κεραία Mobile αν πρώτα δεν ελέγξετε τα στάσιµά της ΑΦΟΥ 
έχετε ολοκληρώσει την εγκατάστασή της.  Χρησιµοποιείστε µια γέφυρα στασίµων κυµάτων κατάλληλη για τις 
περιοχές VHF/UHF και ρυθµίστε τα στάσιµα να είναι όσο γίνεται χαµηλότερα, ενώ παράλληλα ελέγχετε µε ένα 
πεδιόµετρο την ένταση της ακτινοβολίας της κεραίας σας.  

Αφού τελειώσετε την εγκατάσταση της κεραίας σας σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, τοποθετήστε το 
πεδιόµετρο σταθερά σε τέτοια θέση ώστε η βελόνα να δείχνει όταν πατάτε το ΡΤΤ ακριβώς στην µέση της κλίµακας 
του οργάνου, στη συνέχεια ρυθµίστε τα στάσιµα στο χαµηλότερο δυνατό σηµείο, και παράλληλα ελέγξτε αν έχετε 
τη µέγιστη ακτινοβολία. Αν συµβαίνει αυτό συγχαρητήρια! Αν όχι βρείτε τη χρυσή τοµή µεταξύ στασίµων και 
ακτινοβολίας ώστε και ο ποµποδέκτης να µην κινδυνεύει και η κεραία να ακτινοβολεί ικανοποιητικά!  

Στην πλειοψηφία τους το µαστίγιο έχει µήκος 
µεγαλύτερο από λ/4, αυτό σηµαίνει ότι η κεραία έχει 
µια επαγωγική συµπεριφορά, αντίσταση εισόδου 
διαφορετική από 50ΩΜ, και υψηλά στάσιµα κύµατα. 

 

Κεραία mobile V/UHF «στενής» ζώνης 
συχνοτήτων 

Μια τέτοια κεραία για να ρυθµιστεί ώστε να 
παρουσιάζει αντίσταση 50ΩΜ και να µπορέσει να 
συνδεθεί στη γραµµή µεταφοράς του ποµποδέκτη 
µας απαιτεί έναν πυκνωτή µε χωρητική αντίσταση 
ίση µε την επαγωγική αντίσταση που παρουσιάζει το 
µαστίγιο στη συχνότητα εργασίας µας. 

Αυτή η  λύση είναι κατάλληλη για µικρές ζώνες συχνοτήτων, στη Ραδιοερασιτεχνική πραγµατικότητα οι µπάντες 
µας έχουν εύρος της τάξης των ΜΗΖ, 50-52, 144-46, 430-440, οπότε µια τέτοια λύση πρακτικά δεν µπορεί να 
αποδώσει.  
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Όταν η ΧL της κεραίας είναι ίση µε την XC του πυκνωτή έχουµε 
συντονισµό της κεραίας. 

Για το λόγο αυτό οι σχεδιαστές – κατασκευαστές κεραιών 
ανέπτυξαν διάφορες τεχνικές προσαρµογής των κεραιών, η 
απλούστερη και πιο διαδεδοµένη τόσο στις κεραίες του εµπορίου, 
όσο και στις ιδιοκατασκευές είναι η προσαρµογή µέσω πηνίου µε 
µεσαία λήψη. 

Στην εικόνα βλέπουµε µια κεραία για τα 2m/145 ΜΗΖ στην οποία η 
προσαρµογή γίνεται µέσω ενός πηνίου µε µεσαία λήψη.  Η τεχνική 
αυτή χρησιµοποιείται πάρα πολλά χρόνια µε µεγάλη επιτυχία. Είναι 
εύκολη, οικονοµική, δίνει καλή ρύθµιση στασίµων µε ένα απλό 
«ανεβοκατέβασµα» του µαστιγίου, και επειδή ο ποµποδέκτης  σε 
κάθε περίπτωση «βλέπει» σαν φορτίο το κοµµάτι µεταξύ της 
µεσαίας λήψης που πηνίου και της γείωσης, δύσκολα καίγεται η 
βαθµίδα ισχύος του. 

 

 

 

Ο πιο κοινός τύπος Monobander κεραίας για VHF. 

 

 

 

 

 

Στην εικόνα αριστερά φαίνεται το ηλεκτρονικό κύκλωµα της 
παραπάνω κεραίας, και ο τρόπος που «κλείνει» κύκλωµα το ρεύµα 
της εξόδου του ποµπού µε τη µεσαία λήψη της κεραίας και τη 
γείωση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 

Η εικόνα παρουσιάζει ένα ενδεικτικό  και ΟΧΙ το πραγµατικό 
ισοδύναµο ηλεκτρικό-µιγαδικό κύκλωµα της κεραίας. 

 

Ενδεικτικός 
βρόγχος 
ρεύµατος 
µεταξύ 
ποµποδέκτη και 
mobile κεραίας 

 

Με την πάροδο 
των χρόνων τα 
UHF δόθηκαν 
στους 
Ραδιοερασιτέχνες 
σχεδόν σε όλο 
τον κόσµο. Έτσι 
οι ποµποδέκτες 
µονής µπάντας- 
monobander 
transceiver 
έδωσαν τη θέση 
τους στους V/U, 
δηλαδή σε 
ποµποδέκτες 

διπλής µπάντας – Dual Bander VHU + UHF (σήµερα υπάρχουν και 
τριπλής και τετραπλής µπάντας ποµποδέκτες στο εµπόριο!) αλλά η 
πλειοψηφία των ποµποδεκτών του εµπορίου είναι διπλής µπάντας 
V/U. 
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Εποµένως οι κατασκευαστές κεραιών ακολουθώντας τις δυνατότητες των ποµποδεκτών κατασκεύασαν κεραίες 
διπλής, τριπλής ακόµη και τετραπλής µπάντας µε ένα µαστίγιο και ένα κοινό σύστηµα προσαρµογής στην είσοδό 
της.  Ο κάθε κατασκευαστής έχει χρησιµοποιήσει τη δική του τεχνική προσαρµογής και ρυθµίσεων, αλλά σε 
γενικές γραµµές µια απλή κεραία διπλής µπάντας V/UHF δουλεύει ως εξής: 

 

 

Απλή κεραία V/UHF – λ/4 

 

UHF 

Το τµήµα της κεραίας από την είσοδο έως το πηνίο έχει µήκος λ/4 για τα UHF και ακτινοβολεί στα 70cm, από 430 
– 440 ΜΗΖ.  

Το πηνίο που βρίσκεται στη µέση της κεραίας στην πραγµατικότητα είναι µια κυµατοπαγίδα συντονισµένη στα 
70cm, έτσι δεν επιτρέπει στα UHF να περάσουν από µέσα της παρουσιάζοντας θεωρητικά άπειρη, πρακτικά πολύ 
µεγάλη αντίσταση. 

VHF 

Ολο το µαστίγιο από τη βάση της κεραίας έως την κορυφή του εκπέµπει σαν κεραία λ/4 µια και το πηνίο δεν παίζει 
κανένα ρόλο στα 2m,από 144-146 ΜΗΖ. 

Φυσικά οι κατασκευαστές δεν κατασκευάζουν απλές κεραίες 
διπλής µπάντας λ/4. Κατασκευάζουν σύνθετες mobile κεραίες 
µεγάλου µήκους, και απολαβής. Κάθε κατασκευαστής 
χρησιµοποιεί ένα σύνολο πηνίων και πυκνωτών τοποθετηµένα 
επάνω στο µαστίγιο  τα οποία µε τον κατάλληλο µεταξύ τους 
συνδυασµό επιτρέπουν στην κεραία να «δουλέψει» µε µήκος 
5/8, λ/2 ή 2Χ5/8, 3Χ5/8, 2 Χ λ/2 κλπ. 

Στην διπλανή εικόνα φαίνεται µια σύγχρονη κεραία mobile V/
UHF µε  ένα σύνολο πηνίων και πυκνωτών που της επιτρέπει να 
έχει τα εξής θαυµάσια χαρακτηριστικά: 

 

Frequency:144-148/430-440 MHz. 
Gain: 5.0/7.6 dB. 
Max power: 150 Watts  
Length:1500mm. 
Connector:UHF.(PL-259) 
Weight: 690grams 
Impedance: 50 Ohms. 
VSWR: less 1.5 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  252525   

Πολυµπαντική κεραία Mobile κλιµακωτής απολαβής. 

Και τελειώνουµε µε την ισχύ των mobile κεραιών. 

Κάθε κεραία όταν διαρρέεται από το ρεύµα  ισχύος της 
βαθµίδας εξόδου του ποµποδέκτη µας ζεσταίνεται! επιπλέον 
στην κεραία ανάλογα µε την κατασκευή της  αναπτύσσονται 
υπερτάσεις και υπερεντάσεις οι οποίες «δοκιµάζουν» την 
αντοχή των υλικών και την ποιότητα της κατασκευής της. Κάθε 
κεραία έχει µια ισχύ εργασίας την οποία σε καµιά περίπτωση 
∆ΕΝ πρέπει να την υπερβούµε, ο κάθε κατασκευαστής δίνει την 
ισχύ λειτουργίας της κεραίας και µάλιστα ανά mode. Στο 
παρακάτω παράδειγµα φαίνεται καθαρά η ισχύς λειτουργίας και 
το Mode κάποιας κεραίας Mobile. 

120 Watt pep σε SSB Mode, µετά.. «κάτι 
µυρίζει!» 

Σε περίπτωση που αναφέρεται µόνο η ισχύς χωρίς το Mοde θεωρούµε ότι αναφέρεται σε FM.  Μεγάλη προσοχή 
πρέπει να δώσουµε στον τρόπο τοποθέτησης της κεραίας στο αυτοκίνητο. Η άποψη ότι όλες οι κεραίες  Mobile 
µπορούν να τοποθετηθούν είτε σε µαγνητικές, είτε µανδαλωτές ή βιδωµένες στο αµάξωµα του αυτοκινήτου βάσεις 
είναι παντελώς λάθος. 

Άλλες κεραίες µπορούν να τοποθετηθούν και στις δύο βάσεις και άλλες όχι. ∆είτε την παρακάτω εικόνα… 
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Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται καθαρά η περίπτωση πολυµπαντικής κεραίας βραχέων και V/UHF η οποία 
τοποθετείται µόνο σε βάση βιδωµένη επάνω στο αυτοκίνητο, δε δουλεύει µε µαγνητική βάση, ανεβάζει στάσιµα. 
Εποµένως διαβάστε προσεκτικά σε τι είδους βάση «µπαίνει» η κεραία σας για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις!  

Βάσεις κεραιών mobile  για  αυτοκίνητο υπάρχουν πολλών ειδών, κάθε µια τους έχει σχεδιαστεί  έχοντας µια 
ιδιαίτερη δυνατότητα σε σχέση µε τις άλλες. Ας δούµε µερικά παραδείγµατα κεραιών mobile: 

Τι πρέπει να ξέρετε για τις βάσεις των mobile κεραιών. 

Σε όσες τοποθετούνται τρυπώντας τη λαµαρίνα του αυτοκινήτου, βάλτε σιλικόνη µεταξύ βάσης και λαµαρίνας 
και λαµαρίνας βιδών στήριξης για να µη σκουριάσει το αυτοκίνητο και µετρήστε µε ένα πολύµετρο να 
δείτε αν η βάση έχει ηλεκτρική επαφή µε τη λαµαρίνα του αυτοκινήτου και αν η αντίσταση επαφής στο 
συνεχές ρεύµα του πολυµέτρου είναι λιγότερο από 0,3 ΩΜ.  

Όσες τοποθετούνται – µανδαλώνουν µε αλλενόβιδες στο νεροχύτη του αυτοκινήτου ή σε άλλο σηµείο 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ στήριξης, αφού τις βιδώσετε και βάλετε σιλικόνη ώστε να µη σκουριάσει η λαµαρίνα του 
αυτοκινήτου, µετρήστε µε το πολύµετρο για αντίσταση επαφής κάτω από 0,3 ΩΜ. 

Οι µαγνητικές κεραίες δεν έχουν καµία ηλεκτρική επαφή ή µηχανική επαφή µε τη λαµαρίνα του αυτοκινήτου. 
Έτσι χωρίς µηχανική επαφή δεν έχουµε σκουριά!!! Και χωρίς ηλεκτρική επαφή δεν έχουµε «γείωση». Για 
το λόγο αυτό αφού τοποθετήσετε την κεραία πάνω στο αυτοκίνητο και συνδέσετε την κάθοδο στον 
ποµποδέκτη – την βιδώσετε- µε το πολύµετρο στα ΩΜ µετρήστε από το σφιγκτήρα του Connector-α ή από 
µια βίδα χωρίς χρώµα του ποµποδέκτη  σε µια βίδα που βιδώνει επάνω στην λαµαρίνα του αυτοκινήτου. 
Εγώ για παράδειγµα µετράω από τον σφιγκτήρα του Connector-α σε µια βίδα που βιδώνει επάνω στον 

«µασπιέ» του αυτοκινήτου. Αν η αντίσταση είναι έως 0,5ΩΜ είναι όλα 
εντάξει, διαφορετικά υπάρχει πρόβληµα. 

Είτε ο ποµποδέκτης ∆ΕΝ είναι γειωµένος κατ΄ευθείαν στη λαµαρίνα του 
αυτοκινήτου.  

4b   Είτε το µαύρο καλώδιο της τροφοδοσίας του ποµποδέκτη ∆ΕΝ είναι   
απευθείας συνδεδεµένο στον αρνητικό πόλο της µπαταρίας. 

 

Τέλος πηγαίνετε στην ίδια τη µαγνητική βάση και µετρήστε µε το 
πολύµετρο στα ΩΜ από τη γείωση του Connector-α  µε οποιοδήποτε 
σηµείο της λαµαρίνας του αυτοκινήτου πχ µια βίδα και δείτε αν η 
αντίσταση είναι κάτω από 0,5 ΩΜ, αν ναι τότε όλα είναι καλά και 
προχωρήστε στη ρύθµιση των στασίµων της κεραίας. Αν βρείτε 
µεγαλύτερη αντίσταση δείτε µήπως το «µπλεντάζ» έχει ψυχρή κόλληση, ή 
δεν είναι καθόλου κολληµένο απλά είναι συνεστραµµένο ή χαλαρά 
πρεσσαρισµένο. ∆ιορθώστε το πρόβληµα ΠΡΙΝ ξεκινήσετε να ρυθµίσετε 
την κεραία, διαφορετικά τα αποτελέσµατα θα είναι οικτρά.   
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Όλες οι βάσεις κεραιών συνοδεύονται από µια κάθοδο µήκους συνήθως 4 µέτρων. Ο κάθε κατασκευαστής επιλέγει 
έναν τύπο καλωδίου κατάλληλο για την ισχύ και τη συχνότητα λειτουργίας της κεραίας που θα «καθίσει» επάνω 
της.   Προσοχή! Όλες οι βάσεις κεραιών ∆ΕΝ έχουν το ίδιο καλώδιο. 

Φροντίστε να συµβαδίζουν οι δυνατότητες της βάσης σας µε τις απαιτήσεις της κεραίας  µε την οποία θα 
συνεργαστεί. Φροντίστε το «πακέτο» βάση κεραίας – κεραία να αντιστοιχούν στις απαιτήσεις ισχύος και 
συχνότητας εκποµπής του ποµποδέκτη σας και καλά mobile QSO…. 

Βάσεις για κεραίες «βαρέως» τύπου, αλλά και κατηγορίας… «φτερού»,  µαζί µε ακτινοβολιτές – radial. 

Τελειώνοντας… Οι Ραδιοερασιτεχνικές επικοινωνίες µέσα από το αυτοκίνητο είναι υπέροχες… είναι  
συγκινητικές….. είναι συντροφιά… είναι παρέα. Είτε κάνετε QSO στα βραχέα, είτε στα VHF/UHF πάντοτε 
αισθάνεστε όµορφα και ασφάλεια ακούγοντας τη φωνή του συνοµιλητή σας. Με µια καλά τοποθετηµένη, και 
καλορυθµισµένη κεραία µπορείτε να κάνετε QSO ακόµη και έξω από την Ευρώπη µε εξαιρετικά σήµατα!  

Στα 160m τα QSO σε φωνή είναι δύσκολα ακόµη και κατά τη διάρκεια της νύχτας σε µεγάλες αποστάσεις, 
δεδοµένου ότι όλες οι Mobile κεραίες εκπέµπουν ελάχιστα Watt-άκια από ένα ποµποδέκτη 100Watt. 

Στα 80m τα QSO έχουν µεγαλύτερη επιτυχία µιας και οι Mobile κεραίες έχουν καλύτερη απόδοση. Είναι δυνατόν 
να γίνουν επιτυχηµένα QSO µέσα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της νύχτας ακόµη και λίγο µετά την ανατολή του 
ηλίου. 

Στα 40m έχουµε επιτυχηµένα QSO όλο το 24ωρο όχι µόνο µέσα στην Ελλάδα αλλά και µε πολλές Ευρωπαϊκές 
χώρες, χώρες της Μέσης Ανατολής, της Μεσογείου, και της Βόρειας Αφρικής. 

Στα 20m τα QSO είναι εύκολα ακόµη και µε συνθήκες «συνωστισµού» στη µπάντα από τη συγκέντρωση 
εκατοντάδων σταθµών λόγω κάποιου γεγονότος πχ Contest- διαγωνισµός, ή απλώς γιατί έχει «κέφια» η διάδοση. 

Στα 15m  είναι δυνατόν να γίνουν QSO ακόµη και µε Νότιο Αφρική (το απογευµατάκι), Ιαπωνία (ειδικά νωρίς το 
πρωί τα Σαββατοκύριακα), Καναδά (λίγο µετά τις 2-3 το µεσηµέρι) κλπ. 

Στα 10m οι mobile κεραίες έχουν την καλύτερη απόδοση της περιοχής των βραχέων κυµάτων. QSO µε όλη την 
Ευρώπη, Μέση ανατολή, Ιαπωνία, Αφρική, Ινδονησία, Ινδία, Ηνωµένες πολιτείες, Καναδά, κλπ, κλπ, κλπ. Είναι 
δυνατές µε οποιοδήποτε 100 Watt-ο ποµποδέκτη είτε σε SSB, είτε σε FM, είτε σε  AM mode. 

Στα 6m όταν υπάρχει Τροποσφαιρικό ή Ε-σποραδικό τα QSO µε κεραίες Mobile είναι εφάµιλλα των QSO που 
«κάνουν» οι σταθµοί βάσεως! Ειδικά από το Μάιο µέχρι και το Σεπτέµβρη όσοι έχουν 50 ΜΗΖ/SSB στο αυτοκίνητο 
απολαµβάνουν ΤΑ QSO! 

Στα 2m/70 cm τα QSO που πραγµατοποιούνται σε ποσοστό 90% αφορά επικοινωνίες µέσα στην Ελλάδα µε FM 
συνήθως διαµόρφωση, είτε µέσω επαναληπτών-αναµεταδοτών, είτε simplex. Και εδώ υπάρχουν ευχάριστες 
εκπλήξεις που αφορούν την πρόσβαση σε αναµεταδότες-επαναλήπτες, αλλά και simplex επαφές. 

Μια τέτοια επικοινωνία που µε κατέπληξε ευχάριστα ήταν µε τον αείµνηστο και αξέχαστο φίλο και γνωστό σε 
όλους µας SV1BKY τον πανταχού παρόντα ΜΠΑΜΠΗ, µε τον οποίο είχα simplex QSO πρίν ένα περίπου µήνα εγώ 
κινητός στην εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών στο ύψος του Αιγίου, και ο αείµνηστος Μπάµπης από το σπίτι του 
στην Νέα Πεντέλη. Ας είναι µαλακό το χώµα στο οποίο αναπαύεσαι καλέ µας φίλε….. 

Το υπόλοιπο 10% αφορά QSO µε σταθµούς εκτός Ελλάδος είτε µέσω τροποσφαιρικής διάδοσης είτε µέσω Ε-
σποραδικού. Και εδώ οι εκπλήξεις δεν σταµατούν ειδικά όσοι κινούνται κοντά σε παραθαλάσσιες ή ορεινές 
περιοχές πάντοτε ανεπάντεχα QSO σε SSB κυρίως Mode. 

Και µε αυτά τα ολίγα και πενιχρά αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι σας 
χαιρετώ, εύχοµαι σε όλους να είστε καλά, να χαίρεστε τις οικογένειες 
σας και το χόµπι µας. Σε όσους θα κάνουν τα πρώτα τους βήµατα στους 
Mobile σταθµούς εύχοµαι καλή επιτυχία. 

 

 de SV1NK 

Μάκης  

 

TA ΘΕΡΜΑ MOY ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ, ΚΑΛΟΥ ΦΙΛΟΥ, ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΥ 
ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ SV1BKY - 

ΜΠΑΜΠΗ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΑΦΝΙΚΟ ΧΑΜΟ ΤΟΥ.  

Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΣ ΓΕΜΙΣΕ ΛΥΠΗ ΑΛΛΑ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ 
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡ∆ΙΕΣ ΜΑΣ. 

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΚΑΛΕ ΜΑΣ ΦΙΛΕ. 
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Αγαπητοί φίλοι συνάδερφοι ραδιοερασιτέχνες και µη,  σας  εύχοµαι ολόψυχα υγεία & προκοπή, καλά 
dx και είθε αυτή η χώρα να βρει τον δρόµο της µέσα στον χαµό από προβλήµατα, ψέµατα, κακίες και 
αλληλοµαχαιρώµατα... 

Εµείς, η µικρή κοινωνική οµάδα των ραδιοερασιτεχνών, πρέπει να προσπαθούµε µέσα από το µετερίζι 
µας να προωθούµε τις ιδέες που πρεσβεύει το υπέροχο χόµπυ µας και ειδικά την ιδέα του 
εθελοντισµού. 

Είναι εξαιρετικά σηµαντικό σε καιρούς χαλεπούς να βλέπεις ανθρώπους που µέχρι χτες είχες ένα ξερό 
‘γεια’, να σου προσφέρουν γνώσεις, χρόνο, φιλία, βοήθεια χωρίς αντάλλαγµα και εσύ αυτό που 
µπορείς να τους δώσεις είναι ένα από καρδιάς ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! 

Έχετε σκεφτεί πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή µας αν δεν υπήρχε το χρήµα...Μα θα µου πεις και 
τώρα δεν υπάρχει, και αγωνίζοµαι µε νύχια κ µε δόντια να το βρω για να καλύψω τις ανάγκες της 
ζωής... 

Έ, δεν εννοώ αυτό,  εννοώ να δίνεις και να παίρνεις άλλα αγαθά εκτός από χρήµατα...και έιµαι στην 
ευχάριστη θέση να σας πω ότι τους τελευταίους µήνες βιώνω αντίστοιχες καταστάσεις, σε σηµείο να 
αναρωτιέµαι πολλές φορές αν όντως είναι αλήθεια! 

Στις δύσκολες λοιπόν εποχές ο εθελοντισµός είναι αυτός που κάνει την διαφορά!  

Και όχι τα µαχαιρώµατα µεταξύ συναδέρφων... σταµατήστε να τρώγεστε και κοιτάξτε πως µονιασµένοι 
θα βγούµε από την κρίση!   Στο µενού που ακολουθεί έχουµε: 

Εκδροµή στην SV3 (µε ενδιάµεσους σταθµούς)  Προσκοπισµός και ραδιοερασιτεχνισµός, 

Ειδικότερα: 

Εκδροµή στην SV3… 

 

Από καιρό ο Παπαφούνης µαζί µε τον Θωµά SV2CLJ και τους Πατρινούς Γιάννη SV3AWG & Φάνη 
SV3GKY συζητούσαν να ξανανταµώσουν µετά από την αποστολή J48S του περασµένου καλοκαιριού, 
µια που αυτή ήταν η κύρια αιτία που του ένωσε σαν κρίκους από αλυσίδα άγκυρας... 

Ήδη ο Φάνης στην καλοκαιρινή του άνοδο στην Χαλκιδική πέρασε οικογενειακώς από Χορτιάτη (14-8-
10) να ξαποστάσει, και έτσι οργανώθηκε ένα µικρό bbq όπου αποφασίστηκε η κατάβαση στην Πάτρα... 

 

 

 

 

 

SV3GKY Φάνης & υιός 
µαζί µε το 

Παπαφουνάκι 
(Χρυσοπηγή) 
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Στις 17 του Σεπτέµβρη λοιπόν ηµέρα 
Παρασκευή Παπαφούνης & Θωµάς 
ξεκίνησαν το ταξίδι για Πάτρα και µέσα από 
εναλλαγές ποιότητας δρόµου, τοπίου και 
περιοχών φτάσανε στην Ιτέα όπου 
συναντήθηκαν µε τον αγαπητό φίλο 
Σωτήρη SV1FTY και είχαν ένα καλό eyeball 
qso 

Παπαφούνης & Σωτήρης SV1FTY στην όµορφη Ιτέα 
Το ταξίδι συνεχίστηκε προς Αντίριο µε τελική κατάληξη το σπίτι του Φάνη. Συγκινητικές στιγµές 
έλαβαν χώρα µια που οι τέσσερις φίλοι αντάµωσαν και πάλι...φυσικό επακόλουθο η κατεδάφιση και οι 
συζητήσεις µέχρι πρωίας! 

Την εποµένη ηµέρα πριν τον καφέ η ευρύτερη περιοχή χαρτογραφήθηκε, φωτογραφήθηκε και ένα 
µικρό αφιέρωµα στις οθόνες σας... 

Οικογένεια SV3GKY πλήρης! 

Φάρος στο λιµάνι της Πάτρας. 

SV2CLJ/SV3, τον φάρο πότε θα τον 
ακτιβάρουµε? 
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Αφού συννενοηθήκαµε στα 2 µέτρα η παρέα µαζεύτηκε για καφέ και µαζί της ήρθε και η έκπληξη... 

 
Ο Ροκάς (SV1RK) Μιχάλης ήταν η 
ευχάριστη έκπληξη µετά της συζύγου 
του. Προσωπικότητα δυναµική, 
αποτελεί κεφάλαιο από µόνος του 
στον Ελληνικό Ραδιοερασιτεχνισµό.  

Εύχοµαι το 2011 τα κοινά όνειρα µας 
να πραγµατοποιηθούν! 

Και για να δέσει το γλυκό 
εµφανίστηκε τελευταίος ο SV3AQR 
Γιάννης, πηγαίος, γεµάτος χιούµορ 
ham µε πολύ υψηλά standards! 

Η παρέα συνεχίστηκε στην τελευταία κατεδάφιση και µετά µέσω ∆υτικής Ελλάδος επιστρέψαµε στην 
Θεσσαλονίκη. Ταξίδι 24 ωρών µε αναµνήσεις 24 καρατιών!  

Μπράβο Φάνη & Γιάννη για την άψογη οργάνωση –φιλοξενία! C U στα βαφτίσια! 

 

ΚΑΙ....ΚΑΙ....ΚΑΙ....JOTA JOTA JOTA ΕΧΟΥΜΕ!ΕΧΟΥΜΕ!ΕΧΟΥΜΕ!   
 

Πολλές φορές στο παρελθόν άκουγα στα βραχέα τους ανά 
την γη προσκόπους στον αέρα, χαιρόµουν που κάποιοι 
ραδιοερασιτέχνες προσπαθούσαν να µεταλαµπαδεύσουν το 
χόµπυ µας, µα δεν είχα την ευκαιρία να συµµετάσχω..µέχρι 
τις 15 Σεπ 2010. 

Καλεσµένος ουσιαστικά από τον Θωµά SV2CLJ, ο οποίος 
ήταν πρόσκοπος επί δεκαετίες, βρέθηκα µαζί µε τον Παύλο 
SV2HRT, στην Καλλιρόη, κοντά στα Ελληνοβουλγαρικά 
σύνορα, µε σκοπό να συνδράµουµε στην δραστηριότητα 
Jamboree On The Air του 7ου Συστήµατος Αεροπροσκόπων 
Μενεµένης Θεσσαλονίκης και του 1ου Συστήµατος 
Προσκόπων Σίνδου Θεσσαλονίκης. 

SV1RK, SV3GKY, SV2FPU, SV2CLJ, 
SV3AWG coffee time! 
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Στήνοντας µαζί µε τους προσκόπους κεραίες, 
µηχανήµατα, καλώδια, και στέλνοντας το µήνυµα 
της ιδέας του προσκοπισµού και του εθελοντισµού, 
σταθήκαµε προσοχή στην έπαρση της Ελληνικής / 
Προσκοπικής Σηµαίας,γίναµε ένα µε τα 
παραγγέλµατα του ‘ακέλα’, συνφάγαµε µε 
λυκόπουλα ετών 6, ντυθήκαµε καρναβάλια ως 
µέρος του παραµυθιού ‘ο κρυµµένος χάρτης των 
επικοινωνών’, δώσαµε την δυνατότητα σε δεκάδες 
πιτσιρικάδες να αισθανθούν το πάτηµα του 
χειριστηρίου, η (διαζ) του µικροφώνου, 
στρωθήκαµε µικροί µεγάλοι όλοι γύρω από το 
τραπέζι και ‘εκπαιδεύσαµε’ τις επικοινωνίες, 
εισπράτοντας ένα ηχηρό ‘ευχαριστώ’, και τέλος 
ενώσαµε τις φωνές τους µε τις φωνές δεκάδων 
άλλων συστηµάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό 
συµβάλλοντας έτσι στην προβολή/προώθηση του ραδιοερασιτεχνισµού µέσα από το ιδεώδες του 
προσκοπισµού. 

Συγχαρητήρια για την προετοιµασία/οργάνωση/εκτέλεση στους Ντίνο, αρχηγός συστήµατος, ∆ηµήτρη, 
αρχηγό οµάδας, και σε όλους τους συµµετέχοντες προσκόπους, ανιχνευτές, λυκόπουλα και γονείς. 

Φωτογραφίες ευθύς αµέσως: 

 

 

Μέχρι την επόµενη αντάµωση.... 

 

                                    
73s 

                                    
ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ  

Έπαρση σηµαίας! 

Ο SV2HRT Παύλος επιµελείται της εµφάνισης του SV2CLJ 
Θωµά, λίγο πριν την συµµετοχή στο κυνήγι του χάρτη! 

Πρόσκοπος ακούει µορς και χειρίζει εκστασιασµένος! 

Οι µάγοι των επικοινωνιών SV2CLJ & SV2FPU δίνουν 
πληροφορίες για τον κρυµµενο χάρτη! 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  323232   

LOOPLOOPLOOP   
   ANTENNASANTENNASANTENNAS   

   Γράφει ο Ντίνος Νοµικός – SV1GK 
                                                                 (Ε’ Μέρος) 

                            ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ   ΛΟΥΠΕΣ 
 

                  ΜΕΘΟ∆ΟΙ   ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

Όπως και στο απλό δίπολο έτσι και στην 
περίπτωση της µαγνητικής λούπας µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε οποιαδήποτε µέθοδο 
προσαρµογής έχουµε γνωρίσει µέχρι τώρα (5-9 re-
port , τεύχη 57 και 58) . Ειδικά όµως στην 
περίπτωση της τροφοδοσίας µιας κεραίας τύπου 
µαγνητικής λούπας χρησιµοποιούνται συνήθως τρείς 
µέθοδοι . 

1η Μέθοδος : Χωρητική προσαρµογή 

Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή , η 
προσαρµογή της µαγνητικής λούπας µε την 
οµοαξονική γραµµή µεταφοράς των 50 Ωµ 
επιτυγχάνεται µε την βοήθεια κατάλληλου πυκνωτή 
Cc (Εικόνα 1) . 

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται κυρίως στην περίπτωση όπου θέλουµε η κεραία µας να λειτουργεί σε µια 
µόνο µπάντα . 

Η χωρητικότητα αυτού του πυκνωτή συζεύξεως Cc υπολογίζεται απ’ ευθείας σε pF µε την βοήθεια του 
τύπου :  

         

 

όπου Cτ  είναι η χωρητικότητα του πυκνωτή συντονισµού της λούπας σε pF , όπως υπολογίζεται από 
τον αντίστοιχο τύπο που γνωρίσαµε στο προηγούµενο τεύχος του 5-9 report , ενώ η  RR και η RL είναι αντίστοιχα 
η αντίσταση ακτινοβολίας και η αντίσταση απωλειών που παρουσιάζει η µαγνητική λούπα .  

Οι δύο πυκνωτές Cc και Cτ  ρυθµίζονται έτσι ώστε να έχουµε τα λιγότερα δυνατά στάσιµα στην 
συχνότητα λειτουργίας της κεραίας  
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2η Μέθοδος : Gamma Match 

Αυτή η µέθοδος χρησιµοποιείται αρκετά συχνά και κυρίως στις περιπτώσεις όπου θέλουµε η κεραία µας 
να καλύπτει ένα εύρος συχνοτήτων που να έχει έναν λόγο της τάξεως του 2 προς 1 . Είναι πολύ απλή 
κατασκευαστικά και ιδιαίτερα οικονοµική .  

Η συνδεσµολογία της φαίνεται στην (Εικόνα 2) . 

Η θωράκιση της οµοαξονικής γραµµής των 50 Ωµ 
ενώνεται στο µέσον της λούπας και στο σηµείο 
εκείνο που βρίσκεται αντιδιαµετρικά , δηλαδή 
ακριβώς απέναντι από τον πυκνωτή C , ο δε 
κεντρικός αγωγός του coaxial βραχυκυκλώνεται σε 
ένα σηµείο της λούπας . Το σηµείο αυτό βρίσκεται 
εκεί όπου θα έχουµε τα λιγότερα στάσιµα . 

Στο σηµείο τροφοδοσίας της λούπας , θα µπορούσαµε να συνδέσουµε και 
έναν θηλυκό κονέκτορα σύµφωνα µε την (Εικόνα 3) .  

3η Μέθοδος : Επαγωγική λούπα  

Αυτή είναι η συνηθέστερη και η πιο προσφιλής µέθοδος τροφοδοσίας µιας 
µαγνητικής λούπας  από τους ραδιοερασιτέχνες (Εικόνα 4Α) . 

Σύµφωνα µε την συνδεσµολογία αυτής της µεθόδου , η γραµµή µεταφοράς 
των 50 Ωµ καταλήγει σε µια µικρή λούπα , η οποία έχει διάµετρο ίση µε το 1/5 
της διαµέτρου της µεγάλης λούπας και κατασκευάζεται από χάλκινο σωληνάκι 
διαµέτρου 4mm – 5mm . 

Το αντίστοιχο ηλεκτρονικό διάγραµµα της µεθόδου αυτής 
φαίνεται στην (Εικόνα 4Β) . 

Η µέθοδος αυτή έχει το πλεονέκτηµα να είναι ιδιαίτερα απλή στην κατασκευή , να 
προσαρµόζει πανεύκολα την γραµµή µεταφοράς των 50 Ωµ µε την κεραία και 
µάλιστα για ένα πολύ µεγάλο εύρος συχνοτήτων , της τάξεως του 5 προς 1 , κάτι 
που την κάνει ιδιαίτερα ελκυστική και προτιµητέα όχι µόνο από τους 
ραδιοερασιτέχνες αλλά και από µεγάλες εργοστασιακές εταιρείες κατασκευής 
κεραιών . 

∆εν παρουσιάζει καµία ιδιαίτερη δυσκολία στον συντονισµό της . 

Αυτό που θα παρατηρήσει κάποιος είναι ότι όταν µετακινείται η µικρή λούπα προς 
το κέντρο της µεγάλης τότε αλλάζουν τα στάσιµα , όπως επίσης αλλάζουν και 
όταν η µικρή λούπα από  κυκλικό σχήµα πάρει σχήµα οβάλ . 

Είναι η µόνη µέθοδος που αµέσως µόλις τοποθετήσετε την µικρή επαγωγική λούπα σε µια θέση 
που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από εκεί που βρίσκεται ο µεταβλητός πυκνωτής , η κεραία είναι έτοιµη 
να λειτουργήσει οµαλότατα (Εικόνα 5) . 

Αυτή η µικρή επαγωγική λούπα 
µπορεί να είναι µόνη της και 
µονωµένη από την µεγάλη λούπα , 
µπορεί όµως αν θέλουµε και να την 
γειώσουµε πάνω στην µεγάλη λούπα 
όπως π. χ. δείχνουν µε κάθε 
λεπτοµέρεια οι (Εικόνες 6 και 7) . 

Όποια συνδεσµολογία και αν 
χρησιµοποιήσετε η λειτουργία της 
κεραίας είναι ίδια , απλώς στην 
περίπτωση της γειωµένης µικρής 
λούπας έχουµε καλλίτερη στήριξη και 
σταθερότητα . 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ MULTIBAND ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΛΟΥΠΑΣ 14-30 Mc/s  
 Στα προηγούµενα είχαµε αναφέρει ότι στις κεραίες τύπου µαγνητικής λούπας , το σχήµα τους παίζει 

σηµαντικό ρόλο στην απόδοσή τους . 

Έτσι λοιπόν αν το σχήµα µιας µαγνητικής λούπας είναι  κυκλικό θα έχει καλλίτερη απόδοση από ότι αν 
είχε σχήµα οκταγωνικό και αυτό πάλι µε την σειρά του θα έχει καλλίτερη απόδοση από µια που θα είχε σχήµα 
εξαγωνικό  κ.ο.κ. δηλαδή µε πιο απλά λόγια, µια κεραία τύπου µαγνητικής λούπας θα έχει τόσο καλλίτερη 
απόδοση όσο θα µεγαλώνει το εµβαδόν της επιφανείας το οποίο θα καταλαµβάνει. 
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Αυτός λοιπόν είναι και ο βασικός λόγος που οι µαγνητικές λούπες έχουν συνήθως κυκλικό σχήµα ,επειδή ακριβώς 
το κυκλικό τους σχήµα παρουσιάζει µεγαλύτερο εµβαδόν από άλλο αντίστοιχο πολυγωνικό σχήµα ίδιων 
διαστάσεων . 

Για την κατασκευή µας λοιπόν επιλέγουµε µια λούπα κυκλικού φυσικά σχήµατος , που να έχει διάµετρο 1 µέτρο , 
και να αποτελείται από εύκαµπτη χαλκοσωλήνα διαµέτρου 22 mm . 

Μια τέτοια λούπα θα έχει συνολικό µήκος : G=2▪π▪R=2▪3,14▪0,5=3,14 m . 

Ας υποθέσουµε λοιπόν , για διευκόλυνση των υπολογισµών µας , ότι η κεραία µας θέλουµε να λειτουργεί στις 
συχνότητες 14,200 Mc/s  21,250 Mc/s και 28,500 Mc/s . 

Χρησιµοποιώντας τους τύπους που γνωρίσαµε στα προηγούµενα υπολογίζουµε πρώτα : την αντίσταση 
ακτινοβολίας RR , την αντίσταση απωλειών RL και την αυτεπαγωγή L , που θα παρουσιάζει η λούπα . 

Στην συνέχεια υπολογίζουµε την επαγωγική αντίδραση XL , το Q και το εύρος λειτουργίας που θα παρουσιάζει η 
κεραία µας σε κάθε µπάντα . Πάµε τώρα να υπολογίσουµε την χωρητικότητα του πυκνωτή που θα πρέπει να 
χρησιµοποιήσουµε . 

Κατ’ αρχήν υπολογίζουµε την χωρητικότητα Cτ χρησιµοποιώντας τον αντίστοιχο τύπο . Επειδή όµως 
στο κύκλωµα της κεραίας υπάρχει πάντα µια κατανεµηµένη χωρητικότητα Cd κατά µήκος του αγωγού 
της λούπας , υπολογίζουµε αυτήν την ενδοχωρητικότητα απ’ ευθείας σε pF , χρησιµοποιώντας τον 
τύπο:  

  Όπου το Cd είναι η ενδοχωρητικότητα που παρουσιάζει ο αγωγός της λούπας 
και το G είναι το µήκος της λούπας σε µέτρα . 

Έτσι λοιπόν στην συγκεκριµένη , περίπτωση επειδή η λούπα που θέλουµε να κατασκευάσουµε έχει 
διάµετρο 1 m , το συνολικό της µήκος θα είναι 3,14 m , που σηµαίνει ότι η λούπα µας αυτή θα παρουσιάζει µια 
ενδοχωρητικότητα που θα είναι :                Cd = 2,7▪3,14 = 8,47 pF . 

Για να υπολογίσουµε λοιπόν την τιµή που θα πρέπει να έχει ο µεταβλητός πυκνωτής της 
λούπας , θα πρέπει από την τιµή Cτ που υπολογίσαµε , για κάθε συχνότητα λειτουργίας φυσικά , να 
αφαιρέσουµε την τιµή Cd . Το αποτέλεσµα δε το οποίο θα βρούµε θα είναι και η χωρητικότητα που θα 
πρέπει να έχει ο µεταβλητός πυκνωτής C , που θα χρησιµοποιηθεί στην λούπα .Αν λοιπόν 
συγκεντρώσουµε όλα τα αποτελέσµατα τα οποία βρήκαµε , τότε µπορούµε να κατασκευάσουµε τον παρακάτω 
πίνακα :    
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Από τον πίνακα αυτόν βλέπουµε ότι ο πυκνωτής συντονισµού C έχει µια 
χωρητικότητα που κυµαίνεται από 42,44 pF στα 20 µέτρα µέχρι τα 4,13 
pF στα 10 µέτρα και µε µια τάση από 4125 Volts µέχρι τα 2429 Volts 
αντίστοιχα . 

Άρα για να καλύψουµε όλες αυτές τις µπάντες µε έναν πυκνωτή θα 
χρειαστούµε έναν µεταβλητό πυκνωτή που θα πρέπει να έχει µια 
χωρητικότητα από 2 pF – 60 pF , και να αντέχει σε µια τάση τουλάχιστον 
5000 Volts , εφ’ όσον φυσικά ο ποµπός µας θα έχει µια ισχύ 100 Watts , 
γιατί για µεγαλύτερη ισχύ θα πρέπει να γίνουν νέοι υπολογισµοί . 

Όπως διαπιστώνει κανείς από τον πίνακα αυτόν , η απόδοση της κεραίας 
µας αρχίζει µε 68,7 % στα 20 µέτρα και φτάνει στα 96,2 % στα 10 
µέτρα , που σηµαίνει ότι θα έχουµε µια αποδοτική µαγνητική λούπα η 
οποία συγκρινόµενη µε ένα απλό δίπολο λ/2 θα παρουσιάζει µια απόδοση 

µικρότερη από αυτό κατά 0,5 – 1 S περίπου . 

Μια απεικόνιση της αποδοτικότητας µιας κεραίας τύπου 
µαγνητικής λούπας σε σχέση και µε την συχνότητα , φαίνεται 
στην (Εικόνα 8) . 

Αν τώρα θέλουµε να υπολογίσουµε και την γωνία εκποµπής που 
θα παρουσιάζει η κεραία µας , παίρνουµε έναν λαµπτήρα 

φθορισµού και µετακινώντας 
τον γύρω από την λούπα θα 
βρούµε ένα σηµείο όπου θα 
φωτοβολεί περισσότερο , η 
γωνία την οποία θα σχηµατίζει 
ο λαµπτήρας µε τον ορίζοντα 
θα είναι και η γωνία 
ακτινοβολίας που θα παρουσιάζει η µαγνητική λούπα , όπως άλλωστε φαίνεται και 
στην (Εικόνα 9) . 

Ο ιστός στον οποίον πρόκειται να στηριχτεί µια µαγνητική λούπα δεν θα πρέπει να 
αποτελείται από αγώγιµο υλικό . Ένα κατάλληλο υλικό µπορεί να είναι το ξύλο ή 
το PVC . 

Στην περίπτωση µάλιστα κατά την οποίαν θέλουµε να τοποθετήσουµε µια 
µαγνητική λούπα στο µπαλκόνι του σπιτιού µας θα µπορούσαµε να 
τοποθετήσουµε το στήριγµά της σε µια πλαστική βάση από οµπρέλα θαλάσσης , 
όπως αυτές που γεµίζουν µε νερό , ή οποιαδήποτε άλλη θα µπορούσε να κάνει 
την δουλειά µας (Εικόνα 10) . 

Αν βάζαµε µεταβλητό πυκνωτή µεγαλύτερης χωρητικότητας για να καλύψουµε 
και τα 40 µέτρα , τότε η απόδοση της κεραίας θα έπεφτε δραµατικά , γι αυτό σε 
αυτές τις περιπτώσεις καλόν είναι να κατασκευάσουµε µια δεύτερη µαγνητική 

λούπα , αισθητά µεγαλύτερης διαµέτρου φυσικά , που να καλύπτει τα 80 και τα 40 µέτρα . 

                                     ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η µαγνητική λούπα είναι µια κεραία που παρ’ όλο το µικρό της µέγεθος έχει ιδιαίτερα 
καλά αποτελέσµατα , τόσο στην εκποµπή όσο και στην λήψη , ειδικά δε στην λήψη 
χαρακτηρίζεται για τον χαµηλό θόρυβο που παρουσιάζει . 

Έχει το πλεονέκτηµα ότι δεν χρειάζεται καθόλου antenna tuner για να συντονιστεί , 
αρκεί για τον συντονισµό της µόνο ο πυκνωτής συντονισµού C .  
Πρωτοσχεδιάστηκε από τον K. Patterson στο Vietnam το 1967 , ο οποίος µάλιστα τότε 
την κατασκεύασε από σωλήνα αλουµινίου και παρουσίαζε αρκετές απώλειες . 

Τον Μάρτιο του 1968 παρουσιάζεται και στο περιοδικό QST . 

Από τότε όµως µέχρι σήµερα η κεραία αυτή έχει µελετηθεί επισταµένως και ειδικά στις 
µέρες µας µπορούµε να πούµε ότι , µε τα υλικά τα οποία διαθέτουµε , µπορούµε να 
κατασκευάσουµε κεραίες τύπου µαγνητικής λούπας ιδιαίτερα αποδοτικές και για 
οποιαδήποτε συχνότητα από τα LF µέχρι τα VHF , ακόµη και για φορητά , όπως αυτή της 
(Εικόνας 11) . 

Περισσότερα όµως περί κεραιών , στο επόµενο τεύχος του 5-9 report . 

                                 Μέχρι τότε , Πολλά 73  

                                Ντίνος – SV1GK 
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Πρόβλεψις ∆ιαδώσεως από το Κεντρικόν Αιγαίον. 
 

Γράφει ο SV1CU/SV8 

Παναγιώτης Μαργαρίτης  

sv1cu@otenet.gr 

Αφορά την χρήση κεραίας Καθέτου, µε γίηνον επίπεδον εις τα 3 µέτρα. 
Εγκάρσια τοµή κατανοµής ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. 

EZNEC Pro /2 

 

 

 

 

 
Μέγιστη ισχύς ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας εις τις 22⁰  

Εύρος δέσµης 34,5⁰ , - 3 db εις τις 8,1⁰ και 42,6⁰ 

Συχνότητα 14 ΜΚ 

Απολαβή 0.43 db ως προς ισοτροπική κεραία 

Έδαφος βραχώδες 

Τα διαγράµµατα για τις υπόλοιπες συχνότητες µας δίδουν τα ακόλουθα δεδοµένα µε την ίδια σειρά ως τα ανωτέρω 
,µε την κεραία συντονισµένη στην αναφερόµενη συχνότητα. Η απολαβή όπως φαίνεται είναι αµελητέα για όλες τις 
περιπτώσεις. Η ακτινοβολούµενη ισχύς είναι 100 βατ. Τα -3db δηλώνουν ότι η ισχύς εις τα δύο σηµεία 
αντιστοιχούντα ως ανωτέρω στις 8,1⁰ και 42,6⁰ του διαγράµµατος είναι 50 βατ. 

 12⁰/ εύρος 18⁰ και 5⁰ µε 23⁰ εις τα -3db/1.85ΜΚ/1,32db ισοτρ. 

13⁰/εύρος 19,1⁰ και 5.5⁰ µε 24.5⁰ εις τα -3db/3,6ΜΚ/1.7db ισοτρ. 

13⁰/εύρος 19.3⁰ και  5.5⁰ µε 25⁰ εις τα -3db/7ΜΚ/2.14db ισοτρ. 

 13⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 25⁰ εις τα -3db/10.1ΜΚ/2.32db ισοτρ. 

 19⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 24.5⁰ εις τα-3db/18.1ΜΚ/2.5db ισοτρ. 

 13⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 24.5⁰ εις τα -3db/21.1ΜΚ/2.54db ισοτρ. 

 13⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 24.5⁰ εις τα -3db/24.9ΜΚ/2.57db ισοτρ. 

 13⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 24.5 εις τα -3db/28.5ΜΚ/2.59db ισοτρ. 

Οι επτά πίνακες δίδουν τις καµπύλες µέγιστης χρησιµοποιήσιµης συχνότητας. ερυθρή, την επίσης µέγιστη 
χρησιµοποιήσιµη συχνότητα του στρώµατος Ε κίτρινη, την βέλτιστη χρησιµοποιήσιµη συχνότητα πράσινη και την 
γωνίαν ακτινοβολίας  µωβ της κεραίας  για την οποίαν έχουµε την ισχύ των 100βατ. 

Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την διεθνήν ώραν. Ο αριστερός κάθετος άξονας την συχνότητα και ο δεξιός άξονας 
την γωνίαν εις µοίρες.Εις την επικεφαλίδα αναφέρεται το στίγµα της Μυκόνου και τα στίγµατα των σταθµών µε 

την απόσταση µεταξύ των δύο σηµείων.          

Νοέµβριος-∆εκέµβριος  2010 
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Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  4U1UN 

 

 

 

Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  OA4B 
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Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  ZS6DN 

 

 

Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  VK6RBP 
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Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  JA2IGY 

 

 

 

Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  W6WX 
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Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  LU4AA 

 

To Νερό Της Θάλασσας Μπορεί Να Μεταδώσει Ραδιοσήµατα  
 

Γιατί να εγκαταστήσετε ακριβές κεραίες όταν 
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το νερό της 
θάλασσας για να µεταδώσετε και να λάβετε ράδιο 
σήµατα? Αυτό ακριβώς κάνει τώρα το Αµερικάνικο 
Ναυτικό.  
Χρησιµοποιούν πίδακες θαλασσινού νερού για να 
φτιάξουν γρήγορα σταθµούς επικοινωνιών παντού. 
Προιόν της εταιρείας SPAWAR System Center Pa-
cific, η κεραία θαλασσινού νερού µπορεί να 
µεταδώσει διάφορες ραδιοσυχνότητες ανάλογα µε 
το ύψος του πίδακα νερού. ∆εν είναι βουντού, είναι 
απλά επιστήµη. Η κεραία θαλασσινού νερού 
χρησιµοποιεί το αλάτι για να µεταδώσει τα σήµατα. 
Σύµφωνα µε το περιοδικό Wired “ανάλογα µε το 
ύψος του νερού, µπορεί να πιάσει εκποµπές στο UHF, VHF, και HF”. 

Θα µπορούσαµε να πιάσουµε 
ραδιοφωνικούς σταθµούς στην 
θάλασσα µε τον αγαπηµένο µας 
τραγουδιστή? Προφανώς το 
Αµερικάνικο Ναυτικό αναπτύσσει 
την κεραία θαλασσινού νερού για 
περισσότερο πρακτικούς σκοπούς, 
όπως την µείωση των πολλών 
κεραιών που υπάρχουν ήδη στα 
πλοία, ένα πλοίο του 
αµερικάνικου ναυτικού έχει µέχρι 
80 κεραίες στο κατάστρωµα. 
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Greek Islands On The Air – GIOTA award programme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOTA 10 HELLENIC ISLANDS 

Απαιτούνται 10 επιβεβαιωµένες επαφές από 10 Ελληνικά νησιά  
και τουλάχιστον από ένα από: 

Βόρειο Αιγαίο. Νότιο Αιγαίο. Θάλασσα ∆ωδεκανήσου. Κρητικό 
Πέλαγος. Ιόνιο Πέλαγος. 
 

GIOTA POSEIDON AWARD - 30 HELLENIC ISLANDS 

Απαιτούνται 30 επιβεβαιωµένες επαφές από 30 Ελληνικά νησιά  
και τουλάχιστον από ένα από: 

Βόρειο Αιγαίο. Νότιο Αιγαίο. Θάλασσα ∆ωδεκανήσου. Κρητικό 
Πέλαγος. Ιόνιο Πέλαγος. 
 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.greekiota.gr  
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 Greek Islands On The Air – GIOTA award programme. 
DXpeditioners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GIOTA DXpeditioners Award – 3 GREEK ISLANDS 

Απαιτείτε η ενεργοποίηση 3 νησιών σε οποιοδήποτε 
Ελληνικό Πέλαγος. 

 
GIOTA DXpeditioners «ODYSSEY» Award – 6 GREEK ISLANDS 

Απαιτείτε η ενεργοποίηση 6 νησιών σε οποιοδήποτε 
Ελληνικό Πέλαγος. 

 
Περισσότερες πληροφορίες: 

www.greekiota.gr  
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