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∆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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Να µαζευτούµε ρε παιδιά...Να µαζευτούµε ρε παιδιά...Να µαζευτούµε ρε παιδιά...   
του Κωνσταντίνου  του Κωνσταντίνου  SV1DPISV1DPI  

 

 

 

"There have been several local hams who got fed up with the hobby and complained "that 
nothing worked right", "nobody wanted to help me",  "I cannot get an antenna up", "it has 
too many settings/menus", etc.  But, I have not seen or heard any requests for help or in-
formation from any of them (club meetings, nets, local online groups).  The hams in this 
area (and most places) are more than willing to help in any way possible.  Bottom line: if 
you are having problems or need help, ask for advice.  There are years of experience out 
there willing to help.  Sometimes all it takes is a little tweaking of the settings/controls to 
make a world of difference." 

 

 

Σε ελεύθερη µετάφραση: 

"Υπάρχουν µερικοί ραδιοερασιτέχνες που παραπονιούνται ότι "τίποτα δε δούλεψε σωστά", "κανένας δε 
θέλει να µε βοηθήσει", δε µπορώ να βάλω µια κεραία", έχει πολλά µενού το ράδιο" κλπ. Αλλά δεν είδα 
ποτέ έκκληση για βοήθεια από αυτούς, ούτε άκουσα να ζητάνε κάποια πληροφορία (στο σύλλογο, στον 
αέρα, σε τοπικά γκρουπ). Οι ραδιοερασιτέχνες σ' αυτή την περιοχή (και στα περισότερα µέρη) είναι 
περισσότερο από πρόθυµοι να βοηθήσουν µε όποιο τρόπο είναι δυνατόν. Τέλος: αν έχετε προβλήµατα 
ή χρειάζεστε βοήθεια, ζητήστε την. Υπάρχουν χρόνια εµπειρία εκεί έξω, πρόθυµα για βοήθεια. Μερικές 
φορές αρκεί λίγο να στρίψεις τα κουµπιά για να πετύχεις κάτι εντελώς διαφορετικό" 

 

Τα παραπάνω (και µερικά ακόµα) έγραψε ένας Αµερικάνος ραδιοερασιτέχνης, απαντώντας σε κάποιον 
που παραπονιόταν ότι το ράδιο που αγόρασε δεν ήταν καλό. Τίποτα σπουδαίο θα µου πείτε... Μη 
µείνετε στο θέµα της γκρίνιας που βγάζει ο καθένας µας. Αυτό είναι άλλο και µη δηµιουργικό να το 
συζητήσουµε. 

Πάµε στο δεύτερο: ∆εν άκουσα, λέει, να ζητάει βοήθεια. Πού; Στον αέρα, στο σύλλογο, λέει. Σώπα ρε! 
∆εν είναι ο ραδιοερασιτεχνισµός ένα χόµπι που ασκείται από τον καθένα ξεχωριστά; Τι τον θέλουµε το 
σύλλογο; Τι τον θέλουµε τον αέρα; Άσε µας ρε χαζο Αµερικάνε. "Αυτοί εκεί στο σύλλογο είναι 
ρουφιάνοι, κορόϊδα, µαλάκες, άσχετοι, µη σου πω και κλέφτες, κλέβουν τις κάρτες µου, κοιτάνε µόνο 
την πάρτυ τους και γίνεται πάντα το δικό τους", κλπ. κλπ. "όσο για την τάδε παρέα που µαζεύονται και 
τα λένε στο 500, άστα να πάνε... κουτσοµπόληδες και υπάνθρωποι. τι να πω τώρα µε αυτούς;" Αυτά 
δεν ακούµε από την πλειοψηφία των ραδιοερασιτεχνών; 

 Πότε τα µέλη ενός συλλόγου λειτούργησαν ως οµάδα. Προσπάθειες προφανώς έγιναν πολλές, αλλά 
από αποτέλεσµα; Στη ∆υτική Ελλάδα που κάποτε ήταν ένας σύλλογος (η ΕΡ∆Ε), τώρα είναι 
τουλάχιστον 10, µπορεί και περισσότεροι. Κι αν δεν είµαστε σε κρίση, θα ήταν ακόµα περισσότεροι 
(δυστυχώς τα πρωτοδικεία θέλουν χρήµα). Το αστείο µάλιστα ποιο είναι; Κανένας δε µιλάει στον 
αναµεταδότη που έχει βάλει ο άλλος!!! Γιατί όλοι έχουν βάλει αναµεταδότη και ίσως περισσότερους 
από έναν. Τελικά ο µόνος που χαίρεται είναι ο SV8EP που µιλάει σε καµιά 20αριά αναµεταδότες. Οι 
άλλοι δε µπορούν να βρουν παρέα αφου είναι ένας σε κάθε αναµεταδότη και περιµένουν τη σειρά τους 
να µιλήσουν µε το Βαγγέλη!!! 

 Κάνει, λέµε τώρα, χορό ένας σύλλογος. Σιγά µην πάει να διασκεδάσει µέλος του άλλου συλλόγου. 
Αφού είµαστε εχθροί. Φορτουνάκηδες και Βροντάκηδες. Χαζός είναι να πάει να διασκεδάσει; Τώρα 
γιατί είµαστε εχθροί; Μάλλον αυτό χάνεται στα αρχεία των προγόνων µας... 

Έχουµε γίνει χειρότεροι από τους Ποµάκους που ζευγαρώνουν µεταξύ τους µε αποτέλεσµα να έχουν οι 
περισσότεροι σύφιλλη, ανακυκλώνοντας τα σεξουαλικά νοσήµατα. Η κάθε µικρή οµάδα 
ραδιοερασιτεχνών, αποτελούµενη από 5-6 ανθρώπους το πολύ, ανακυκλώνει τις δικές της γνώσεις, τα 
δικά της λάθη, τις δικές της ιδέες και δεν προοδεύει ποτέ. 
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Ρώτησα ένα φίλο κάποτε, γιατί δεν έρχεται στο σύλλογο. Ξέρετε τι µου απάντησε; "Ερχόµουν αλλά 
από όσες προτάσεις έκανα (2-3, γιατί µετά έφυγε) καµία δεν έγινε αποδεκτή". Σωστά. Καταλαβαίνετε τι 
θέλει ο ποιητής; Ο κάθε σύλλογος να µη λειτουργεί σε δηµοκρατικά πρότυπα και να αποφασίζει η 
πλειοψηφία αλλά να ικανοποιεί την όρεξη του καθενός. Έτσι λοιπόν θα έπρεπε πιθανότατα, ο 
σύλλογος, να βάλει έναν αναµεταδότη κάθε 3-5 χλµ προκειµένου να ικανοποιηθούν όλοι. Αλλά το 
χειρότερο δεν είναι αυτό. Είναι που κάνουµε σαν τα µικρά παιδιά: όποιου δε γίνεται το χατήρι, παίρνει 
το αµαξάκι του και παίζει παραπέρα µόνος του. 

  

Κάνει, λέµε τώρα, χορό ένας σύλλογος. Σιγά µην πάει να διασκεδάσει µέλος του άλλου συλλόγου. 
Αφού είµαστε εχθροί. Φορτουνάκηδες και Βροντάκηδες. Χαζός είναι να πάει να διασκεδάσει; Τώρα 
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δικά της λάθη, τις δικές της ιδέες και δεν προοδεύει ποτέ. 
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το αµαξάκι του και παίζει παραπέρα µόνος του. 

 

 Μακάρι να γίνεται αυτό µόνο στη δική µου περιοχή. Αλλά δε νοµίζω να είναι έτσι, γιατί το βλέπω να 
γίνεται σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής µου. Απλά στα ραδιοερασιτεχνικά είναι πιο έντονο. Κάπως να 
γίνει ρε παιδιά και να ξαναµαζευτούµε κάπου, να τα πούµε. Να ανταλλάξουµε ιδέες και γνώσεις. Να 
τροφοδοτήσουµε εκείνη την κεραία όπως το κάνουν οι Γιαννιώτες γιατί βαρέθηκα να το κάνω όπως οι 
Αγρινιώτες!! Βαρέθηκα ρε αδερφέ, να τα λέω µόνο µε το Βαγγέλη...  

Ακούει κανείς; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV1DPI 
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ΦΤΙΑΞΤΕ ΜΕ ΛΙΓΑ ΕΥΡΩ ΜΙΑ BUDDIPOLE…  
ΚΑΙ ΠΑΡΤΕ ΤΑ ΒΟΥΝΑ… 

Γράφει ο Κώστας Μωραΐτης 

sv8gsu@gmail.com 

 

Η παρακάτω κατασκευή γυρόφερνε στο µυαλό µου από καιρό. Χρειαζόµουν µια κεραία βραχέων 
κυµάτων για κινητές-φορητές-portable καταστάσεις. Κοινώς για εξορµήσεις εκτός της οικίας µου. Πείτε 
το όπως σας αρέσει. Να γίνεται κοµµάτια, και να µπορεί να µεταφέρεται σε ένα 
σακίδιο ταξιδιού, ή σε ένα όπως αυτά που χρησιµοποιούν για µεταφορά 
κυνηγετικών όπλων ή σε κάποιο σκληρό κυλινδρικό κουτί που 
χρησιµοποιούνται για αφίσες κ.τ.λ. Ψάχνοντας στο διαδίκτυο µεταξύ άλλων, 
βρήκα την πολύ γνωστή στους φανατικούς του outdoor operation  και όχι 
µόνο, κεραία buddipole που λειτουργεί από τα 2 έως τα 40 µέτρα. ∆ιαπίστωσα 
όµως πως για τα δικά µου οικονοµικά δεδοµένα, µια τέτοια αγορά φάνταζε 
µάλλον πολύ δαπανηρή. ∆εν είναι και λίγα 199 $ σκέτη η κεραία, πόσο µάλλον 
η deluxe έκδοση µε τα 399 $! Με επιπλέον επιβάρυνση τα µεταφορικά.  

Για να µη πούµε πόσο έχει σε € αυτή η κεραία στο 
γνωστό site WIMO. Θα δείτε και άλλου είδους port-
able κεραίες, επίσης... "τσιµπηµένες".   ∆εν είναι 
καιροί για τέτοιου είδους αγορές!! 

Βλέποντας τα παραπάνω ποσά, και αφού µου είχαν πεταχτεί τα µάτια έξω 
µόλις είδα τις τιµές, είπα: "αφού δεν µπορώ να την αγοράσω, γιατί να µην 
το προσπαθήσω;"  Έτσι και έγινε. 

Έκατσα λοιπόν και την µελέτησα οπτικώς 
σε κάθε της λεπτοµέρεια, χωρίς να την έχω 
όµως µπροστά µου. Η αρχή έγινε µε την 
κατασκευή ενός balun 4:1 για τις χαµηλές 
µπάντες (17m, 20m, 30m, 40m). Σε ένα 
ηλεκτρολογικό κουτάκι λοιπόν, ένας 

φερρίτης τύπου Amidon T200-2, τον ξήλωσα από ένα καµµένο 
τροφοδοτικό pc, µε τύλιγµα 12 στροφές από διπλό καλώδιο ηχείων 
διαµέτρου 1mm. 

           To Balun 4:1 

Μπορεί να µπει και πιο χοντρό για αντοχή σε µεγαλύτερη ισχύ. Κοννέκτορας PL και θηλυκές µπανάνες 
για σασί, για να έχουµε εύκολη αποσυναρµολόγηση στη στιγµή µε αρσενικές µπανάνες. Για τις 
ψηλότερες µπάντες (2m, 6m, 10m, 12m, 15m) η buddipole χρησιµοποιεί balun 1:1 και 2:1 τα οποία 
θα φτιάξω µόλις βρω φερρίτες. 

 

 

 

 

Το έβαλα στο σηµείο Τ της κεραίας, 
όπως βλέπετε στη φωτογραφία. 
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Το "χτίσιµο" της κεραίας ξεκίνησε µε την αγορά PVC 
σωλήνα υδρορροής Φ40 και διακλαδωτήρα Τ µε την ίδια 
διατοµή. Τα υλικά αυτά θα τα βρείτε πανεύκολα σε κάποιο 
κατάστηµα υδραυλικών ειδών, ή σε κάποιο χρωµατοπωλείο. 
Προτιµήστε τα ελληνικά προϊόντα, ενισχύστε τις ελληνικές 
βιοµηχανίες του είδους... hihi!  

Μετά το Τ, µπορείτε να τοποθετήσετε σύνδεσµο µε κλίση 15° και 
από τις δύο πλευρές, έτσι ώστε να µη κρεµάει η κεραία στις 
άκρες, δείχνοντας πιο ωραία! Εάν δεν βρείτε, µπορείτε να 
ζεστάνετε µε ένα καµινέτο ή σε ένα απλό γκαζάκι, αφού έχετε 
κόψει πριν, δύο κοµµάτια από τον σωλήνα Φ40 µήκους της αρεσκείας σας, δίνοντάς τους την κλίση 
που επιθυµείτε. Έτσι έκανα και εγώ. 

Εσωτερικά των κοµµατιών αυτών, έβαλα δύο κοµµάτια µήκους 12cm από teflon ή ertalon, βάζετε ότι 
θέλετε, µε διατοµή Φ36 που να εφαρµόζει ακριβώς. Αυτά τα 
υλικά, τα οποία είναι πολύ σκληρά και µεγάλης µηχανικής 
αντοχής θα τα βρείτε σε διάφορες διατοµές και χρώµατα, 
ενδεχοµένως και κούφια στο εσωτερικό τους, για να 
περάσουµε ένα σχετικά χοντρό σωλήνα αλουµινίου, εγώ 
έβαλα Φ16, και έτσι ξεκινάει η συναρµολόγηση της κεραίας. 
Αν δεν βρείτε teflon ή ertalon κούφιο εσωτερικά, µπορείτε 
φυσικά να ανοίξετε εσείς την τρύπα που σας βολεύει. Θα 
διευκολυνθείτε αν έχετε ένα µικρό τόρνο στο σπίτι σας, ή 
έχετε κάποιο φίλο και γνωστό που να έχει. Στη χειρότερη 
περίπτωση το κάνετε µόνοι σας, ένα σταθερό δράπανο πάγκου 
θα βοηθούσε πολύ την δύσκολη διαδικασία τρυπήµατος, µιας 
και είναι πολύ σκληρά και δύσκολα στην επεξεργασία. Στη 
βαριά βιοµηχανία χρησιµοποιούνται "ανταλλακτικά" από αυτά 

τα υλικά όπως γρανάζια, ρόδες παλετοφόρων και πολλά άλλα. Σας το λέω γιατί και εγώ έτσι έκανα και 
δυσκολεύτηκα αρκετά, ειδικά στο άνοιγµα της Φ16 τρύπας. Μπορείτε φυσικά στη θέση του teflon-
ertalon να χρησιµοποιήσετε κάποιο άλλο υλικό, ίσως ξύλο ή κάτι άλλο, διότι πέρα της δυσκολίας 
εύρεσης και επεξεργασίας τους, κοστίζουν και αρκετά €!! Φανταστείτε πως ένα κοµµάτι ertalon της 
διατοµής που έβαλα εγώ, µήκους 1,5 µέτρου, κοστίζει περίπου 50€.   Τιµή πριν από 4 χρόνια! Χρυσάφι 
το ertalon!!! 
Στην άλλη άκρη του Φ16 σωλήνα αλουµινίου έχω άλλο ένα κοµµάτι ertalon σε µήκος 6-7 πόντους, το 
οποίο επίσης εφαρµόζει στο κοµµάτι πλαστικού σωλήνα που είναι "τυλιγµένο" το ένα άκρο του πηνίου 
της κεραίας. 

 Για πηνίο χρησιµοποίησα ένα metal slinky όπως το λένε οι 
Αµερικάνοι. Ήταν ένα διαφηµιστικό από εταιρία σιγαρέτων, από 
αυτό που µοιράζουν σε αυτούς που θέλουν να κόψουν το 
κάπνισµα, για να έχουν κάτι στο χέρι τους, σαν 
το κοµπολόι. Τριγύριζε µέσα στα πόδια µου για χρόνια, µέχρι που 
µου ήρθε η ιδέα να το εκµεταλλευτώ σαν πηνίο. Είναι διατοµής 
Φ45, και ήταν ότι έπρεπε για πειραµατισµούς. Είπα: «αν δεν 
πετύχει, καλή καρδιά». Θα δείτε παρακάτω πως µάλλον οι 
τολµηροί νικούν!!  

Το ανοίγεις και το κλείνεις στο µέγεθος που σε ενδιαφέρει. Ήταν όµως πολύ µακρύ, και γι' αυτό το 
έκοψα ακριβώς στη µέση δίνοντάς µου δύο κοµµάτια 48 σπειρών έκαστο, ότι χρειαζόµουν δηλαδή για 
τα 2 πηνία, ένα για κάθε σκέλος της κεραίας. 

Αφού τσάκισα ελαφρώς τις άκρες του, τις βίδωσα σε κλέµες και αυτές τις σταθεροποίησα µε πλαστικά 
δεµατικά εκεί που ήθελα. Το πηνίο στην ουσία δεν είναι τυλιγµένο πάνω στο σωλήνα, απλά ακουµπάει 
πάνω του αφού έχει κάποια µπόσικα. Όµως, όσο και να κουνιέται το πηνίο δεξιά και αριστερά, πάντα 
έρχεται στην αρχική θέση του, λόγω ελαστικότητας! Εγώ όµως το σταθεροποίησα µε τα ξυλάκια που 
έµειναν από τα χοιρινά καλαµάκια... της Τσικνοπέµπτης hihi! Τα εφάρµοσα ενδιάµεσα πηνίου και 
πλαστικού σωλήνα µε σιλικόνη. Έτσι έµειναν τελείως ακίνητα. 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  666   

Εκεί θα παίξω µε τα κροκοδειλάκια για να 
βρω τα ιδανικά σηµεία σε κάθε µπάντα. 

Τελειώνοντας, στην άλλη άκρη του πηνίου 
έβαλα ξανά ertalon µήκους 6-7 πόντους, και 
µε τρύπα Φ8 σε αυτό, εφάρµοσα εκεί ίδιας 
διατοµής σωλήνα αλουµινίου. Και επειδή τα 
άκρα πρέπει να είναι πτυσσόµενα για το 
συντονισµό, µέσα στον Φ8 µπήκε ένας 
µικρότερος Φ6. 

Με την κεραία ασυντόνιστη ακόµα στο 
µπαλκόνι, σε διάφορες µπάντες ακούστηκαν 
σταθµοί από I, YU, 9Α, GI, 2Ε, F, EA, CT, HA, 
HB, DL, SP, SM, S5 και ένας σταθµός από 5Η 
µε 5-6! 

H αλήθεια είναι πως δυσκολεύτηκα αρκετά στο 
συντονισµό. Η αλλαγή θέσης στα πηνία µε τα 
κροκοδειλάκια, σε συνδυασµό µε το 
ανοιγοκλείσιµο των άκρων στοιχείων ήταν µια 
δύσκολη διαδικασία. Παρατήρησα δε, πως 
αναλόγως τον τύπο του εδάφους, δηλαδή αν 
είναι βρεγµένο ή στεγνό αλλάζουν τα σηµεία 
συντονισµού, και φυσικά οι µετρήσεις της. Οι 
τελικές µετρήσεις, γίνονται σε ύψος περίπου 4 
µέτρων, όπως και στην original κεραία. Μετά από 
πολλές αλλαγές θέσεων πέτυχα:    

Στην µπάντα των  40m 1,0swr 

Στην µπάντα των  30m 1,0swr 

Στην µπάντα των  20m 1,1swr (µε ενδεχόµενη 
βελτίωση) 

Στην µπάντα των  17m 1,0swr 

Στην µπάντα των  15m 1,2swr (µε ενδεχόµενη βελτίωση) 

Στην µπάντα των  12m (αναµένεται) 

Στην µπάντα των  10m (αναµένεται) 

Στην µπάντα των  6m (αναµένεται) 

Όλα τα σηµεία συντονισµού (και στα πηνία 
αλλά και τα µήκη των ακραίων στοιχείων) 
σηµειώθηκαν σε λίστα ανά µπάντα, και έτσι 
στην επόµενη εξόρµηση θα τα ξέρω, ώστε να 
µη παιδευτώ ψάχνοντας από την αρχή.  

Εννοείται πως δεν χρειάστηκε να 
χρησιµοποιήσω antenna tuner σε καµία µπάντα, 
παρότι σε ένα βίντεο στο Youtube, είδα κάποιον 
µε γνήσια buddipole να χρησιµοποιεί. Ρε µήπως 
η δική µου παίζει καλύτερα;; 

Άκουσα από το µπαλκόνι µου, µε την κεραία 
συντονισµένη πια στα 20m SSB, σταθµό CU3 

µε 5-9+ (Νήσοι Αζόρες 4478 χιλιόµετρα από το qth!) Επίσης πολύ χαµηλά ακούστηκε σταθµός N4. 
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Οι τελικές δοκιµές έγιναν, που αλλού, στο 
πάρκο Ασυρµάτου στον Άγιο ∆ηµήτριο. Σηµείο ότι 
πρέπει για τέτοιου είδους δοκιµές. 

Εκεί άκουσα στα 17m το σταθµό JA1OJJ από Τόκιο, 
(απόσταση 9.700 χιλιόµετρα) αλλά το pile up που 
επικρατούσε δεν µου επέτρεψε να κάνω qso. Επίσης 
έγινε qso µε το σταθµό 4U1WRC (new one!) 

Η κεραία δένεται και λύνεται στο λεπτό, και η 
κατασκευή της είναι σχετικά εύκολη. Μπορεί να µην 
έχει τη φινέτσα και την πολυτέλεια της original buddi-
pole, θα έλεγα πως είναι µια σχετικά άσχηµη buddipole, 
τα αποτελέσµατα όµως πιστεύω πως είναι εφάµιλλα. 
Όχι όµως και το κόστος κατασκευής της!! Οι δοκιµές θα 
συνεχιστούν, για να πετύχω τη µέγιστη βελτίωσή της 

 

 

 

 

 

Με φόντο τα πρώην "θηρία" της πολεµικής αεροπορίας 

SALUDOS COMPANIEROS 

73 de SV1GSU 
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DEDEDE---ICINGICINGICING   

ΑΠΟΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗΑΠΟΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗ  

 
ΠΑΓΟΜΕΝΟ  ΤΟΠΙΟ ∆ΙΠΟΛΑ-ΙΣΤΟΣ-ΚΑΤΟΠΤΡΑ-ΑΝΤΙΡΙ∆ΕΣ  ΟΛΑ ΜΕ  ΠΑΓΟ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟ 
ΜΕΣΑΙΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ  ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΓΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΟΥ. 
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Στο τεύχος 117 του Αυγούστου  2011 είχαµε περιγράψει την πίεση του ανέµου στις κεραίες και το 
φορτίο του πάγου. 

 

Αυτές οι δύο παράµετροι σε συνδυασµό µπορούν να µας καταστρέψουν τις κεραίες. 

 

Επειδή βρισκόµαστε στην καρδιά του χειµώνα είναι πιο επίκαιρο το θέµα από τον Αύγουστο αν και όλες 
οι εργασίες στις κεραίες πρέπει να γίνονται πριν τον Χειµώνα. 

Οι περισσότεροι όταν µιλάµε για χιόνια στην κεραία  το “συνδυάζουν” µε τα χιόνια-παράσιτα στην 
οθόνη της τηλεοράσεως. Και τους δικαιολογώ διότι ουδέποτε έχουν επισκεφθεί την ταράτσα τους…. 

Και οι κλασικές κεραίες Yagi (beam) TV τόσο στα VHF όσο και στα UHF  δεν επηρεάζονται πάρα πολύ 
από το χιόνι και τον πάγο και λόγω µικρής επιφάνειας αλλά και συχνότητας. 

Αντίθετα  στις δορυφορικές κεραίες ανεξαρτήτως µεγέθους  όταν καλυφθούν µε χιόνι αλλά και πάγο 
τότε τα προβλήµατα των απωλειών είναι τραγικά  περίπου  -10dB πτώση του δορυφορικού σήµατος 
στους  12 GHz   είναι ικανό να µπλοκάρει την λήψη  στον δέκτη µας. 

Και τότε αρχίζουν τα τηλέφωνα σε όσους έχουν NOVA  ενώ οι υπόλοιποι ψάχνονται… 

Οι λύσεις είναι δύο,  υδροφοβικό χρώµα στην επιφάνεια της κεραίας (κάτοπτρο) ή θερµαντικά και 
στις δύο περιπτώσεις το αρχικό χιόνι που µεταβάλλεται σε πάγο δεν θα συσσωρεύεται στην κεραία και 
η λήψη µας θα είναι απρόσκοπτη.  

Κεραίες µε θερµαντικά υπάρχουν µόνο για επαγγελµατικές εγκαταστάσεις  αυτές είτε είναι µέσα σε Ra-
dome  µε ή χωρίς θερµαντικά  και άλλες µε εσωτερικά θερµαντικά  στην υποδοµή τους . 

 

 
 

∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

 

Βέβαια το κόστος ανεβαίνει  αλλά µία επαγγελµατική εγκατάσταση ή ένα Στρατιωτικό δίκτυο πρέπει να 
είναι αξιόπιστο 24-7-365  δηλαδή συνεχώς (24 ώρες το 24ωρο, 7ηµέρες την εβδοµάδα, 365 ηµέρες 
τον χρόνο). 

Στην χώρα µας το χιόνι και ο πάγος είναι σύνηθες φαινόµενο στα βόρεια  αλλά και στην Αθήνα πχ. 
στον ∆ιόνυσο είχα σοβαρά προβλήµατα τόσο µε το χιόνι όσο και τον πάγο που ακολουθούσε τις 
επόµενες ώρες-ηµέρες… 
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ΟΙ 5 ΚΕΡΑΙΕΣ «ΚΑΘΑΡΕΣ» ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  

 

Για ένα χειµώνα  καθάριζα τα 5  δορυφορικά κάτοπτρα –είµαι απόλυτος- και θέλω δορυφόρο και 
κάτοπτρο γιατί ?  ∆ιότι όταν η Πεντέλη γέµιζε µε πυκνά σύννεφα  το δορυφορικό σήµα είχε φοβερή 
απώλεια παρ όλο ότι οι κεραίες ήταν 1,40 µ .Όταν έβρεχε ή χιόνιζε  η λήψη ήταν οριακή. 

Αποφάσισα να θερµάνω τις κεραίες µε εξωτερικά θερµαντικά στο πίσω µέρος των κάτοπτρων και 
φυσικά δεν ξαναβγήκα στο δώµα µε την “σκούπα” για καθάρισµα των κεραιών.  

Μετά τους 10 «χιονάτους» χειµώνες αποφάσισα να κατηφορίσω ξανά στην Κηφισιά. 

Για οικονοµία τοποθέτησα ειδικό θερµοστάτη που άναβε τα θερµαντικά µόνο στις θερµοκρασίες που 
δηµιουργείται  πάγος. ∆ηλαδή -3 µε +2  C ,  πιο κάτω ή πιο πάνω δεν σχηµατίζεται πάγος και είναι 

Περιττό να καταναλίσκουµε ενέργεια.  

       
 

ΙΣΤΟΣ  ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΟΛΑ ΜΙΑ «ΧΙΟΝΟΜΠΑΛΑ» ∆ΕΞΙΑ   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ –ΚΕΡΑΙΕΣ. 
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Ο «ΦΤΕΡΩΤΟΣ» ΠΑΓΟΣ ΣΤΗΝ BEAM ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ  ∆ΕΙΧΝΕΙ ΠΟΣΟ  
ΛΥΓΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ   ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΑ TRAPS  ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ  ΠΟΣΟ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΕΙ.  
ΦΥΣΙΚΑ Ο ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΕΧΕΙ  «ΚΟΛΛΗΣΕΙ» 

 

Για τις µεγάλες ράδιο-ερασιτεχνικές κεραίες  Beam  µε  στοιχεία-σωλήνες αλουµινίου η µόνη λύση 
είναι η εσωτερική τοποθέτηση θερµαντικών εφ’ όσον είναι «monobander» δηλαδή δεν έχουν traps –
πηνία  στα στοιχεία τους. Το αυτό ισχύει και για τις κατακόρυφες (verticals) . 

                  
 

2  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  BEAM  ΣΤΟΥΣ  50  MHz           14AVQ   ME ΠΑΓΟ  10  cm. 

 

Το θερµαντικό υλικό είναι ειδικό καλώδιο µε επένδυση σιλικόνης πλήρως αδιάβροχο που τοποθετείται 
µέσα στον κορµό (boom) και τα στοιχεία αλουµινίου 
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∆ΙΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ  ΜΟΝΑ ∆ΙΠΛΑ ΠΛΑΚΕ 

 

∆εν επηρεάζει τις επιδόσεις της κεραίας διότι κάθε κεραία λειτουργεί µε το επιδερµικό φαινόµενο και 
όχι µε την εσωτερική δοµή της. 

 

Το καλώδιο αυξάνει την θερµοκρασία σε µερικούς βαθµούς  πάνω από την θερµοκρασία σχηµατισµού 
πάγου  γύρω στους  4 βαθµούς .Επειδή βρίσκεται εσωτερικά των σωλήνων οι απώλειές του είναι πολύ 
µικρές και η κατανάλωση επίσης. Ελέγχεται µε ειδικό θερµοστάτη που λειτουργεί ΜΟΝΟ όταν 
σχηµατίζεται πάγος  όπως προανάφερα. 

 

Ο θερµοστάτης είναι διπλός δηλαδή  ενεργοποιείται  στους  +2  βαθµούς C  και «σβήνει» στους -4 
βαθµούς  C, εάν η θερµοκρασία πέσει στους -10 δεν  ανάβει ...  θα ανάψει όταν θα γίνει  -3,99 και θα 
παραµείνει  ανοικτός µέχρι τους  +2 βαθµούς πάνω από το µηδέν.  

 

 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ  

 

Η λύση αυτή είναι  εφικτή σε όλες τις Beam  , για τον υπολογισµό  του συνολικού µήκους µετράµε το 
µήκος των στοιχείων και του κορµού (Boom). 

 

Υπάρχουν δύο ειδών θερµαντικά διπλού σύρµατος και µονού  στρογγυλά και πλακέ στην περίπτωσή 
µας τα στρογγυλά είναι πιο εύχρηστα . 

 

Τα πλακέ είναι για κεραίες µε πολύ χονδρά στοιχεία  και δεν θέλουν επιστροφή στο σχήµα που 
ακολουθεί φαίνεται η διαδροµή  µονού αναδιπλωµένου  θερµαντικού.  
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Με κόκκινο είναι ο θερµαντικός αγωγός. ∆εξιά ο Din σε εγκατάσταση  αναµεταδότου  σε 
κάποιο νησί του Αιγαίου  µε παραβολικές  και εφεδρικές σε πάνελ µέσα σε radome όλα 

θερµαινόµενα. 

 

Άλλη λύση είναι θερµαντικός αγωγός µε επένδυση µολύβδου  έχει διάµετρο µόλις 5 χιλιοστά και ο 
εσωτερικός θερµαντικός-αντίσταση αγωγός 1 χιλιοστό , αυτός ο τύπος είναι κατάλληλος για εξωτερική 
χρήση για κεραίες τύπου  GRID  παραβολικές και άλλων µορφών . 

 

Όλες οι παραβολικές Grid 3 µέτρων  που εγκαταστήσαµε από το 1981  σε ειδικά δίκτυα ανά την χώρα 
έχουν θερµαντικά αυτού του τύπου. 

 

     
 

ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΛΙΠ ΠΟΥ ΣΤΕΡΕΩΝΟΥΝ ΤΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ  
ΜΕ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ  ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ. 
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Ειδικά για πιο µικρές επιφάνειες και ενεργά στοιχεία διατηρήσεως χωρίς πάγο υπάρχουν  ειδικές 
λάµπες υπέρυθρης ακτινοβολίας που “θερµαίνουν” τα δίπολα  (feeds)  και τα διατηρούν “καθαρά” από 
την συσσώρευση χιονιού και πάγου. 

Άλλή µέθοδος ο θερµός αέρας για πολύ µεγάλα κάτοπτρα , φέρουν ειδικά κανάλια στην πίσω πλευρά 
που κυκλοφορεί θερµός αέρας παραγόµενος από καυστήρες προπανίου κυρίως. 

Για τις µικρές παραβολικές κεραίες υπάρχουν και οι λεγόµενες ηλεκτρικές «κουβέρτες» , δεν είναι 
τίποτα άλλο από παραλληλόγραµµα ή τετράγωνα πολύ λεπτά σαν µαξιλάρια µε επένδυση ειδικού 
υφάσµατος από fiberglass αδιάβροχο. Που τοποθετούνται στο πίσω µέρος της παραβολικής κεραίας και 
την θερµαίνουν. 

 
Θερµαντικά  «Μαξιλάρια» διαφόρων διαστάσεων για το πίσω µέρος της κεραίας το «κουτί» 

είναι για την προστασία του LNB , ο θερµοστάτης και τα καλώδια τροφοδοσίας µε 
συνδετήρες αδιάβροχους. 

 

Άλλή µέθοδος θερµάνσεως είναι τα ειδικά  πάνελ  που προσαρµόζουν στην κάθε διάσταση κεραίας στο 
πίσω µέρος του ανακλαστήρα. 

 
ΚΕΡΑΙΑ ΜΕ  ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ 
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Στις κεραίες µε κλίση 30 έως 45 µοίρες  η περιοχή που συγκεντρώνεται το χιόνι και ο πάγος είναι το 
κάτω µισό ηµισφαίριο γι’ αυτό για οικονοµία θερµαίνουµε συνήθως αυτό το τµήµα όπως φαίνεται στην 

κατωτέρω φωτογραφία. 

      
 

 ΚΕΡΑΙΑ ΑΠΟ FIBERGLASS  ΤΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΑ 2/3 ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ. 

 

          
 

KAΘΕΤΟΣ ΙΣΤΟΣ-ΚΕΡΑΙΑ  ΚΑΙ ΚΑΘΟ∆ΟΣ ΟΛΑ  ΜΕ  ΜΙΣΟ ΜΕΤΡΟ «ΦΤΕΡΩΤΟ» ΠΑΓΟ  

ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΟ  ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ∆ΙΟΤΙ ΦΟΡΤΩΝΕΙ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΑ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ .  
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∆ηµιουργείται  χωρίς να χιονίζει !  Όταν έχουµε µεγάλο ποσοστό υγρασίας  και άνεµο τότε 

Κάθε σταγονίδιο υγρασίας παγώνει και επικάθεται στην πλευρά που φυσάει ο άνεµος µε συνεχή 
αύξηση σε τεράστια µεγέθη εν σχέση µε την επιφάνεια πχ επίτονος 5 χιλιοστών µε πάγο  300 
χιλιοστών και µάλιστα στην µία πλευρά του. 

Η επιβάρυνση σε βάρος από τον πάγο ακόµη και σε λεπτές γραµµές –καλώδια είναι τροµερή. 

      
ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΙΣ ΕΧΕΙ ΦΘΑΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ Ε∆ΑΦΟΣ 

Το πρόβληµα µε τις  συρµάτινες κεραίες αντιµετωπίζεται  µε άλλη µέθοδο.  Μία όντως έξυπνη λύση 
είναι όταν θερµάνουµε αυτόν τον ίδιο τον αγωγό-σύρµα της κεραίας. 

Στον σταθµό  VLF «NAA» 2.000.000 Watts στο Cutler της πολιτείας του Μaine  που είχαµε αναφέρει 
στο τεύχος  115 Ιούνιος του 2011 . 

To σύστηµα τροφοδοτεί τα πλαίσια των κεραιών µε ρεύµα 60 Hz .  Οι αγωγοί διαµέτρου  25 έως 38 
mm  είναι από ορείχαλκο και χαλκό (calsun bronze) «κούφιοι» δηλαδή σωληνωτοί έχουν 
τετραπλάσια αντίσταση 19% του χαλκού  ,και επίσης ένα άλλο υλικό µε  αγωγιµότητα 7,75 % του 
χαλκού για το εξωτερικό µέρος που ονοµάζεται  Everdure. 

Ο συνδυασµός των υλικών – αντιστάσεως  δίνει τη δυνατότητα  να θερµαίνεται και να λιώνει τον 
πάγο . 

Η ισχύς είναι τεράστια  τουλάχιστον  3.000.000  Watts  για τα πλαίσια  που εάν οι συνθήκες το 
απαιτούν µέχρι  12.000.000  Watts  αρκετά περισσότερα και από αυτά για τα 2.000.000 Watts του 
ποµπού . 

Όλα αυτά απαιτούνται για να ευρίσκεται  συνεχώς στον αέρα χωρίς προβλήµατα καιρού και 
πάγου. 

Οι ραδιοερασιτεχνικές επικοινωνίες  αντιµετωπίζουν τα περισσότερα προβλήµατα µε τους 
αναµεταδότες  ,  εδώ άρχισαν να «µαθαίνουν» οι εγκαταστάτες ότι ο καιρός στα βουνά τις 
Ελλάδος δεν αστειεύεται και όσοι δεν τον σέβονται µε σωστές υποδοµές  χάνουν την αξιοπιστία των 
αναµεταδοτών  περισσότερο στη µηχανική  αντοχή  ιστών κεραιών  και  µετά στα ηλεκτρικά 
αντικεραυνική προστασία γειώσεις κλπ. 

 

Εκτός  από την αποπαγοποίηση  των κεραιών και ιστών υπάρχουν  πολλές περιπτώσεις που 
περισσότερο για λόγους ασφαλείας απαιτούν  να µη  καλύπτονται µε πάγο όπως σκαλοπάτια ράµπες  
είσοδοι γκαράζ  υδρορροές  προφύλαξη  ευαίσθητων φυτών από τον παγετό, κλπ. 

Οι εφαρµογές αυτές µας γλιτώνουν από τα φτυαρίσµατα  του χιονιού  και το αλάτι  ειδικά σε σηµεία 
όπου υπάρχει κίνηση  όπως ξενοδοχεία ,χιονοδροµικά,  εξοχικά  αλλά  και σπίτια  σε προάστια.  
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ΑΝΤΙ ΝΑ  ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΧΙΟΝΙ ΣΤΟ ΓΚΑΡΑΖ  ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟ ΤΟ 
ΧΙΟΝΙ   ΚΑΙ ΤΟΝ  ΠΑΓΟ. 

      
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΡΑΜΠΑ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ  ΚΑΙ ΤΑΠΕΤΟ ΘΥΡΑΣ  ΕΙΣΟ∆ΟΥ  

    
ΤΑ ΜΟΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΕΛΟΥΝ  ΕΙΝΑΙ ΟΙ «ΠΛΑΓΕΣ» ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ Ε∆Ω 

ΤΟ ΧΙΟΝΙ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ   (DIN  CIRCA  1978 ) 
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ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΑΤ ΓΙΑ  ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΩΝ SKI LIFT. Ο DIN ΣΤΟ ΣΕΛΙ  ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 
ΤΗΝ “ΑΓΚΥΡΑ”  ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΣΟΥΡΜΠΑΣΙ. 1980. 

 
Ο  Din,  ΥΨΟΜΕΤΡΟ  2450 ΜΕΤΡΑ ΓΕΡΟΝΤΟΒΡΑΧΟΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΗΤΟ  VIDEO 
ΤΩΝ  15 ΚΙΛΩΝ   

 

Θερµαντικά στοιχεία για µπότες σκι ,ορειβατικές , αλλά και εργασίας σε χαµηλές 
θερµοκρασίες. 
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Η παροιµία λέει “ Να έχεις τα πόδια σου ΖΕΣΤΑ και την κεφαλή  σου ΚΡΥΑ” . 

Όταν τα πόδια µας  είναι ζεστά σηµαίνει ότι το αίµα µας είναι θερµό σ’ αυτά ,η θερµοκρασία της 
κυκλοφορίας  του αίµατος ελέγχεται από τον εγκέφαλο που δίνει εντολές στην καρδιά να το 
κυκλοφορεί  µέχρι τα άκρα µας.  Το αποτέλεσµα είναι τα ζεστά πόδια και δάκτυλα των χεριών µας. 

Όταν τα πόδια κρυώσουν χάνουµε το 20 % του ελέγχου , προσπαθήστε να γράψετε µε 
παγωµένα χέρια…   

 

 

      
ΜΠΟΤΑ ΣΚΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ - ΠΑΤΟΙ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ-   ΜΠΟΤΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ 

 

Με την εξέλιξη των µπαταριών σε µέγεθος  και χωρητικότητα  αλλά και στις ηλεκτρονικές διατάξεις 
των θερµαντικών για µπότες και όχι µόνον, είναι ο πιο απλός τρόπος για να διατηρούµε το εσωτερικό 
τους θερµό και κατ’ ακολουθία και τα πόδια µας. 

Τα ενθέµατα που είναι δύο λεπτοί  πάτοι µε αντιιδρωτική επένδυση τοποθετούνται µέσα στο πέλµα της 
µπότας  και µε ένα λεπτό πλακέ καλώδιο τροφοδοτούνται από µία µικρή µπαταρία  Ιόντων Λιθίου  
(Lithium-Ions) ή Ni-MH  ανάλογα των κατασκευαστών . Ο έλεγχος γίνεται µε τηλεχειριστήριο που 
επιλέγουµε µία από τις δέκα  σκάλες θερµότητας  αριστερή ή δεξιά µπότα. 

Και µε τα Led που φέρει µας επιβεβαιώνει την επιλογή µας χωρίς να χρειάζεται να βγάλουµε τα γάντια 
µας. 

Η µπαταρία στηρίζεται στο εξωτερικό πλάι της µπότας και την καλύπτει το παντελόνι ή οι gaiters. 

 

      
 

Έτσι έχουµε « ευτυχισµένες» γυναίκες στις πίστες (γιατί αυτές κρυώνουν πιο πολύ). 
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Τα θερµαντικά στοιχεία πλέον δεν είναι πολυτέλεια των ακριβών αυτοκινήτων στα καθίσµατα, τις 
µοτοσυκλέτες, τις µάσκες σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες, τα µπουφάν για σκιέρ αλλά και για  τους 
κυνηγούς και ορειβάτες , τα γάντια για τους χειµερινούς ποδηλάτες αλλά και µοτοσυκλετιστές, 

 

 

              
 

 

 

 

             
 

 

 

Οι εφαρµογές είναι αµέτρητες  έτσι τελικά ότι θερµαίνεται κάνει ευχάριστη και λειτουργική την 

Εργασία τα σπορ και ειδικά την παράταση στις χιονοδροµικές πίστες … το λέω µε προσωπική 
εµπειρία. 

 

Όσο για τις κεραίες  και ειδικά σε γεωγραφικά δυσµενή σηµεία “ζεστάνετέ  τις” για να 
αποφύγετε τη “χειµερία νάρκη” τους. 

 
73  Κ. Ψιλογιάννης 
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  Aegean Radio Association - SZ8S 

Po. Box 04 Gr 83 100 Samos HELLAS 

www.sz8s.gr 

Η ΕΡΚΑ ενηµερώνει…Η ΕΡΚΑ ενηµερώνει…  
 

Κυριακή 22 Ιανουαρίου τά µέλη της ΕΡΚΑ και του Aegean DX group, ο SV8CYR Αλέξανδρος, ο SV8FMY Ηλίας και 
ο SV8ECK Αντώνης και ακόµη ένας, ανέβηκαν στην κορυφή «Μπουρνιάς» για να συµµετάσχουν στο κάλεσµα του 
«Athens QRP net» για δραστηριότητα στα VHF/UHF. 

Η ευκαιρία ήταν καλή ώστε να πραγµατοποιηθούν δοκιµές του εξοπλισµού µας στους Γιγάκυκλους. Τέτοιες 
ευκαιρίες είναι αραιές µιάς και η δραστηριότητα σε αυτές τις µπάντες είναι ελάχιστη στην χώρα µας. 

Άµεσα δηλώσαµε ότι θα ήµασταν QRV και στούς 1.2GHz, όπως επίσης καί στους 10 Γιγάκυκλους.  

Έτσι ο SV8CYR SV8FMY ξεκίνησαν από την πόλη της Σάµου 8 το πρωί εκείνης τής Κυριακής και ο SV8ECK από την 
∆υτική Σάµο, το Καρλόβασι, µε ραντεβού σέ ένα από τά υψηλότερα σηµεία του όρους Μπουρνιά στην Νότια Σάµο. 
Το σηµείο ΚΜ37JP, µετά από πάµπολλες δραστηριότητες του SV8FMY Ηλία,  έχει αποδειχθεί εξαιρετικό για επαφές 
προς τά ∆υτικά στις υπερυψηλές µπάντες και φυσικά στούς 1.2 Γιγάκυκλους. Έµενε να δούµε την συµπεριφορά 

στους 10GHZ… 

Λίγο πρίν τις 9 η οµάδα εγκατέστησε τις 
κατευθυνόµενες κεραίες σε οριζόντια 
πόλωση για τά 2m & 70cm όπως επίσης 
και για τους 1.2 Γιγάκυκλους. Για τους 
1.2 GHZ υπήρχε και ένα ζευγάρι 
κατευθυνόµενων κεραιών σε φάση αλλά 
σε κάθετη πόλωση…  

Επίσης ένα δίπολο για τά 40 µέτρα 
τοποθετήθηκε στα µόλις 3 µέτρα ύψος µε 
έναν ανακλαστήρα στο έδαφος για να 
δοκιµαστούν NVIS επαφές πράγµα πού 
τελικά δεν έγινε… 

O SV8FMY Ηλίας προσανατολίζει τά 
κάτοπτρα των 10GHZ 

 

Όλα τά κεραιοσυστήµατα ήταν 
κατασκευής του Αλέξανδρου SV8CYR. 

Επίσης ο Ηλίας και ο Αντώνης τοποθέτησαν 
τά κάτοπτρα για τους 10GHZ. Όσο 
στήνονταν και ρυθµίζονταν τά πιάτα ό 
Αλέξανδρος έκανε δοκιµές στα 2 µέτρα και 
σύντοµα διαπίστωσε την άθλια διάδοση και 
την ανυπαρξία κάθε ίχνους 
τροποσφαιρικού… 

 

O SV8ECK Αντώνης, υπό σφοδρό άνεµο 
κάνει τις τελικές ρυθµίσεις. 

 

Ο καιρός ήταν ηλιόλουστος, αλλά 
δυστυχώς σύντοµα άρχισε να 
σταθεροποιείται ένα 7άρι γεµάτο Βόρειος 
πού έριξε την θερµοκρασία κατακόρυφα και 
ή έντασή του έκανε εξαιρετικά δύσκολη την 
παραµονή της οµάδας στην πλαγιά όπως 
και το να κρατηθούν σταθερά τά πρόχειρα 
στηµένα κεραιοσυστήµατα.  



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  222222   

Βέβαια σύντοµα µε χαρά πληροφορηθήκαµε 
από το 144300 ότι υπήρχε από το Athens 
QRP net, σέ κάποιο βουνό της Αττικής 
(Κερατέα;) δραστηριότητα στους 1.2GHZ & 
10 GHZ.  

Ορίστηκε το 144220 σαν συχνότητα 
αναφοράς και σύντοµα καταγράφηκαν 
επαφές εύκολα, µεταξύ του SV8CYR 
Αλέξανδρου και του SV1BJY Γιάννη στους 
1296,2 GHZ.  

Η ισχύς τών σηµάτων ήταν χαµηλή, κάτι άς 
πούµε S3 αλλά µε έντονο QSB πού κάποιες 
φορές έριχναν την ισχύ του σήµατος στο 0. 

 Όµως παρά το χαµηλό S και το QSB το R 
ήταν σε κάθε περίπτωση Q5! 

Όσον αφορά τους 10 Γιγάκυκλους τά 
πράγµατα αποδείχτηκαν ζόρικα. ∆υστυχώς 
στην νοητή ευθεία εκτός από την 

καµπυλότητα είχαµε να αντιµετωπίσουµε και κάποιες κορυφές βουνών των νησιών του Αιγαίου πού 
παρεµβάλλονταν στην διαδροµή του σήµατος. 

Τελικά αποφασίσαµε να τά ξεστήσουµε όλα και να µεταφερθούµε στην κορυφή του Μπουρνιά ώστε να κερδίσουµε 
αρκετές δεκάδες µέτρα υψόµετρου ώστε να έχουµε την σχετική δυνατότητα να υπερβούµε τά ενδιάµεσα εµπόδια. 
Η επιλογή αυτή, παρά ακόµη τις 
χειρότερες καιρικές συνθήκες µιάς και 
στην κορυφή ο Βοριάς τσάκιζε 
κόκαλα, αποδείχτηκε καθοριστική µιάς 
και µπορέσαµε µετά από αρκετές ώρες 
προσπαθειών πού είχαν προηγηθεί να 
πραγµατοποιηθούν επαφές στους 
10368,1 GHZ του Αντώνη SV8ECK και 
του Ηλία SV8FMY µε τον SV1IXP,  . 
∆υστυχώς δεν µπορέσαµε να 
ολοκληρώσουµε επαφή στους 10 GHZ 
µε τον σταθµό του Γιάννη SV1BJY…  

Επίσης σηµειώνουµε ότι κανένας 
σταθµός άλλης οµάδας ή 
µεµονωµένου ραδιοερασιτέχνη δεν 
ακούστηκε εκείνη την µέρα στην 
περιοχή µας, σε οποιαδήποτε 
µπάντα… 

 

 

 

 

 
«Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» 

 
 
Μόλις η ΕΡΚΑ ενηµερώθηκε από την ΕΕΡ σχετικά µε την επικείµενη συζήτηση-ψήφιση του σχεδίου νόµου για 
την «Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες 
διατάξεις» ο SV8CYR Αλέξανδρος σαν έφορος της τεχνικής επιτροπής, ανέλαβε και απέστειλε ενηµερωτικά e 
mails στα περισσότερα από τά µέλη της αρµόδιας επιτροπής της βουλής περιγράφοντας µε σαφήνεια την 
διαφορά  των κεραιοσυστηµάτων και του τρόπου λειτουργίας των ραδιο-σταθµών της Υπηρεσίας του 
ραδιοερασιτέχνη, σε σχέση µε τους άλλους χρήστες του φάσµατος τών ραδιοσυχνοτήτων. 

Άµεση απάντηση ενηµέρωση, έστειλε ο κυβερνητικός βουλευτής Σάµου κ. Πυθαγόρας Βαρδίκος. 
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Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΙΤΑ ΤΗΣ ΕΡΚΑ 

 

Για δέκατη πέµπτη χρονιά  πολλά από τά µέλη του συλλόγου µας µαζεύτηκαν και κόψαµε 
την πρωτοχρονιάτικη πίτα µας. 

Νοιώθουµε ιδιαίτερα χαρούµενοι γιατί όσοι ξεκινήσαµε αυτή την 
προσπάθεια είµαστε ακόµη εδώ περιστοιχισµένοι όµως και µε 
πολλούς νεότερους µε την ίδια δίψα για την τέχνη των 
επικοινωνιών πού είχαµε και στο ξεκίνηµα του συλλόγου µας. 

Τό Απερχόµενο ∆Σ της ΕΡΚΑ. 

Από αριστερά: 

Γεν. Γραµµατέας:  

Εµµανουήλ Μακρής SV8PKI 

Αντιπρόεδρος:                                                           Ο τυχερός της βραδιάς SV8MFF Γιάννης 

Εµµανουήλ Μαρούπας SV8MFR 

Πρόεδρος:  SV8CYV Βασίλης Τζανέλλης 

Ταµίας: Αλέξανδρος Καρπαθίου SV8CYR. 

 

Μήνυµα του Προέδρου της ΕΡΚΑΜήνυµα του Προέδρου της ΕΡΚΑΜήνυµα του Προέδρου της ΕΡΚΑ   
 
Με την λήξη της θητείας µου σαν Πρόεδρος της « Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου- ΕΡΚΑ » 
θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και µέλη του συλλόγου µας για την αµέριστη συµπαράσταση 
και υποστήριξη πού έδειξαν στο πρόσωπό µου την διετία της προεδρίας µου. 

Επίσης ευχαριστώ τά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την εποικοδοµητική συνεργασία µας και τις ώρες 
πού διέθεσαν από τον ελεύθερο χρόνο τους για τις υποθέσεις της ΕΡΚΑ.  

Χωρίς την συνεργασία τους δεν θα ήταν δυνατόν να επιτευχθούν όσα µαζί σχεδιάσαµε και ονειρευτήκαµε. 
Έγιναν πολλά αλλά σίγουρα πρέπει να γίνουν περισσότερα. 

Με την λήξη της θητείας µου ευτύχησα να τελεσφορήσει η επιδίωξη µας και να µας παραχωρηθεί από τον 
∆ήµο Σαµίων αίθουσα για την µόνιµη στέγαση των εντευκτηρίων του συλλόγου µας, πού η παραλαβή τους θά 
γίνει από το νέο ∆Σ. Για την πραγµατοποίηση του σκοπού αυτού εργάστηκαν µεθοδικά και συνέβαλαν µε τις 
δηµόσιες σχέσεις τους αλλά και την επιµονή τους, ο SV8CYS Κυριάκος Κατσικάκης και ο SV8CYR Αλέξανδρος 
Καρπαθίου, τους οποίους ευχαριστώ. 

Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον ∆ήµαρχο του ∆ήµου Σαµίων κύριο Στέλιο Θάνο καθώς επίσης και τον 
πρώτο αντιδήµαρχο κύριο Βαγγέλη Καρλοβασίτη ο οποίος κατανόησε την κοινωνική προσφορά του συλλόγου 
µας και υποστήριξε το αίτηµά µας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πού συζήτησε και ενέκρινε την σχετική αίτησή µου.  

Το καινούριο ∆Σ απαρτίζεται από συναδέλφους ικανούς και µε όραµα πού ευτυχίσαµε να είµαστε αυτοί πού 
τους εµπνεύσαµε… Πάντα πίστευα όµως ότι εµείς οι παλαιότεροι πρέπει όταν έρθει η ώρα να κάνουµε ένα βήµα 
δίπλα και να δίνουµε την ευκαιρία στους νεότερους να εφαρµόσουν τις ιδέες τους. Για τον λόγο αυτό θέλησα 
να µην θέσω και πάλι υποψηφιότητα για την προεδρία του συλλόγου. Η επιµονή των συναδέλφων µου να µε 
µεταπείσουν µε τιµά ιδιαίτερα.  

Εύχοµαι στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο πού θα προκύψει από τις αρχαιρεσίες κάθε επιτυχία και θέτω τον εαυτό µου 
στην διάθεσή τους σαν απλό µέλος της ΕΡΚΑ. 

 
                                                                                        Ο Πρόεδρος της ΕΡΚΑ 

                                                                                Βασίλης Αντ. Τζανέλλης SV8CYV 
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Το νεοκλασικό και 
ιστορικό κτήριο της 
Μαυρογεννίου 
τεχνικής σχολής 
Σάµου στους 

χώρους της οποίας 
θα εγκατασταθούν 
τά εντευκτήρια και 

γραφεία της 
«Ένωσης 

Ραδιοερασιτεχνών 
Κεντρικού Αιγαίου 

– ΕΡΚΑ» 

 

 

Αρχαιρεσίες για το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και πρόεδρο της ΕΡΚΑ. 

 
Η « Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου – Ε.Ρ.Κ.Α.», την 30η Ιανουαρίου 2012 πραγµατοποίησε την 
ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή της µε θέµα απολογισµός έτους 2011 και ανάδειξη νέου διοικητικού συµβουλίου 
για την επόµενη διετία. Η συνεδρίαση λογίστηκε εν απαρτία. Σ’ αυτή το απερχόµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
λογοδότησε µέσω του Προέδρου SV8CYV κ. Βασιλείου Τζανέλλη για όσα έγιναν τον προηγούµενο χρόνο.  

∆ιαβάστηκε ο απολογισµός της ταµιακής διαχείρισης από τον Ταµία του συλλόγου SV8CYR κ. Αλέξανδρο 
Καρπαθίου, καθώς και η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για τον έλεγχο της διαχείρισης, η οποία και εγκρίθηκε.  

Στην συνέχεια εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός του 2012. 

Μετά την λήξη των συζητήσεων ορίστηκε εφορευτική επιτροπή από τους συναδέλφους: SV8MFZ κ. Ιπποκράτη 
Σιγουλάκη,  SV8FMY κ. Ηλία Κατσαφάδο και SV8PKH κ. Ιωάννη Λιόντα, που διενήργησε αρχαιρεσίες για την 
ανάδειξη νέου ∆.Σ.  Παρουσιάστηκε ένα κοινό ψηφοδέλτιο, µε 6 συναδέλφους που προ εβδοµάδας είχαν δηλώσει 
επιθυµία συµµετοχής στην εκλογική διαδικασία. 

Μετά την ψηφοφορία και την καταµέτρηση των ψήφων των παρευρισκοµένων και των ψήφων που είχαν 
παραληφθεί ταχυδροµικά, όπως ορίζει το καταστατικό, πλειοψήφησαν οι: Εµµανουήλ Μαυρατζώτης SV8PKJ, 
Εµµανουήλ Μακρής SV8PKI,  Αλέξ. Καρπαθίου SV8CYR, Εµµανουήλ Μαρούπας SV8MFR, Σταύρος Γαλατιανός 
SV8PKE.  

Aφού παρήλθε επταήµερο από τις αρχαιρεσίες, την ∆ευτέρα 06 Φεβ. 2012 συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου – Ε.Ρ.Κ.Α., µε την παρά κάτω σύνθεση: 

 

Πρόεδρος: Εµµανουήλ Μαυρατζώτης SV8PKJ 

Αντιπρόεδρος: Εµµανουήλ Μαρούπας SV8MFR 

Γεν. Γραµµατέας: Εµµανουήλ Μακρής SV8PKI 

Ταµίας: Αλέξανδρος Καρπαθίου SV8CYR. 

Μέλος: Σταύρος Γαλατιανός SV8PKE. 

 

Το νέο ∆.Σ. αµέσως µετά την σύστασή του σε σώµα, όρισε µέλη της Ε.Ρ.Κ.Α. για την συγκρότηση των παρά κάτω 
επιτροπών: 

Επιτροπή εκπαίδευσης και δηµοσίων σχέσεων. 

Επιτροπή τεχνικής υποστήριξης και κατασκευών. 

Επιτροπή σχεδίων εκτάκτου ανάγκης.   

Επιτροπή διαγωνισµών και βραβείων. 

Επιτροπή υπερυψηλών συχνοτήτων. 

Το νέο ∆ιοικητικό συµβούλιο δεσµεύτηκε να αναλάβει άµεσες και πρωτοπόρες δράσεις για την προαγωγή του 
πνεύµατος και της ιδέας της Υπηρεσίας του Ραδιοερασιτέχνη! 

 

                                                               Ο γραµµατέας SV8PKI Μανώλης Μακρής.  
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Απλό, οικονοµικό, λειτουργικό και εύκολο στη κατασκευή, interface για την επικοινωνία του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή µε το ποµποδέκτη. Το απαραίτητο συµπλήρωµα για τα ψηφιακά 
modes. 

 

Εισαγωγή:  

Η ύπαρξη ενός interface στον ραδιοερασιτεχνικό σταθµό στις µέρες µας αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα 
του. Φυσικά µπορούµε είτε να το αγοράσουµε η και να το φτιάξουµε µόνοι µας. Σε αυτό το άρθρο 
όµως θα ακολουθήσουµε τη δεύτερη οδό.   Τι στη ευχή είναι όµως και τι το χρειαζόµαστε; 

Το interface είναι ο απαραίτητος 
συνδετικός κρίκος µεταξύ Π/∆ 
(ποµποδέκτη) και Η/Υ (ηλεκτρονικού 
υπολογιστή). Βοηθά αυτές τις δυο 
συσκευές ώστε να µπορέσουν να 
επικοινωνήσουν µεταξύ τους, σε 
γλώσσα κατανοητή! Η χρήση του θα 
µας βοηθήσει να εξερευνήσουµε τον 
µαγικό κόσµο των ρ/ε 
(ραδιοερασιτεχνικών) επικοινωνιών.   
Οι βασικές λειτουργίες που πρέπει να 
κάνει ένα interface είναι: 

Α) ανταλλαγή «πληροφοριών» 
µεταξύ Π/∆ και Η/Υ 

Β) έλεγχο του Π/∆ από τον Η/Υ 
(ΡΤΤ) … τόσο απλά!!! 

 

Σχηµατικό και κατασκευή:  

Όπως θα παρατηρήσετε και στο 
σχηµατικό που ακολουθεί, η 
κατασκευή χωρίζεται σε δυο µέρη. 

Το πρώτο έχει να κάνει µε τη ανταλλαγή «πληροφοριών» µεταξύ Π/∆ και Η/Υ και το δεύτερο µε τον 
έλεγχο του Π/∆ από τον Η/Υ (ΡΤΤ). 

Παρατηρώντας το πρώτο µέρος, βλέπουµε τον τρόπο της καλωδίωσης. Στην διαδροµή, από την έξοδο 
της κάρτας ήχου του Η/Υ µας, µεσολαβεί ένα κύκλωµα αποτελούµενο από δύο αντιστάσεις. Αυτές 
λειτουργούν ως διαιρέτης τάσεως. Η ύπαρξη αυτού του δικτυώµατος σκοπό έχει να µειώσει το ποσοστά 
και την υψηλή έξοδο της κάρτας ήχου, οδηγώντας τον Π/∆ 
σε πιο επιθυµητά σηµεία λειτουργίας. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα την εκποµπή καθαρού και χωρίς παρασιτικές 
εκποµπές, σήµατος. Στοιχείο απαραίτητο κυρίως στα mode 
PSK. Τα αποτελέσµατα απεικονίζονται και στην ένδειξη ALC 
(Automatic Level Control) του Π/∆ σας. 

Όσο για τις αντιστάσεις και οι δυο τοποθετούνται µέσα στο 
οχτάπινο βύσµα του mic. Τόσο απλά! 

Πάµε τώρα στο δεύτερο µέρος του σχηµατικού µας. Κι εδώ 
τα πράγµατα είναι πολύ απλά. Το κύκλωµα που βλέπετε µε 
το τρανζίστορ 2Ν2222 το µόνο που κάνει είναι να κλείνει 
το ΡΤΤ του Π/∆ κάθε φορά που εκπέµπετε και να το ανοίγει 
όταν τελειώνει η µετάδοση. Λειτουργία που επιλέγετε µέσα 
από το λογισµικό που χρησιµοποιείτε. 
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Η κατασκευή (του ΡΤΤ) χωράει όλη µέσα στο βύσµα DB-9 

Στις φωτογραφίες που βλέπετε, απεικονίζονται δυο κυκλώµατα ενώ στο σχηµατικό µόνο ένα! Και τα 
δυο είναι όπως αυτό του σχηµατικού, µόνο που το ένα ανοιγοκλείνει το ΡΤΤ, ενώ το δεύτερο 
ανοιγοκλείνει το ΚΕΥ του ποµποδέκτη. Ιδανικό για contest CW. 

Υλικά:  

Τα υλικά που θα χρειαστούµε για την κατασκευή είναι: 

1 αντίσταση 100Ω 

1 αντίσταση 10Κ 

2 αντιστάσεις 4Κ7 

1 δίοδο 1Ν4041 

1 τρανζίστορ 2Ν2222 

1 βύσµα DB-9 

3 mini jack 

1 οχτάπινο mic για Π/∆ (αν επιλέξουµε να στέλνουµε από εκεί τα δεδοµένα) 

2 ή 3 µέτρα οµοαξονικό καλώδιο στερεοφωνικό (για τη διασύνδεση από την κάρτα ήχου του Η/Υ προς 
τον Π/∆) 

2 ή 3 µέτρα οµοαξονικό καλώδιο µονοφωνικό (για το βύσµα DB-9) 

 

 
Επίλογος:  

Μέσα από αυτό το άρθρο πιστεύω ότι σας µετέφερα µε τον πιο απλό τρόπο όλα όσα αφορούν το πιο 
απλό interface. Επέλεξα κάτι πολύ απλό και εύκολο που µπορεί να κατασκευάσει ακόµα και ο αρχάριος 
χρήστης, δίνοντας του την ευκαιρία της δηµιουργίας! Σίγουρα µπορείτε να επιλέξετε κάποια άλλη, από 
τις άφθονες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. 

Αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι η οποιαδήποτε κατασκευή, ακόµα και η πιο απλή, αποτελεί πάντα 
πρόκληση για όποιον ραδιοερασιτέχνη σέβεται τον εαυτό του. Αυτό δεν αποτελεί ανάθεµα αλλά ούτε 
και αιχµή προς όποιον έχει επιλέξει ή έχει χαράξει την πορεία που του ταιριάζει καλύτερα. Άλλωστε ο 
ραδιοερασιτεχνισµός δεν µπαίνει και δεν πρέπει άλλωστε να µπαίνει, σε καλούπια! Πάντα όµως θέλω 
να έχετε στο µυαλό σας ότι, µια ιδιο-κατασκευή είναι πάντα ένα βήµα προς την αυτοδιδασκαλία, την 
απόκτηση πολύτιµων εµπειριών και την ικανοποίηση της δηµιουργίας και της δηµιουργικότητας, 
στοιχεία που τόσο πολύ έχουν λείψει τα τελευταία χρόνια από την κοινότητά µας! 

 

Σε όσους το επιχειρήσουν εύχοµαι καλή επιτυχία. 

 

 

 

 

 

73 de, 

SV1CDY 

Γιώργος Ορφανός  

HPC Manager  

PSFA Award Manager  

 

skype: sv1cdy_george 
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ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ  ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΩΝ   PL . N.  BNC. 
 

Τα κυριότερα σε χρήση connectors  είναι τα  PL  τα  Ν  και  τα  ΒΝC όπως είχαµε προαναφέρει στο 
προηγούµενο  τεύχος . 

Για αυτά τα συγκεκριµένα θα δώσουµε τον σωστό τρόπο  συναρµολογήσεως γιατί οι απώλειες δεν 
προέρχονται µόνο από τα οµοαξονικό  καλώδια αλλά και από τους συνδετήρες. 

Ας µειώσουµε λοιπόν στο ελάχιστο  αυτές τις απώλειες.  Με την ορθή και επιµελή συναρµολόγηση 

Καλωδίου  - συνδετήρα . 

Το πρώτο µέληµά µας είναι ο συνδετήρας να είναι αντίστοιχος µε το καλώδιο δηλαδή διατοµή 
καλωδίου –εισόδου στον συνδετήρα  τόσο εξωτερική όσο και εσωτερική δηλαδή της ακίδας . 

Όπως είχαµε  αναφέρει στο  122 τεύχος  οι συνδετήρες PL  έχουν λίγες παραλλαγές οι κλασικοί 
δέχονται τα οµοαξονικά  RG-8  και  RG-213,   50  Ohm  επίσης και το RG-11,  75 Ohm µε διάµετρο 
10,28 mm. 

 

 

Αυτά έχουν κοινό τρόπο συνδέσεως : 

 
 

Αριστερά για RG-8, RG-213,RG-11.      ∆εξιά για RG-58, RG-59 
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Ό ίδιος συνδετήρας µε τον adapter   UG-176  -συστολή- µπορεί να δεχθεί τα µικρότερης διατοµής 
οµοαξονικά (4,95 mm)  το RG-58  50 Ohm  και το   UG-175  (6,1 mm)  για  το  GR-59   75 Ohm. 

Kαι οι δύο µέθοδοι  συνδέσεως είναι για  κολλητούς  αγωγούς  οµοαξονικού και συνδετήρα. 

 

   
Πρεσαριστά  PL-259                      τύπου  Ν                     Τύπου   BNC 

 

Ήδη από αρκετά χρόνια κυκλοφορούν και τα πρεσαριστού τύπου  είναι ευκολότερα αλλά θέλουν λίγη 
προσοχή να µη βραχυκυκλώσουν τα συρµατάκια της θωρακίσεως του οµοαξονικού. 

 

Εδώ πρέπει να έχετε  την ειδική πρέσα για  το σωστό πρεσάρισµα τόσο της ακίδας  όσο και του 
δακτυλίου του σώµατος µε την θωράκιση  του οµοαξονικού. ∆εν είναι ακριβή και για εκείνους  που 
συναρµολογούν συχνά είναι ένα χρήσιµο και απαραίτητο εργαλείο. ∆εν πρεσάρει µόνο τα µικρά 
καλώδια αλλά διαφόρων διατοµών  τόσο για το σώµα του συνδετήρα όσο και για την ακίδα. 

Καλύπτει όλα τα κλασικά connectors   PL  , N , και   ΒΝC , (πρεσαριστού τύπου) 

 

 
Όλους τους συνδετήρες πρέπει να τους καλύπτουµε µε συστελλόµενο υλικό θερµού ή 
ψυχρού τύπου για την µηχανική αντοχή µεταξύ καλωδίου-συνδετήρα τόσο σε εσωτερικές 
όσο και σε εξωτερικές εφαρµογές . 

 

Tύπου  BNC  UG-88 µε  Βoot 

                                            (ειδικά πλαστικά για µεγαλύτερη αντοχή) 
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Τύπου   PL      PL-259                                 Τύπου  Ν  αρσενικό   UG-21 και  θηλυκό  UG-23 

 

Ειδικά στις εξωτερικές  τοποθετούµε ένα τεµάχιο µέχρι το περιστροφικό τµήµα  που βιδώνει  όπως τα 
ανωτέρω,   και αφού τα βιδώσουµε στις κεραίες  επικαλύπτουµε µε ένα δεύτερο όλο το τµήµα 
συνδετήρα κεραίας και συνδετήρα καλωδίου. 

Στην συνέχεια περιγράφονται τα συστελλόµενα  µε  θερµό αέρα ή  ψυχρά . 

Η προεργασία του οµοαξονικού  περιγράφεται κατωτέρω:  (RG-8,  RG-213,  RG-11). 

 

 1.  αφαιρούµε το εξωτερικό  πλαστικό σε µήκος  4 εκατοστών 

 

  2.  Βάζουµε καλάι περιφερειακά σε µήκος 2 εκατοστών ,πολύ λεπτό στρώµα να  

                                διακρίνεται η πλέξη του καλωδίου, εάν είναι παχύ το στρώµα της κόλλησης 

                                δεν θα χωράει στο connector. Το µυστικό είναι κολλητήρι τουλάχιστον 100  

                                Watts  µε πλακέ µύτη  και πριν την κόλληση  πάστα Flux. 

  3.  Κόβουµε  σε µήκος  12 χιλιοστών µόνο το πλέγµα, µε περιστροφικό κόπτη ή 

                                 µε ένα ξυράφι σιγά –σιγά ώστε να µη κόψουµε και την µόνωση του αγωγού 

                                 αυτή θα την αποµακρύνουµε  αφού αφήσουµε  2 mm µετά το πλέγµα.  

  4.   Αφήνουµε  2 χιλιοστά την µόνωση και αφαιρούµε την υπόλοιπη. 
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5.     Ξεβιδώνουµε το σώµα από το  κέλυφος   και  το περνάµε στο καλώδιο. 

    6.   Βάζουµε το οµοαξονικό στριφτά στο  συνδετήρα γιατί έχει σπείρωµα 

                                    και το εξωτερικό του coaxial βιδώνει , κολλάµε το πλέγµα στο                                 

                                    σώµα του,  στις  οπές µε ένα κολλητήρι  100 έως 200  Watts 

  7.  Κολλάµε και τον κεντρικό αγωγό στην «µύτη»  κόβουµε ότι  περισσεύει και  

                                 µε µία λεπτή λίµα  την   «στρογγυλεύουµε»  ώστε να  εισέρχεται οµαλά στο  

                                 αντίστοιχο  θηλυκό. 

 

     Κατηγορία πρεσαριστών-κολλητών, στην περίπτωση αυτή ο κεντρικός  

 αγωγός κολλιέται ενώ η θωράκιση  «σκεπάζει» εξωτερικά το σώµα και 

 µετά τοποθετούµε το σωληνάκι πρεσάρουµε µε την κατάλληλη           
υποδοχή-διατοµή, της πρέσας. 

Για το RG-58    και  RG-59  µε την συστολή (UG-175 ή την UG-176) η 
διαδικασία είναι σχεδόν η ίδια. 

 

 

  1.  Περνάµε πρώτα το κέλυφος  µετά την συστολή  αφαιρούµε 1,5 εκατοστό 

                                     του εξωτερικού αγωγού . 

   2.  Και τον γυρίζουµε προς τα πίσω να καλύψει την συστολή. 
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    3.  τον βιδώνουµε και κολλάµε στις οπές του συνδετήρα. 

  4.Στην συνέχεια κολλάµε τον κεντρικό αγωγό. Πάντα οριζόντια γιατί εάν 

                                       τον κρατάµε κάθετα µπορεί να τρέξει το καλάι και να βραχυκυκλώσει. 

Η σύνδεση του τύπου Ν  θέλει απλά λίγη προσοχή ειδικά στην ακίδα να γίνει η κόλληση απλή καθαρή 
µε λίγο καλάι  για να εισέλθει στον συνδετήρα  γιατί εάν έχει εξωτερικά κόλληση δεν θα είναι εφικτό 
µε κίνδυνο να στραβώσει και να κοπεί. Αυτό ισχύει και για τα θηλυκά Ν. 

 

 

 

 

 Όπως βλέπετε στην φωτογραφία  περνάµε στο οµοαξονικό 

 πρώτα το παξιµάδι µετά την ροδέλα και την πλαστική για 

την στεγανοποίηση  µεταξύ καλωδίου-συνδετήρα και   
«ξεγυµνώνουµε» 3 εκατοστά του εξωτερικού πλαστικού. 

 

 

 

    Περνάµε το δαχτυλίδι µε το κωνικό  µέρος προς τα πίσω. 

  Το δαχτυλίδι έχει την διατοµή του πλέγµατος και  τερµατίζει  
στον εξωτερικό αγωγό. 

 

 

 

  «Κουρεύουµε» την θωράκιση  ώστε να µη «καβαλάει» το                  

κωνικό µέρος µε ένα ψαλίδι , διαµορφώνουµε τα λεπτά 

  συρµατάκια  οµοιόµορφα περιµετρικά ,αφήνουµε 3 mm 

  µονωµένο αγωγό , και αποµακρύνουµε τον υπόλοιπο 

  βάζουµε λίγη κόλληση ώστε να είναι έτοιµος για την   

 ακίδα  και τον κόβουµε 5 mm. κολλάµε την ακίδα 

  αρσενικού ή θηλυκού τύπου ,προσοχή χωρίς να έχει 

 εξωτερικά καθόλου κόλληση ,και προσεκτικά το           
προωθούµε µέσα στο    σώµα του συνδετήρα.  



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

   µε δύο κλειδιά ένα στο σώµα και ένα στο παξιµάδι  

 βιδώνουµε µόνο το παξιµάδι χωρίς να στρίβουµε το 

 καλώδιο . Αφού βεβαιωθούµε ότι το καλώδιο δεν στρίβει 

 τοποθετούµε  θερµόσυστελλόµενο  για µηχανική αντοχή. 

 

 

 

 

Τα  BNC   κλασικού τύπου  έχουν την ίδια διαδικασία  , κυκλοφορούν όµως τα πρεσαριστά τα οποία 

Έχουν καλύτερη µηχανική αντοχή σε καταπονήσεις. 

 

 

 

   Σ αυτά η συναρµολόγηση είναι πιο εύκολη. Εδώ και η ακίδα είναι  

 πρεσαριστή. Και το πλέγµα .Kαι δεν χρειάζεται  κόλληση. 

    

 

 

Έτοιµος πρεσαριστός BNC   

 

Περνάµε τον κυλινδρικό δακτύλιο στο καλώδιο , γυµνώνουµε 4 εκατοστά  
γυρνάµε το πλέγµα προς τα πίσω  ανάλογα µε τον κατασκευαστή  
µετράµε το µήκος του εσωτερικού αγωγού µέχρι την ακίδα 

Είναι συνήθως 2 εκατοστά  γυµνώνουµε και τον εσωτερικό αγωγό και 
κάνουµε δοκιµή µέχρι που φθάνει ο εσωτερικός αγωγός ,πρέπει να  είναι 
4 χιλιοστά  από το εµπρόσθιο του  ΒΝC  αφού το ελέγξαµε τότε µόνο 
πρεσάρουµε την ακίδα  γιατί εάν κάνουµε λάθος δεν  βγαίνει . 

σπρώχνουµε το 

καλώδιο  µέχρι να φθάσει η ακίδα  πρόσωπο στο µπροστινό µέρος του συνδετήρα µετά επαναφέρουµε 
το  πλέγµα επάνω στο σώµα  κόβουµε µε ένα ψαλίδι ότι περισσεύει σύρουµε τον κυλινδρικό δακτύλιο  
επιλέγουµε την κατάλληλη διατοµή της πρέσας και σφίγγουµε  το connector 

Είναι  έτοιµο  ελέγχουµε για  πιθανό βραχυκύκλωµα και τοποθετούµε το θερµοσυστελόµενο  επάνω 
στο κυλινδρικό δαχτυλίδι  και τουλάχιστον 3 εκατοστά στο coaxial, θερµάνουµε και το BNC είναι 
έτοιµο. 

 

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΩΝ. 
Ίσως το πιο  ΣΟΒΑΡΟ σηµείο  που δυστυχώς λόγω απειρίας  ακόµη και επαγγελµατίες το παραβλέπουν 
µε αποτέλεσµα  να έχουµε  σοβαρές απώλειες µέχρι βραχυκύκλωµα , δηµιουργία τόξου ανάµεσα στον 
κεντρικό αγωγό και την θωράκιση. 

Οι περισσότεροι καλύπτουν τους συνδετήρες και τις συνδέσεις µε τις κλασικές ηλεκτρικές µονωτικές 
ταινίες του εµπορίου. 

Αυτές είναι για εσωτερική χρήση κυρίως  αλλά πολύ λίγες  και για εξωτερική . ∆ιότι η «σοβαρή» ταινία-
κατασκευαστή, πρέπει να αντέχει στην υπεριώδη ακτινοβολία στις καιρικές συνθήκες ,στην  

διαφορά θερµοκρασίας κλπ. 

Στις  εξωτερικές εγκαταστάσεις τόσο οι ερασιτέχνες αλλά και οι επαγγελµατίες πρέπει να ακολουθούν  
«σχολαστικά» τις παρακάτω οδηγίες : 
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Το οµοαξονικό καλώδιο πρέπει να ελεγχθεί  ότι δεν έχει γρατζουνιές, ρωγµές, σκισίµατα, και γενικά 

να είναι σε καλή κατάσταση , µη χρησιµοποιείτε  οµοαξονικά παλιά διότι και αυτά «γερνάνε». 

Με αποτέλεσµα οι απώλειες να µεγαλώνουν κατακόρυφα. 

 Προσοχή  οµοαξονικό που το πλέγµα του είναι οξειδωµένο σηµαίνει ότι έχει πάρει  υγρασία είναι 

άχρηστο ,  εάν το διηλεκτρικό είναι έντονα κίτρινο  σηµαίνει ότι το καλώδιο έχει χρησιµοποιηθεί σε  

µεγάλη ισχύ ,  ή είναι πολλών ετών γερασµένο ή είχε πολλά στάσιµα σε προηγούµενη χρήση του 
γενικά πριν αγοράσετε coaxial ελέγχουµε προσεκτικά   στην αρχή και στο τέλος της «κουλούρας-
µήκος» του.  Να είναι ο µαύρος µανδύας του «καθαρός»  το διηλεκτρικό λευκό ή ελαφρώς µπεζ, ο 
κεντρικός αγωγός χάλκινος  καθαρός χωρίς ίχνος οξείδωσης και φυσικά το πλέγµα του καθαρό χάλκινο 
χρώµα. 

Όλοι οι συνδετήρες ακόµη και οι τύπου Ν που είναι στεγανοί πρέπει να βιδωθούν  σφιχτά για αποφυγή 
εισόδου υγρασίας , όταν συνδέονται να µην είµαστε σε περιβάλλον  µε υψηλή υγρασία , όλοι οι 
συνδετήρες έχουν µικρό τµήµα µε αέρα που µένει εγκλωβισµένος και αυτά τα λίγα κυβικά χιλιοστά 
µπορούν να µας δηµιουργήσουν πολύ σοβαρά προβλήµατα. 

Στην παρακάτω τοµή ενός συνδετήρα τύπου  Ν  ή κατά την  επίσηµη ονοµασία του   UG-21/U 

φαίνονται τα υλικά  που το απαρτίζουν,  µε κίτρινο το σώµα , µε 
κόκκινο ο δακτύλιος στεγανότητας µε µπλε ο κενός χώρος - αέρας 
µεταξύ ακίδων και σώµατος , και µε λευκό το µονωτικό υλικό 
(teflon). 

Αυτός ο µικρός χώρος είναι ευάλωτος διότι τόσο στο θηλυκό 
συνδετήρα πχ. Στην κεραία  όσο και στον αρσενικό το τεφλόν δεν 
είναι σφραγισµένο  αεροστεγώς και υπάρχει έστω και πολύ µικρός 
χώρος εισόδου αέρος . 

Ο εγκλωβισµένος αυτός αέρας  ανάλογα µε την ατµοσφαιρική 
πίεση ,την υγρασία και τις µεταβολές της θερµοκρασίας  ηµέρα –νύχτα  
υγροποιείται  που σηµαίνει  άνοδο στάσιµων κυµάτων απώλειες  και 
σε  υψηλές συχνότητες  και ισχύ, δηµιουργία  σπινθήρα µεταξύ 
κεντρικού αγωγού και σώµατος. 

Για να αποφύγουµε αυτό το φαινόµενο  πρέπει όχι µόνο να 
στεγανοποιούµε τους συνδετήρες αλλά και   να τους µονώνουµε 
κατάλληλα . 

Στο ακόλουθο   άρθρο αναφέρονται τα θερµοσυστελόµενα υλικά για 
στεγανοποίηση  αλλά µία επιπλέον επικάλυψη µε  µονωτικά σαν αυτά των σωλήνων  (Armaflex κλπ.) 
ειδικά στο τµήµα των συνδετήρων  θα µας γλιτώσει ή έστω θα ελαττώσει    όλα τα ανωτέρω.   

Κυκλοφορούν διαφόρου πάχους διαλέξτε το µεγαλύτερο  δηλαδή εσωτερική διάµετρος 12 mm και 
εξωτερική  22 mm  για το πρώτο και  22mm  εσωτερική µε  34 mm εξωτερική  εάν τα βάλετε και τα 
δύo  θα έχετε  την άριστη  µόνωση  από -40 µέχρι +120  βαθµούς  C. 

 

                   ARMAFLEX  για µόνωση   

 

12 x  22 mm  πρώτα και                22  x  34 mm  η δεύτερη επικάλυψη. 
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Χωρίς να επιδρούν τα εξωτερικά φαινόµενα στις συνδέσεις σας.  Μετά την τοποθέτηση του πρώτου θα 
περάσουµε σφιχτά  µία στρώση  ταινία  3Μ  # 23 , και µετά θα τοποθετήσουµε την δεύτερη µόνωση 
την οποία θα καλύψουµε και αυτή µε την ίδια  αυτό-βουλκανιζόµενη ταινία σε δύο στρώσεις και πάλι 
σφιχτά  αµέσως µετά στο οµοαξονικό θα κάνετε µία «µπούκλα» ώστε  ακόµη και εάν πάρει υγρασία να 
µείνει στο σηµείο αυτό διαφορετικά µην εκπλαγείτε εάν τρέχει νερό στο σταθµό σας από το  coaxial.  
Γιατί εάν κατεβαίνει κάθετα από την κεραία και «πάρει» νερό ή υγρασία λόγω βαρύτητας αλλά και των 
τριχοειδών φαινοµένων του πλέγµατος σύντοµα θα «κατέβει» στον σταθµό. 

Πολλοί θα το θεωρήσουν υπερβολή,  φυσικά  όλα τα ανωτέρω εξαρτάται και από το σηµείο των 
εγκαταστάσεών σας  . ∆εν έχουµε το ίδιο κλίµα  στην Ιεράπετρα της Κρήτης µε την Κοζάνη ούτε την 
υγρασία των  Ιονίων Νήσων µε την Αθήνα.  

Αλλά δεν είναι µόνο η υγρασία είναι η βαροµετρική πίεση , όταν είναι µεγαλύτερη προσπαθεί να 
εισέλθει στο  κενό χώρο του συνδετήρα αντίστροφα η χαµηλότερη να εξέλθει.  

Γι αυτό τουλάχιστον µε την επιπλέον µόνωση ελαττώνουµε τους συντελεστές τις θερµοκρασίας αυτοί 
της πιέσεως παραµένουν.  

Στις οµοαξονικές   γραµµές   µε διηλεκτρικό  τον αέρα για χαµηλότερες απώλειες  δηµιουργούνται 
αυτά τα φαινόµενα γι αυτό και οι γραµµές χρησιµοποιούν ειδικούς αφυγραντήρες  (Dehydrators) που 
αυτόµατα διατηρούν  τον αέρα «ξηρό» µέσα στις οµοαξονικές γραµµές και τις κεραίες χωρίς υγρασία 
και υπό πίεση, ώστε να µη δηµιουργείται υγρασία. 

 

 

       
 

COAXIAL µε διηλεκτρικό αέρα.                                        Αφυγραντήρας   Dehydrator 

 

 

Πολλά δίπολα και κεραίες  σταθµών  έχουν εσωτερικά  προσαρµογές τύπου  Γ match µε διηλεκτρικό  
τον αέρα  , όλοι σχεδόν οι χρήστες  διαµαρτύρονται ότι «βάζουν» νερά και υγρασία παρόλες τις τάπες   
πράγµατι δεν «µπαίνουν» νερά  απλά υγροποιείται ο εσωτερικός αέρας µε τις αλλαγές  θερµοκρασίας, 
υγρασίας όπως προαναφέραµε. 

Σ αυτές τις περιπτώσεις  θα πρέπει να ανοίξετε στα κάτω άκρα οπές 1,6 mm για την απορροή .Όχι 

µεγάλες γιατί µπορεί να µπαίνουν και έντοµα... 

Στις επάνω τάπες  συµπληρώστε και αυτές από θέρµο-συστελλόµενο υλικό  που περιγράφονται πιο 
κάτω. 

Σε  κεραίες ή οµοαξονικά τµήµατα µε διηλεκτρικό αέρα  πρεσάρεται   αφρό πολυουρεθάνης  ή γεµίστε 
τον αγωγό µε teflon  θα αλλάξει λίγο  η σταθερά του (velocity factor) αλλά δεν θα τρέχουν νερά ... 
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ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ   ΥΛΙΚΑ 

 
Τα θερµό-συστελλόµενα υλικά  είναι κυρίως  σωληνωτοί πλαστικοί σωλήνες «µακαρόνια»  και 
παράγονται σε όλες τις διαµέτρους από χιλιοστό µέχρι και  15 εκατοστά διάµετρο.  

Τα υλικά κατασκευής ποικίλουν γενικά είναι της κατηγορίας των θερµοπλαστικών όπως το Pololefin ,   
Fluoropolymer,  Kynar,  PVC,    Neophene,  Viton,  κλπ. 

Όλα αυτά συρρικνώνονται  - συστέλλονται -  µε την  χρήση θερµού αέρα . 

              
Χρησιµοποιούνται κυρίως για την µόνωση καλωδίων κάθε διατοµής , συνδέσεων, προεκτάσεων, 
επισκευής καλωδίων , προστασίας συνδέσµων , συνδετήρων , αλλά και στεγανοποιήσεως σε 
περιπτώσεις υγρασίας εξωτερικών συνδέσεων. Επίσης για  χρωµατική  αναγνώριση  καλωδίων. 

Η όλη διαδικασία πραγµατοποιείται  µε ειδικά «πιστολάκια» θερµού αέρα µε υποδοχή για να θερµάνει 
κυκλικά το υλικό (κυκλοφορούν για επαγγελµατική χρήση σε πολύ µικρά αλλά και βαρέως τύπου µέχρι 
2000  Watts). 

                                             
«Πιστόλια» θερµού αέρος και επαγγελµατική συλλογή,          µικρό τσέπης 

 

Εναλλακτικές  λύσεις  το πιστολάκι για τα µαλλιά  στην µεγάλη «σκάλα» ή καµινέτο 

αερίου  αλλά µε πολύ χαµηλή φλόγα και µε συνεχόµενη κίνηση για να µη ΚΑΨΕΤΕ το υλικό. 
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Tα υλικά περιέχουν πολλά µονοµερή στοιχεία  που όταν θερµαίνονται  Πολυµερίζονται.    

Αυτή η αύξηση θερµοκρασίας στο υλικό αναγκάζει τα µονοµερή  µόρια να συνδεθούν µεταξύ τους και 
να καταλάβουν µικρότερο χώρο που έχει σαν αποτέλεσµα την συρρίκνωσή του. 

              
 

Κάλυψη συνδετήρα  και  ακροδέκτη  είναι χαρακτηριστική η συστολή που παίρνει την µορφή 
του καλυπτόµενου υλικού και την απόλυτη στεγανότητα. 

Υπάρχουν και ειδικά συστελλόµενα που θερµαινόµενα  ξανά διαστέλλονται όταν τα ψύξουµε ταχέως. 
Αφού το υλικό «ξεκουρασθεί» µπορούµε να τα θερµάνουµε και να συρρικνωθούν και πάλι. 

Για αύξηση της στεγανότητας υπάρχουν συστελλόµενα µε  εσωτερική ειδική κόλλα που λιώνει, αυτή 
δηµιουργεί πλήρη στεγανότητα. 

  Η κόλλα µε την θερµότητα «βγαίνει» ένα έως δύο χιλιοστά έξω και 

  επιβεβαιώνει    την στεγανότητα της επικάλυψης 

Η ανακάλυψη και εφαρµογή του υλικού ξεκίνησε από την εταιρεία   RAY-
CHEM. 

Το υλικό έχει αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία  (UV). Και δεν διαβρώνεται στο 
ύπαιθρο. 

 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

  
Ποικιλία χρωµάτων,        Μπάρες  πινάκων,    Συστολή µέχρι 80%,       Τάπες . 

 

Παράγεται σε ποικιλία χρωµάτων , διαµέτρων σε διάφορα µήκη  από 1 µέτρο ,και σε µορφή 
πεπλατυσµένη - ταινίας σε κουλούρες. Eπίσης σε τάπες για καλώδια και κεραίες. 
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  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ. 

Τα διάφορα χρώµατα βρίσκουν εφαρµογή στις ηλεκτρικές εφαρµογές π.χ. Πολλά 
πολλαπλά  καλώδια έχουν όλους τους αγωγούς µαύρους  µε αριθµούς , είναι πιο 
γρήγορη η αναγνώρισή τους µε έγχρωµα «µακαρόνια» , θερµό -συστελλόµενα. 

Επ ευκαιρία βάσει του ΕΛΟΤ  ΗD-384  τα χρώµατα των αγωγών είναι για µεν το 
µονοφασικό, Φάση Καφέ  ( L) και ουδέτερος  Μπλε  (Ν) η δε γείωση  G µε Κίτρινο  και 

πράσινες ρίγες.  

Στο τριφασικό  L1 φάση -  Καφέ,  L2 φάση - Μαύρο,  L3  φάση - Γκρι , Ν ( ο ουδέτερος) Μπλε, 
και   G  (Γείωση) Κίτρινο µε Πράσινες ρίγες. 

Το κόκκινο χρώµα  ∆ΕΝ  τοποθετείται πουθενά πλέον. Το αυτό ισχύει και για τα άλλα 
χρώµατα. 

Μία άλλη κατηγορία συστελλόµενων σωλήνων είναι η ΨΥΧΡΗΣ ΣΥΣΤΟΛΗΣ. Αυτή η κατηγορία δεν 
απαιτεί θερµό αέρα , για να συσταλεί. 

           
Είναι µικρού και συγκεκριµένου µήκους  10 έως 50 εκατοστά, και η δοµή του είναι ένας πυρήνας –
κορµός από πλαστικό σπειροειδές κλειστό τύλιγµα –σαν πηνίο- που η µία άκρη του επιστρέφει αξονικά 
εσωτερικά στο σηµείο του άλλου άκρου . 

Όταν έλκουµε την εσωτερική άκρη αρχίζει να αποσυναρµολογείτε και το υλικό να συρρικνώνεται και 
να «αγκαλιάζει» σφιχτά το καλώδιο , συνδετήρα ,ένωση κλπ. υλικά .   

      Χρησιµοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις που είναι δύσκολη και όχι εφικτή 
η χρήση θερµού αέρα επάνω σε ιστούς σε  περιοχές χαµηλών θερµοκρασιών 
ή ακόµη και σε ευπαθή υλικά στην θερµοκρασία. 

Οι ραδιοερασιτέχνες, όσοι δεν τα χρησιµοποιούν, εάν θέλουν να 
έχουν στις ενώσεις και τους συνδετήρες των οµοαξονικών καλωδίων 
100 %  στεγανοποίηση  πρέπει να αρχίσουν να τα χρησιµοποιούν. 

 

Εναλλακτικά  η αυτο-βουλκανιζόµενη  ταινία  Νο 23 της  3Μ. 

                   
Όλες οι άλλες ταινίες είναι  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ για την στεγανοποίηση  και γενικά για εξωτερικές χρήσεις 
διότι πολυµερίζοντε  και χάνουν την συνοχή τους  τόσο στο κρύο όσο και στην θερµοκρασία ηλιακή 
αλλά και εσωτερική. 

Για την σταθερή ένωση συνδετήρα καλωδίου το θέρµο-συστελλόµενο  είναι µονόδροµος 

 

 

73 

Κ.Ψιλογιάννης 
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Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος 

            
sv1nk@hotmail.com      

 
 

 
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι γεια σας. Με τη βοήθεια του Θεού και τη θέληση της Πολιτείας, σε λίγο 
καιρό στους «αιθέρες» των ερτζιανών θα ακούσουµε τους πρώτους σταθµούς µε διακριτικό SYxxxx!, 
αλλά και θα δεχθούµε τις πρώτες QSL κάρτες από τους «αδειούχους» Ραδιοακροατές SWL!!! Για να 
τους καλωσορίσει το 5-9 report στο τεύχος που διαβάζετε, θα παρουσιάσει µια κεραία βραχέων 
κυµάτων κατάλληλη για τη νέα κατηγορία –entry level- SY/ SWL, την T2FD.  

 

 
Με το νέο «νόµο» ο ραδιοερασιτεχνισµός θα «γεµίσει» δροσιά και νιάτα!  

 

Βρε –βρε πώς αλλάζουν οι καιροί, πριν µερικά χρόνια καλωσορίζαµε τους συναδέλφους της τότε 
κατηγορίας «2» - SW µε κεραίες VHF/UHF, σήµερα  καλωσορίζουµε τους συναδέλφους SY/SWL µε 
κεραίες βραχέων!  Μάλιστα, αυτό είναι πρόοδος, και µπράβο στο Υπουργείο Μεταφορών Υποδοµών και 
∆ικτύων που µε αυτή του τη ρύθµιση βοηθά έµπρακτα στη διάδοση του Ραδιοερασιτεχνισµού στις 
νεαρές ηλικίες, αλλά και σε όλους όσους αγαπούν τη Ραδιοερασιτεχνική επικοινωνία αλλά δε θέλουν ή 
δε  µπορούν αντικειµενικά να εµβαθύνουν σε τεχνικά θέµατα. 

 

ΑΝΑ∆ΙΠΛΩΜΕΝΟ ΑΝΑ∆ΙΠΛΩΜΕΝΟ ΑΝΑ∆ΙΠΛΩΜΕΝΟ 
(ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ) (ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ) (ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ) 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΟ 

∆ΙΠΟΛΟ!∆ΙΠΟΛΟ!∆ΙΠΟΛΟ!   
TILTED TERMINATED FOLDED DIPOLE 

Τ 2 F D 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  393939   

 
Τα 12χρονα στον «αέρα!» CQ CQ CQ THIS IS SYxxxx QRZ; 

 
Αλλά και η «Τρίτη» ηλικία σε λίγο θα µπορεί να δίνει το «παρόν» στους «αιθέρες» των 

ερτζιανών  απασχολούµενοι και αναζωογονούµενοι από τον ραδιοερασιτεχνισµό. 

 

 
Αντί στα ΚΑΠΗ για «πρέφα», στο Shack για CONTEST!!. 
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Σε κάθε τι νέο υπάρχουν και κάποια «λαθάκια» που µελλοντικά ελπίζουµε να διορθωθούν, ένα από 
αυτά είναι ο ακατανόητος περιορισµός στην απολαβή των κεραιών στα 3dBi  που µπορούν να 
χρησιµοποιούν οι αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες και ραδιοακροατές «εισαγωγικού» επιπέδου. 

Αλλά και το απίστευτο, ένας Ραδιοακροατής SWL να υποχρεώνεται να «ακούει» µόνο στους 7-14-21-
28 ΜΗΖ! ∆ηλαδή τι επιπλέον γνώσεις απαιτούνται για να «ακούσει» ραδιοερασιτεχνικές επικοινωνίες 
στους 1.8 ή 3.5 ΜΗΖ; Τέλος πάντων….. 

Ευχή όλων µας είναι να καταργηθεί τουλάχιστον αυτός ο ακατανόητος περιορισµός των 3dBi, ώστε ο 
κάθε ραδιοερασιτέχνης να µπορεί ελεύθερα να αγοράσει ή να κατασκευάσει την κεραία που θα καλύψει 
τις πραγµατικές του ανάγκες. Μέχρι τότε η ζωή θα συνεχίζεται και οι νέοι ραδιοερασιτέχνες/
ραδιοακροατές θα πρέπει να έχουν µια κεραία χαµηλού κόστους και απολαβής στη διάθεσή τους ώστε 
να απολαύσουν το χόµπι µας. Και εδώ άρχισαν τα δύσκολα για εµένα. Η κεραία θα πρέπει να είναι: 

1. Χαµηλού κόστους για δύο λόγους, πρώτον γιατί λεφτά δεν υπάρχουν, και δεύτερον γιατί αν και 
όταν αρθεί ο περιορισµός των 3dBi θα πρέπει να υπάρχει κάποιο «ποσό» στην άκρη για να µπορεί να 
αντικατασταθεί η T2FD µε µια εργοστασιακή, ή µια καλύτερων επιδόσεων ιδιοκατασκευασµένη κεραία. 
2. Η κεραία θα πρέπει να καλύπτει τις συχνότητες από 7 έως 30 ΜΗΖ να είναι δηλαδή λίγο – πολύ 
ευρείας ζώνης – Broadband, αφού οι συχνότητες της Entry Level είναι 7-14-21-28 ΜΗΖ 
3. Θα πρέπει να µπορεί να κατασκευαστεί από ανθρώπους µικρής ή και τρίτης ηλικίας, χωρίς 
ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις, και χωρίς ορατό κίνδυνο αποτυχίας. 
4. Μετά την κατασκευή της θα πρέπει να έχει χαµηλά στάσιµα κύµατα ώστε να λειτουργήσει χωρίς 
ιδιαίτερες ρυθµίσεις, ένα απλό antenna tuner θα είναι υπέρ αρκετό για να ρυθµιστούν. 
5. Θα πρέπει να εγκαθίσταται εύκολα οπουδήποτε και να µπορεί να εργαστεί  είτε οριζόντια είτε µε 
κλίση. 

Και τέλος να είναι το ίδιο κατάλληλη τόσο για Ραδιοερασιτέχνες, όσο και για ραδιοακροατές. 

Η επιλογή ήταν δύσκολη και µε απασχόλησε περίπου ένα µήνα! Οι υποψήφιες για τις σελίδες του 5-
9report ήταν αρκετές, αλλά µε διαφορά ξεχώρισαν, οι:  

1. Carolina Windom 

2. One Element Beam Antenna. 

3. The all band HF Dublet. 

4. Tilted terminate folded Dipole. 

Από τις τέσσερις υποψήφιες µετά από µεγάλη δυσκολία, αµφιβολίες και ερωτηµατικά,  διάλεξα την 4η 
υποψήφια, την Tilted terminate folded Dipole ή όπως για συντοµία αναφέρετε T2FD. 

Η πρώτη γνωριµία. 

Στην εικόνα που ακολουθεί βλέπετε την T2FD σε όλο της το µεγαλείο…. 

Πρόκειται για µια «συρµάτινη» κεραία, ένα αναδιπλωµένο δίπολο, του οποίου τα σκέλη –Α- και  -Β- 
κρατούνται σε απόσταση µε τη βοήθεια µονωτικών αποσταστών από PVC, ή άλλο µονωτικό υλικό πχ. 
Ξύλο. Η κεραία τροφοδοτείται µέσω ενός Balun είτε εργοστασιακού, είτε ιδιοκατασκευή, και 
τερµατίζεται επάνω σε µια αντίσταση άνθρακα! 

   

Τ2FD  
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Η κεραία T2FD τοποθετείται πολύ εύκολα σχεδόν παντού, όπως δείχνουν οι επόµενες 
εικόνες: 

 

 
 

Τοποθέτηση σε κορµό δένδρου (επαρχία) µε κλίση 20-45 µοίρες. Ιδανική γωνία είναι οι 30 
µοίρες για ένα καλό λόγο απολαβής/θόρυβο.  
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Προσοχή ολόκληρη η κεραία, σώµα και άκρα, θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 2m από το 

έδαφος ή οποιοδήποτε αντικείµενο ή επιφάνεια. 

 
Η Τ2FD τοποθετηµένη σαν οριζόντιο δίπολο σε µονοκατοικία. 

 

 
Η Τ2FD αναρτηµένη σε «νεροσωλήνα» σαν κεραία ανεστραµµένου «V» 
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Στο επάνω κουτί βρίσκεται η αντίσταση τερµατισµού και στο κάτω το Balun προσαρµογής. 

 

 
 

Η T2FD σε Field Day!! 
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Η T2FD σε ταράτσα πολυκατοικίας. 

 

Λίγη ιστορία δεν βλάπτει! 

 

Η Τ2FD δεν σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από Ραδιοερασιτέχνες για Ραδιοερασιτέχνες αλλά από το 
πολεµικό ναυτικό των Ηνωµένων Πολιτειών - United States Navy το 1940 για την υποστήριξη 
στρατιωτικών επικοινωνιών. Η κεραία δοκιµάστηκε για ένα ολόκληρο χρόνο στο Long Beach της 
Καλιφόρνια επισταµένως και λεπτοµερώς µε ένα σταθµό ισχύος 1 KW, σε όλες τις επιχειρησιακές 
συχνότητες του πολεµικού ναυτικού των ΗΠΑ µεταξύ 2 και 18 ΜΗΖ. 

Τόσο στην εκποµπή όσο και στη λήψη τα αποτελέσµατα ήταν εξαιρετικά. 

 

Εκτός από το πολεµικό ναυτικό των ΗΠΑ έντονο ενδιαφέρον έδειξε για την κεραία και το Kyushu Elec-
tric Communications Bureau της Ιαπωνίας. Το KECB µε εµπεριστατωµένα και λεπτοµερή  πειράµατα 
απέδειξε ότι η T2FD υπερτερεί κατά 4 – 8 db σε σχέση µε  τις κεραίες Ζέπελιν και τα δίπολα λ/2! Το 
κυριότερο όµως είναι ότι λαµβάνει σηµαντικά µικρότερο ηλεκτρικό θόρυβο από  τις κεραίες Ramdom 
Wire και τα δίπολα λ/2. 

 

Από την καθιέρωσή της το 1940 και µετά, η  T2FD χρησιµοποιήθηκε παντού: Σε στρατιωτικές 
επικοινωνίες, σε εµπορικές/επαγγελµατικές επικοινωνίες, από τους ραδιοερασιτέχνες/ραδιοακροατές, 
και γενικά οπουδήποτε χρειαζόταν µια κεραία ευρείας ζώνης συχνοτήτων, µε χαµηλό ηλεκτρικό 
θόρυβο µε εύκολη εγκατάσταση και προσαρµογή σε δέκτη ή ποµποδέκτη. 

 

Η πρώτη «πλατιά» επαφή της κεραίας µε την Ραδιοερασιτεχνική κοινότητα έγινε µέσω του 
Αµερικάνικου Ραδιοερασιτεχνικού περιοδικού QST τον Ιούνιο του 1949! Ακολούθησαν δηµοσιεύσεις 
στο περιοδικό CQ τον Νοέµβριο του 1951, τον Φεβρουάριο του 1953, και τον Μάρτιο του 1957.  Η 
κεραία επανεµφανίστηκε δυναµικά το Μάιο του 1984 στο επίσης Αµερικανικό περιοδικό «73», και 
αρχίζει να µεσουρανεί στον Ραδιοερασιτεχνικό ουρανό σαν η πιο επιτυχηµένη (ίσως) Broadband 
κεραία.   

 

Η πλειοψηφία των ραδιοακροατών SWL (Sort Waves Listeners), και  ραδιοληπτών BCL (Broadcasting 
Listeners) είχαν την ευκαιρία  να γνωρίσουν την T2FD από το «The World Radio Television Handbook 
του 1988», και το World Radio TV Handbook (WRTH) του 1989. 

 

Η δεκαετία του 1980 ήταν η χρυσή δεκαετία της οριστικής επιστροφής της T2FD στο ραδιοερασιτεχνικό 
προσκήνιο.  
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Η T2FD άρχισε να χρησιµοποιείται ευρέως από τους ραδιοερασιτέχνες  και τους ραδιοακροατές από το 
1980 και µετά για πολλούς λόγους: 

 

1. Την δεκαετία του 1980 άρχισε να ακµάζει παγκοσµίως το χόµπι της λήψης ραδιοφωνικών και 
ραδιοερασιτεχνικών σταθµών. Υπήρχε λοιπόν η ανάγκη της χρήσης µιας κεραίας χαµηλού θορύβου και 
λογικής απολαβής για όλες τις περιοχές των βραχέων κυµάτων από 3 – 30 ΜΗΖ. Η T2FD αποδείχθηκε 
και εξακολουθεί να είναι ιδανική για την λήψη ραδιοφωνικών/ ραδιοερασιτεχνικών σταθµών. 
2. Την ίδια δεκαετία του 1980 επίσης  άρχισε να αναπτύσσεται η ψηφιακή επικοινωνία µεταξύ των 
ραδιοερασιτεχνικών σταθµών. Στις ψηφιακές επικοινωνίες απαραίτητος κανόνας είναι η λήψη 
«σταθερού» σήµατος χωρίς QSB, και φυσικά ο µικρότερος ηλεκτρικός θόρυβος. Η T2FD καλύπτει και 
τις δύο απαιτήσεις µε τον καλύτερο τρόπο, για τον λόγο αυτό και άρχισε να χρησιµοποιείται 
συστηµατικά από τους ανά τον κόσµο ραδιοερασιτέχνες. 
3. Μεγάλη ώθηση στη χρήση της T2FD έδωσε η «αστυφιλία»! Η εγκατάλειψη του πληθυσµού της 
υπαίθρου και η συγκέντρωση στις πόλεις, οδήγησε στο χτίσιµο οικοδοµικών συγκροτηµάτων στα οποία 
υπήρχε πρόβληµα τοποθέτησης πολλών ή µεγάλης διάστασης κεραιών. Παράλληλα σε µια πόλη ο 
πάσης φύσεως ηλεκτρικός θόρυβος έχει µεγάλη ένταση «επισκιάζοντας» τα χαµηλά σήµατα. Η T2FD 
είναι η καλύτερη κεραία για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων. Και περιορισµένες απαιτήσεις 
χώρου έχει, και ευρείας ζώνης κεραία είναι, και αρκετά «αναίσθητη» στον ηλεκτρικό θόρυβο είναι. 
Η T2FD είναι µια από τις ελάχιστες κεραίες που µπορεί να εργαστεί σαν «In door antenna». ∆ηλαδή 
σαν κεραία εσωτερικού χώρου για εκποµπή και λήψη, ό,τι πρέπει δηλαδή για τον κάτοικο της πόλης 
που δεν έχει πρόσβαση στη ταράτσα. 
 

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά της κεραίας. 

1. Η T2FD είναι µια κεραία µικρών διαστάσεων σε σχέση µε τις ανταγωνίστριές της. Το µήκος της είναι 
µόλις το 1/3 του χαµηλότερου µήκους κύµατος εκποµπής. 
2. Η απόσταση µεταξύ των συρµάτων της είναι επίσης πολύ µικρή, µόλις το 1/100 του µήκους της 
χαµηλότερης συχνότητας εκποµπής. 
3. Λόγω της ύπαρξης µιας αντίστασης τερµατισµού στο µέσο του επάνω σύρµατος εκποµπής η κεραία 
δέχεται ένα πλήθος γραµµών µεταφοράς, από πχ 50,75,300,450 ΩΜ κλπ. 
4. Η διατοµή του σύρµατος είναι µόλις 2.5mm για ισχύ εκποµπής 100 Watt «στον αέρα». 
5. Η προσαρµογή της καθόδου γίνεται µε ένα απλό balun είτε εργοστασιακό είτε ιδιοκατασκευή µε 
λόγο συνήθως 4:1, ή 9:1. 
6. Η απώλεια ισχύος επάνω στην αντίσταση είναι περίπου το 1/3 της ισχύος κορυφής του σταθµού, 
έτσι για ποµπό ισχύος 150 Watt απαιτείται αντίσταση τερµατισµού 400 ΩΜ ισχύος 50 Watt. Η απώλεια 
ισχύος δυστυχώς είναι αναγκαίο κακό, άλλες κεραίες «χάνουν» ένα σηµαντικό ποσοστό από την ισχύ 
εκποµπής τους σε πολύπλοκα συστήµατα προσαρµογής, εδώ την ισχύ την «χάνουµε» επάνω στην 
αντίσταση τερµατισµού. 
7.Η κεραία έχει γαλβανική επαφή µε τη γείωση του σταθµού, παρουσιάζοντας λίγο µεγαλύτερη ωµική 
αντίσταση από την τιµή της αντίστασης τερµατισµού. Για το λόγο αυτό ο ηλεκτρικός θόρυβος 
«γειώνεται» κατευθείαν στη γείωση του σταθµού προσφέροντας µας µια ήσυχη λήψη 
ραδιοερασιτεχνικών σταθµών.  
8. Η T2FD Είναι µια κεραία χωρίς ιδιαιτερότητες στην τοποθέτηση. Μπορεί να τοποθετηθεί είτε σαν 
οριζόντιο δίπολο, σαν ανεστραµµένο «V» ή ακόµη και µε κλίση 20-40 µοιρών, µε ιδανική τοποθέτηση 
τις 30 µοίρες. Το µοναδικό σηµείο προσοχής είναι η ελάχιστη απόσταση από το έδαφος που είναι 
«αυστηρά» τα 2m. 
9. Η κεραία προορίζεται για τοπικές ή µέσης απόστασης επικοινωνίες και ακριβώς αυτό την κάνει 
ιδανική για τους ραδιοερασιτέχνες της εισαγωγικής κατηγορίας. Τους προσφέρει τη δυνατότητα 
τοπικών επικοινωνιών µέσα στην Ελλάδα πχ 7 ΜΗΖ, αλλά και την πραγµατοποίηση DX επικοινωνιών σε 
µέσες αποστάσεις πχ µε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Ρωσία, Μέση Ανατολή, 
Αφρική  κλπ. Φυσικά δεν αποκλείονται και ευχάριστες εκπλήξεις! όταν οι συνθήκες από την πλευρά 
των ηλιακών κηλίδων είναι ευνοϊκές. 
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∆υό λόγια για την τερµατική αντίσταση. 

 

Η εµφάνιση τερµατικών αντιστάσεων δεν είναι σπάνιο φαινόµενο στις κεραίες, το αντίθετο µάλιστα. Το 
κακό µε την  παρουσίαση κεραιών  είναι ότι συνήθως περιορίζονται στις ίδιες και ίδιες κεραίες: ∆ίπολα, 
Yagi, άντε και καµιά QUAD, αν δεν κάνω λάθος πρώτο το 5-9 report παρουσίασε κεραία µε τερµατική 
αντίσταση στο άρθρο που πραγµατευόµουν την κεραία Beverage, δείτε το link http://5-
9report.gr/59report/5-9%20REPORT%20vol96.pdf σελίδα 15. 

 

 
 

 

Τερµατικές αντιστάσεις χρησιµοποιούνται για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, ακόµη και σε κεραίες 
που µέχρι τώρα νόµιζαν ότι γνωρίζουν καλά πολλοί «παλαιοί και έµπειροι» Ραδιοερασιτέχνες, για 

παράδειγµα η Yagi δύο στοιχείων που φαίνεται στην επόµενη εικόνα. 

 

 
Yagi δύο στοιχείων µε αντίσταση άνθρακα 44 ΩΜ στον κατευθυντήρα. 
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Ειλικρινά, πόσοι  λοιπόν από τους «γκουρού» των κεραιών γνώριζαν ότι υπάρχουν κεραίες Yagi µε 
αντίσταση άνθρακα και τι ακριβώς κάνει αυτή η αντίσταση; Ελάχιστοι!  

∆είτε επίσης σε µια κεραία που θα παρουσιάσουµε µελλοντικά, το «Αυστραλιανό δίπολο» πώω  
χρησιµοποιεί την  αντίσταση άνθρακα σε συνδυασµό µε ένα πηνίο αυτεπαγωγής 32µΗ…… 

 
Οι αντιστάσεις άνθρακα δεν είναι µόνο για  ηλεκτρονικά κυκλώµατα, 

αλλά και για κεραίες!!! 

  

Γενικά στη σχεδίαση και κατασκευή κεραιών ευρείας ζώνης –Broadband η χρησιµοποίηση αντιστάσεων 
άνθρακα είναι µια συνηθισµένη πρακτική, για το λόγο αυτό µην φοβάστε να κατασκευάσετε την T2FD 
λόγω της τερµατικής αντίστασης. Άλλωστε τι ραδιοερασιτέχνες είµαστε αν δεν κάνουµε πειράµατα µε 
κεραίες;   

Ας επανέλθουµε λοιπόν στην T2FD, και την τερµατική αντίσταση. 

Η τιµή της αντίστασης είναι σηµαντική για δύο λόγους: 

1. Από την τιµή της εξαρτάται η τιµή της γραµµής µεταφοράς – κάθοδος. 

    Για το λόγο αυτό πολλοί Ραδιοερασιτέχνες την ονοµάζουν και 

    Balanced Termination Resistor.  

2. Από την τιµή της εξαρτάται το ύψος των στάσιµων κυµάτων µέσα στη 

    ζώνη συχνοτήτων που καλύπτει. Για το λόγο αυτό µπορεί να την 

    συναντήσετε και σαν Bandwith Terminator Resistor.   

3. Από την τιµή της εξαρτάται η «σωστή» λειτουργία της κεραίας. 

Η συνηθισµένη τιµή της τερµατικής αντίστασης είναι τα 490 ΩΜ, ώστε να συνδεθεί είτε άµεσα µε µια 
ανοιχτή γραµµή 450 ΩΜ, είτε µέσω ενός  Balun 10:1 µε µια κάθοδο 50 ΩΜ. 

Η κατασκευή της τερµατικής αντίστασης είναι εύκολη αφού το µόνο που χρειάζεται είναι να 
παραλληλίσουµε: 

10 αντιστάσεις 4,9 ΚΩ~5ΚΩ/ 0.5 Watt για ισχύ εκποµπής    10 Watt 

10 αντιστάσεις 4,9 ΚΩ~5ΚΩ/ 4-5 Watt για ισχύ εκποµπής 100 Watt.   
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Ο παραλληλισµός µπορεί να γίνει µε πολλούς τρόπους. Ο πιο σωστός είναι επάνω σε ένα 
τυπωµένο κύκλωµα όπως αυτό που φαίνεται στην επόµενη εικόνα. 

     
Η πλακέτα είναι «Εποξική» πράσινου χρώµατος βερνικωµένη για να µη «σκουριάσει» ο 

χαλκός από την υγρασία. 

Ο υπολογισµός των διαστάσεων της κεραίας. 

Για να υπολογίσετε τις διαστάσεις µιας T2FD δεν απαιτείται να έχετε πτυχίο µαθηµατικού! ∆υο απλές 
διαιρέσεις χρειάζονται και έχετε τις διαστάσεις της κεραίας. 

  
Για τον υπολογισµό του ΚΑΘΕ σκέλους «Β» χρησιµοποιούµε τον τύπο: 

         50 

Β (m)=---------- 

           F(ΜΗΖ) 

Για τον υπολογισµό της απόστασης «Α» χρησιµοποιούµε τον τύπο: 

         1.55 

Α(m)=---------- 

         F(ΜΗΖ) 

Για τα µήκη των σκελών της κεραίας µας λοιπόν θα ισχύει: 

                                        50               50 

Β (m)=---------- = --------- => Β(m) = 7.04m 

                                     F(ΜΗΖ)     7.1 ΜΗΖ 

∆ηλαδή 7 µέτρα και 4 εκατοστά για κάθε σκέλος «Β» της κεραίας. 

Για την απόσταση «Α» µεταξύ των σκελών της κεραίας µας θα ισχύει: 

                                      1.55        1.55 

Α(m)=----------=-------- => Α(m) = 0.218m. 

                                     F(ΜΗΖ)  7.1 ΜΗΖ 

 21 εκατοστά και 8 χιλιοστά! τώρα αν στρογγυλέψετε την απόσταση στα 22 εκατοστά δεν υπάρχει 
κανένα απολύτως πρόβληµα! Hi…Hi… 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  494949   

Και µετά από τις τόσο δύσκολες µαθηµατικές πράξεις!!!! ας δούµε την κεραία µας µε τα µήκη 
των σκελών και τη µεταξύ τους απόσταση όπως φαίνονται στην επόµενη εικόνα. 

 
Το συνολικό σύρµα που θα χρειαστείτε θα είναι: 

 

4 Χ 7.04 = 28.16 m      και 

 

2 Χ 0.218 = 0.436        

 

------------------------ 

Σύνολο    = 28.596 m 

 

Για τη στρογγυλοποίηση 29 µέτρα καλώδιο 2.5mm. 

 

∆ύο λόγια για την τιµή της τερµατικής αντίστασης. 

 

Η τιµή της τερµατικής αντίστασης είναι πάντοτε λίγο µεγαλύτερη από την τιµή της καθόδου µε την 
οποία θα συνδεθεί η κεραία. Μετά από πειράµατα δεκαετιών τόσο από ραδιοερασιτέχνες όσο και από 
εταιρείες κατασκευής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι καλύτερες τιµές 

τερµατικών αντιστάσεων είναι: 

 

 
  

 Μια αντίσταση πολύ χαµηλής τιµής δηµιουργεί φαινόµενα «επιλεκτικού» συντονισµού σε κάποιες 
συχνότητες, ενώ µια µεγάλη αντίσταση αυξάνει τα επίπεδα του θορύβου. Η πράξη έδειξε ότι οι 
καλύτερες τιµές τερµατικής αντίστασης είναι µεταξύ 300 και 600 ΩΜ, µε βέλτιστη τα 500 ΩΜ 

 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΘΟ∆ΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 
600 ΩΜ 650 ΩΜ 

450 ΩΜ 500 ΩΜ 

300 ΩΜ 390 ΩΜ 
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Αν θέλετε να πειραµατιστείτε µε διάφορες τιµές αντιστάσεων και καθόδων πολλαπλασιάστε την τιµή 
της καθόδου επί 1,083 έως 1,3 µε βέλτιστο συντελεστή το 1,1 και ….. καλή επιτυχία!   

 

Προσαρµογή καθόδου-κεραίας. 

 

Ένας από τους λόγους που η T2FD έγινε «διάσηµη» ήταν το γεγονός ότι προσαρµόζει απευθείας µε 
καθόδους 300, 450, 600 ΩΜ, δεν χρειάζεται  δηλαδή κάποιο κύκλωµα προσαρµογής. Τη δεκαετία του 
1940 και µεταγενέστερα οι κάθοδοι µε αυτήν την τιµή ήταν οι πλέον χρησιµοποιούµενες, πολύ 
αργότερα άρχισαν να εκτοπίζονται αρχικά από τις καθόδους των 75ΩΜ και σήµερα από τις καθόδους 
των 50ΩΜ. 

 

Σήµερα όλοι οι σύγχρονοι δέκτες και οι ποµποδέκτες του εµπορίου, αλλά και η πλειοψηφία των 
σχεδίων για ιδιοκατασκευές δεκτών ή ποµποδεκτών έχουν σαν σύνθετη αντίσταση εισόδου – εξόδου τα 
50ΩΜ, οπότε δεν είναι δυνατή η άµεση σύνδεση της κεραίας µε τα «µηχανήµατά» µας. 

 

Λύση πρώτη.     

 

 
 

Συνδέουµε απευθείας την κεραία µας µε µια κάθοδο 300 ή 450 ΩΜ που υπάρχουν στο εµπόριο και 
στην συνέχεια χρησιµοποιούµε ένα antenna tuner µε είσοδο 50ΩΜ και έξοδο 300 ή 450 ΩΜ για να 
προσαρµόσουµε τον δέκτη ή ποµποδέκτη µας στο σύµπλεγµα κάθοδο-κεραία. 

 

Η µέθοδος αυτή είναι πολύ καλή για τους ραδιοερασιτέχνες ραδιοακροατές που το QTH τους βρίσκεται 
στην επαρχία και µάλιστα σε περιοχές  σχετικά αραιοκατοικηµένες χωρίς ιδιαίτερο βιοµηχανικό 
παράσιτο. 

 

Αν χρησιµοποιήσετε καλώδιο τηλεοράσεως 300 ΩΜ, (υπάρχει ακόµη!) µπορείτε να στείλετε µέχρι 100 
Watt ισχύος χωρίς πρόβληµα, αν και η άποψή µου είναι να χρησιµοποιήσετε ανοιχτή συµµετρική 
γραµµή 450 ΩΜ.   
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Λύση δεύτερη. 

 
Συνδέουµε την κεραία µας µε µια κάθοδο 75 ή 50 ΩΜ µέσω ενός Balun το οποίο είτε το αγοράζουµε 
από το εµπόριο, είτε το κατασκευάζουµε µόνοι µας µε οδηγίες που θα δείτε στη συνέχεια του κειµένου. 
Στη συνέχεια χρησιµοποιούµε ένα antenna tuner µε «ασύµµετρη» είσοδο έξοδο  για να 
προσαρµόσουµε το δέκτη ή ποµποδέκτη µας στο σύµπλεγµα κάθοδο- Balun- κεραία. 

Η µέθοδος αυτή είναι πολύ καλή για τους ραδιοερασιτέχνες ραδιοακροατές που το QTH τους βρίσκεται 
σε αστικές περιοχές και  µάλιστα σε περιοχές  πυκνοκατοικηµένες πχ. Αθήνα, Πάτρα κλπ. στις οποίες 
υπάρχει αρκετό βιοµηχανικό παράσιτο. 

Ο τύπος  του οµοαξονικού καλωδίου εξαρτάται από την αντοχή της τσέπη σας, την ισχύ εξόδου του 
ποµπού σας, και τις απώλειες ισχύος που είστε διατεθειµένοι να ανεχθείτε στην κάθοδό σας. 

 

Γιατί είναι απαραίτητη η χρήση του Antenna tuner; 

 Μια απολύτως  επιτυχηµένη κεραία T2FD παρουσιάζει  µια εξαιρετική συµπεριφορά απολαβής και 
στάσιµων κυµάτων σε όλο το εύρος λειτουργίας της. Τέτοιες κεραίες είναι οι εργοστασιακές αλλά και οι 
κεραίες που κατασκευάζουν οι πολύ έµπειροι Ραδιοερασιτέχνες.   

∆είτε την επόµενη εικόνα. 

Τα στάσιµα της κεραίας κυµαίνονται κάτω από 1.5:1 σε όλο το εύρος λειτουργίας της από τους 7 ΜΗΖ 
έως τους 29.7 ΜΗΖ, και εποµένως αφού η κεραία δεν παρουσιάζει στάσιµα κύµατα δεν χρειάζεται an-
tenna tuner. 
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Ένας νεοεισερχόµενος στο χόµπι Ραδιοερασιτέχνης ή ένας όχι ιδιαίτερα δεξιοτέχνης συνήθως 
κατασκευάζει µια κεραία T2FD σαν αυτήν που δείχνει η επόµενη εικόνα… 

 
Εποµένως η χρήση ενός antenna tuner εξασφαλίζει ότι πάντοτε ο δέκτης ή ποµποδέκτης µας θα 
λειτουργεί µε τα λιγότερα δυνατόν στάσιµα σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων σας µε τη 
µεγαλύτερη δυνατή απόδοση. 

 

Το Balun.   

 

To Balun είναι ένας µετασχηµατιστής προσαρµογής σύνθετων αντιστάσεων, στην περίπτωσή µας 
πρέπει να προσαρµόσει τη χαµηλή αντίσταση των 50ΩΜ της καθόδου µας στην υψηλή σύνθετη 
αντίσταση της κεραίας µας. 

Ανάλογα µε την αντίσταση της κεραίας µας 300, 450, ή 600 ΩΜ ο λόγος προσαρµογής είναι 
αντίστοιχα: 

390 / 50 =   8:1 

490 / 50 =  10:1 

650 / 50 = 13:1 

 Με απλά λόγια το Balun κατά τη διάρκεια της εκποµπής, δέχεται από την χαµηλής αντίστασης κάθοδο 
ένα ισχυρό ρεύµα στο πρωτεύον τύλιγµα και το µετατρέπει σε µια ανάλογη υψηλή τάση µε την οποία 
τροφοδοτεί την υψηλής αντίστασης κεραία µας.  

Στη λήψη γίνεται το αντίστροφο, µια  τάση από την υψηλής αντίστασης κεραία µας µετατρέπεται σε 
ανάλογης έντασης ρεύµα που τροφοδοτεί την χαµηλής αντίστασης κάθοδό µας. 

 ∆ύο τρόποι υπάρχουν για να αποκτήσουµε ένα Balun: 

1. Το αγοράζουµε έτοιµο από το εµπόριο. 
2. Το κατασκευάζουµε µόνοι µας. 

 

Υπάρχουν διάφορες εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν Balun µε διαφόρους λόγους προσαρµογής. 
Κάνετε µια έρευνα πρώτα στα Ραδιοερασιτεχνικά καταστήµατα της Ελληνικής αγοράς για να 
προµηθευτείτε το Balun που έχετε ανάγκη. Σε περίπτωση αποτυχίας η διεθνής αγορά είναι γεµάτη από 
αυτού του είδους τα Balun και µάλιστα σε πολύ καλές τιµές! Το Internet να είναι καλά Hi…Hi… 
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Αν αποφασίσετε να κατασκευάσετε το Balun οι ίδιοι. 

 

Είναι προφανές ότι ο νεοεισερχόµενος στο χόµπι Ραδιοερασιτέχνης ή ραδιοακροατής δεν έχει ούτε την 
κατάλληλη γνώση, αλλά ούτε και τις κατάλληλες δεξιότητες για να κατασκευάσει περίτεχνα Balun 
επάνω σε φερρίτες χρησιµοποιώντας συνεστραµµένο πηνιόσυρµα ώστε να επιτύχει τη σωστή σύνθετη 
αντίσταση και µετατόπιση φάσης που απαιτεί η τέλεια προσαρµογή. 

 

Έτσι θα αρκεστούµε στην κατασκευή ενός απλού, πλην όµως αξιοπρεπούς Balun το οποίο σε 
συνδυασµό µε ένα Antenna tuner θα µας επιτρέψει να έχουµε εξαιρετική εκποµπή – λήψη µε καθόλου 
ή ελάχιστα στάσιµα. 

 

Τι θα χρειαστούµε: 

1. Καλώδιο µεγαφώνων ή τροφοδοσίας Κόκκινο – Μαύρο 2,5 mm. 
2. Ένα κοµµάτι πλαστικό νεροσωλήνα διαµέτρου 2 Ιντσών, περίπου 5 εκατοστών. 
3. Μονωτική ταινία µαύρου χρώµατος, ή µαύρη αυτοβουλκανιζόµενη ταινία εξωτερικών χώρων. 
∆ιάθεση και κέφι!!!! 

 

 
Τυλίξτε όσο πιο σφιχτά µπορείτε οκτώ σπείρες  καλωδίου µεγαφώνων επάνω στο νεροσωλήνα και 
στερεώστε τες µε µαύρη µονωτική ταινία ή αυτοβουλκανιζόµενη ταινία εξωτερικών ηλεκτρικών 
συνδέσεων. 
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Προσέξτε τώρα, να κολλήσετε την αριστερή άκρη του κόκκινου καλωδίου µε τη δεξιά άκρη του µαύρου 
καλωδίου. Στο σηµείο αυτό θα συνδεθεί και η «ψίχα» του οµοαξονικού καλωδίου. Στην εναποµένουσα 
µαύρη και κόκκινη άκρη συνδέστε τα σκέλη του διπόλου και η κεραία σας είναι έτοιµη. 

 

Σηκώστε την ψηλά είτε οριζόντια, είτε µε κλίση, είτε σαν ανεστραµµένο “V”, έχοντας κατά νου ότι, σε 
καµιά περίπτωση η κεραία δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά στο έδαφος λιγότερο από 2m. Αυτό ισχύει 
ΚΑΙ για τα άκρα της κεραίας. 

 

 

∆είτε την παρακάτω εικόνα. 

 
Η ελάχιστη απόσταση από το έδαφος ή άλλα αντικείµενα είναι 2m. 

 

 

 

Κάτω  από φυσιολογικές συνθήκες η κεραία µε οποιοδήποτε antenna tuner συντονίζει θαυµάσια. Αν… 
λέω αν… για οποιονδήποτε λόγο η κεραία δεν συντονίζει µε χαµηλά ή µηδενικά στάσιµα ΜΗΝ πειράξετε 
το µήκος της, πειραµατιστείτε µόνο µε το Balun. Αν δεν «συντονίζει» στις χαµηλές συχνότητες πχ 7 
ΜΗΖ προσθέστε µερικές σπείρες. Αν δεν «συντονίζει» στις υψηλές συχνότητες πχ 28 ΜΗΖ αφαιρέστε 
µερικές σπείρες. Σε κάθε περίπτωση το φυσιολογικό είναι να συντονίσει η κεραία µε 8 σπείρες από 7 – 
28 ΜΗΖ. 

 

 

 

Πώς εκπέµπει – λαµβάνει η κεραία µας. 

 Όπως συµβαίνει µε όλες τις κεραίες αυτού του είδους ο τρόπος τοποθέτησης είναι καθοριστικής 
σηµασίας.  
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Οριζόντια τοποθέτηση. 

 

 

 
Η T2FD τοποθετηµένη σαν οριζόντιο δίπολο. 

 

Στην περίπτωση που η κεραία τοποθετηθεί σαν οριζόντιο δίπολο η εκποµπή – λήψη γίνεται κάθετα 
προς την κατεύθυνση των σκελών της. 

Η κεραία λοιπόν έχει ηµικατευθυνόµενη εκποµπή – λήψη και τον ελάχιστο δυνατόν θόρυβο. 

 

Τοποθέτηση µε κλίση 20-40 µοίρες. 

 

Η τοποθέτηση µιας T2FD µε κλίση 20-40 µοιρών είναι επίσης ένας πολύ διαδεδοµένος τρόπος 
τοποθέτησης. Και εδώ η κεραία έχει ηµικατευθυνόµενη εκποµπή – λήψη και ελαφρά µεγαλύτερο 
θόρυβο από το δίπολο, αλλά ακούει τόσο τα σήµατα οριζοντίου πολώσεως, όσο και εκείνα µε 
κατακόρυφη πόλωση. 

 

Όσο πιο οριζόντια τοποθετείται η κεραία, τόσο καλύτερα ακούει τα σήµατα µε οριζόντια πόλωση, 
αντίθετα, όσο πιο κατακόρυφα τοποθετείται η κεραία τόσο καλύτερα ακούει τα σήµατα µε κατακόρυφη 
πόλωση. 

Κάπου στη µέση γύρω στις 40 µοίρες έχουµε τη χρυσή τοµή και τον λιγότερο θόρυβο. Σε περίπτωση 
τοποθέτησης της κεραίας από 45 µοίρες και επάνω η κεραία έχει ουσιαστικά κατακόρυφη πόλωση. 

 

Να θυµάστε ότι η σωστή κλίση της κεραίας σας εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες που επικρατούν 
στην περιοχή που θα τοποθετηθεί. Κάντε αν µπορείτε µερικές δοκιµές και πολύ πιθανόν να βρείτε την 
ιδανική κλίση για την κεραία σας.    
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Η T2FD τοποθετηµένη µε κλίση στο παράδειγµα 30-50 µοίρες αλλά συνήθως η κλίση είναι 

20-40 µοίρες. 

 

 

Τοποθέτηση της T2FD ως ανεστραµµένο «V» 

 
 

Η T2FD µπορεί να τοποθετηθεί και σαν ανεστραµµένο “V”. Σε αυτή την περίπτωση η κεραία 
θεωρείται ότι εργάζεται µε «σχεδόν» κατακόρυφη πόλωση. Βέβαια η ακριβής συµπεριφορά 
της εξαρτάται από τη συνολική γωνία που θα σχηµατίσουν τα σκέλη της σε σχέση µε τον 

κεντρικό ιστό στήριξης.  
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Στην επόµενη εικόνα φαίνεται λεπτοµερώς ο τρόπος κατασκευής των αποστατών της κεραίας 
T2FD. 

 
 

 

Τι κεραία τελικά κατασκευάσαµε; 

 

Ένα δίπολο! Ναι, ένα δίπολο που όµως έχει τη δυνατότητα να εργαστεί σε ένα µεγάλο φάσµα 
συχνοτήτων – Broadband, πολύ καλύτερα από ένα κοινό δίπολο λ/2 «κοµµένο» για µια συγκεκριµένη 
συχνότητα και συντονισµένο σε διαφορετική συχνότητα µε ένα tuner. 

 
Ενδεικτικό διάγραµµα κατακόρυφης ακτινοβολίας της T2FD  

για συχνότητες κοντά στους 7 ΜΗΖ.  
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Ενδεικτικό διάγραµµα οριζοντίου ακτινοβολίας της T2FD για συχνότητες κοντά στους 7 ΜΗΖ. 

∆εν υπάρχει κάποιο αξιόπιστο συγκεκριµένο διάγραµµα ακτινοβολίας αφού η  συµπεριφορά της 
κεραίας µεταβάλλεται ανάλογα µε τη συχνότητα εργασίας, την τιµή της τερµατικής αντίστασης, τον 
τρόπο και το ύψος τοποθέτησης. 

Σε γενικές γραµµές είναι µια κεραία µε αξιόπιστη συµπεριφορά, εύκολη τοποθέτηση, εύκολο 
συντονισµό µε οποιοδήποτε antenna tuner, µικρό κόστος κατασκευής, και µια ιστορία στα Ερτζιανά 50 
χρόνων. 

Είναι µια καλή κεραία για να ξεκινήσουν την ραδιοερασιτεχνική τους σταδιοδροµία οι συνάδελφοι – SY 
– και –SWL-, αλλά όλοι όσοι θέλουν µια εύκολη, φτηνή και αξιόπιστη κεραία. 

Αν η ιδέα αυτής της κεραίας σας ενθουσιάζει αλλά αντικειµενικά δεν µπορείτε να την κατασκευάσετε, 
ρωτήστε για τη διαθεσιµότητά της στα µεγάλα Ραδιοερασιτεχνικά καταστήµατα της χώρας.    

Εύχοµαι σε όλους να έχετε υγεία και ευτυχία, υποµονή και οι δύσκολες ηµέρες που ζούµε κάποτε θα 
περάσουν, καλές δουλειές πολλά και καλά DX, και καλές κατασκευές. 

 

 

 

                                                                            Πολλά 73 de 

                                                                                 SV1NK 

                                                                        Μάκης Μανωλάτος 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 
 
 
 

Με µεγάλη χαρά ενηµερώνω  όλους τους υποψηφίους Ραδιοερασιτέχνες των κατηγοριών SV και SY, 
ότι η Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών έχει καταρτήσει ολοκληρωµένα προγράµµατα εκπαίδευσης, 
ξεχωριστά για κάθε κατηγορία. 

 

Τα µαθήµατα είναι διαλεκτικού τύπου, υποστηριζόµενα από εκπαιδευτικό υλικό σε Power Point,  έντυπο 
υλικό, και Κυριακάτικα Εργαστήρια πρακτικών εφαρµογών και δεξιοτήτων.   

 

Επίσης, µε ιδιαίτερη χαρά ενηµερώνω όλους τους συναδέλφους Ραδιοερασιτέχνες, τους φίλους του 
ραδιοερασιτεχνισµού, αλλά και τους υποψήφιους ραδιοερασιτέχνες ότι η Ένωση Ελλήνων 
Ραδιοερασιτεχνών παραδίδει µαθήµατα σε υποψήφιους ραδιοερασιτέχνες µε προβλήµατα όρασης και 
τους υποστηρίζει έχοντας  ετοιµάσει ηχογραφηµένα µαθήµατα για µελέτη στο σπίτι. Ήδη οι πρώτοι 
υποψήφιοι µε προβλήµατα όρασης παρακολουθούν µε επιτυχία τα µαθήµατα στα γραφεία της ΕΕΡ. 

 

 

Τα θεωρητικά µαθήµατα διεξάγονται Τρίτες και Πέµπτες απόγευµα 7-9 µµ, και τα εργαστήρια της 
Κυριακές 11 – 13:00 στα εντευκτήρια της ΕΕΡ, οδός Αχιλλέως 60 Μεταξουργείο, 500m από το σταθµό 
του µετρό. 

 

 

Τηλέφωνο: 210-5226516 κάθε Τετάρτη 18-21:00. Ή στο κινητό µου 6948664493 από τις 5 το πρωί 
έως της 11 το βράδυ! 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Πολλά 73 de SV1NK 

                                                                           Μάκης. 
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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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