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

Τεύχος 132 Νοέµβριος 2012Τεύχος 132 Νοέµβριος 2012Τεύχος 132 Νοέµβριος 2012   

∆ιευκρινήσεις...∆ιευκρινήσεις...∆ιευκρινήσεις...   

AEGEAN RTTY...AEGEAN RTTY...AEGEAN RTTY...   

Ιστοί...Ιστοί...Ιστοί...   

Awards...Awards...Awards...   

   

   

   

∆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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Γράφει ο Ντίνος Ψιλογιάννης 

SV1DB 

din.boxmail@gmail.com 

 

 

 

Στο   τεύχος  118 του Σεπτεµβρίου  του  2011  είχαµε αναφερθεί για τους ιστούς και τους πυλώνες σε 
γενική περιγραφή και τις δυνατότητές τους στηρίξεως µε επίτονους ,  αυτοστήρικτους,  
ανακλινόµενους, τηλεσκοπικούς  κλπ µορφές. 

 

Τώρα θα αναφερθούµε στις λεπτοµέρειες εγκαταστάσεως  ενός ιστού, τι πρέπει να προσέξουµε και 
φυσικά ανάλογα µε τον χώρο που διαθέτουµε το έδαφος επίπεδο ή µε κλίση τον διαθέσιµο χώρο το 
επιθυµητό ύψος  ή την εγκατάσταση σε  δώµα ή ακόµη και κεραµοσκεπή. 

 

Ανεξάρτητα από την µορφή του ιστού – πυλώνα  από σωλήνα ή δικτύωµα τριγωνικό ή τετράγωνο 
ακόµα και για αυτοστήρικτες κατασκευές υπάρχουν βασικοί κανόνες  που πρέπει  απαρέγκλιτα να 
εφαρµόζονται διαφορετικά  υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η όλη  κατασκευή  να  καταρρεύσει  µε κίνδυνο  
στον περιβάλλοντα χώρο σε κτίρια και ανθρώπινες ζωές. 

 

Μην ξεχνάτε ότι οι ιστοί γενικά είναι “ζωντανές”  εν δυνάµει  κατασκευές και ανάλογα µε τις 
συνθήκες  και τα φυσικά φαινόµενα,  σεισµός, άνεµος, χιόνι, πάγος και  φορτία κεραιών ,γραµµών 
µεταφοράς κλπ συµπεριφέρεται  και αντιδρά µε  τέτοιο σύνθετο τρόπο  που  οι περισσότεροι  
«άπειροι» εγκαταστάτες δεν φαντάζονται καν.  Το αποτέλεσµα  πτώση των ιστών. 

 

Όλες οι κατασκευές  διέπονται  από την προκαταρκτική µελέτη για την όλη εγκατάσταση  από ένα 
µικρό σωληνωτό ιστό  5-10 µέτρα µέχρι τους τριγωνικούς των 20-30 - 40  και µέχρι   600 µέτρων 
ύψος ! 

 

Ο υπολογισµός του ιστού  δεν ανήκει στους µηχανολόγους  αλλά στους πολιτικούς µηχανικούς  -η 
στατική – µελέτη και ο υπολογισµός  του λαµβάνει χώρα από  έµπειρους στο αντικείµενο   µηχανικούς 
διότι είναι εξειδικευµένο κεφάλαιο η στατική µελέτη  ιστών.  Μια τέτοια µελέτη θα αναρτήσω στο 
προσεχές τεύχος για να γνωρίσετε  την όλη διαδικασία  και όσοι θέλετε µπορείτε να την ζητήσετε στο 
din.boxmail@gmail.com 

 

 

Όταν η εγκατάσταση γίνεται στο έδαφος η το δώµα πρωτίστως πρέπει να ελέγξουµε εάν ο διατιθέµενος 
χώρος είναι  αρκετός για τους επίτονους και τις αγκυρώσεις αυτών, ανάλογα µε το ύψος του ιστού.  
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  Στην συνέχεια  εάν ο χώρος µας το επιτρέπει  µπορούµε να επιλέξουµε  τον πρώτο επίτονο να 
“βλέπει”  στον Βορρά   00  ή  3600  µοίρες , και οι υπόλοιποι ανά  1200  στις  1200 και  2400  αντίστοιχα. 

 

 
 

Η διαδικασία είναι απλή  µε ένα φίλο µας και δύο  σταδίες  (τα κόκκινα άσπρα κοντάρια των 
τοπογράφων) ελλείψει αυτών δύο απλά ξύλινα  ή σωλήνες, και µε µία πυξίδα κατά προτίµηση µε  
προσοφθάλµιο φακό και κάθετο “νήµα”   

        
 

 

 

σκοπεύουµε ώστε να µας δείξει  0  µοίρες. Εµείς είµαστε 3 έως 5 µέτρα από την κεντρική βάση του 
ιστού και σκοπεύουµε το δεύτερο κοντάρι ακριβώς στην ίδια ευθεία µε το πρώτο της βάσεως 
Τοποθετούµε το  σηµείο  µε το κοντάρι ή τον σωλήνα και επαναλαµβάνουµε την διαδικασία για το 
δεύτερο σηµείο των 120 Μοιρών και εν συνεχεία των 240 µοιρών. Πάντα πίσω από το κοντάρι της 
βάσεως για να είναι η διόπτευση  ακριβής. (σκαρίφηµα  C ). 
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   Προηγουµένως έχουµε ελέγξει  και βρει το σηµείο της βάσεως   επάνω σε ένα χαρτί µιλιµετρέ  ή µε 
τετράγωνα  σ αυτό έχουµε  σχεδιάσει τον χώρο εγκαταστάσεως σε κλίµακα  για εύκολη επιλογή του 
σηµείου της βάσεως, µε την χρήση ενός  διαφανούς  χαρτιού (ρυζόχαρτο ή ζελατίνα) που έχουµε 
σχεδιάσει την βάση του ιστού και την κάτοψη των τριών επίτονων  επάνω στους οποίους έχουµε 
σηµειώσει τα µέτρα κατωτέρω σχέδιο  ∆. Μπορείτε να το τυπώσετε και εν συνεχεία να το αντιγράψετε 
σε διαφανές ή ζελατίνα. 

Ανάλογα µε τον τύπο του ιστού  είναι και η βάση του  ο σωληνωτός  µπορεί να έχει  φλάντζα  ή 
«ποτήρι» µεγαλύτερης διαµέτρου   επίσης µπορεί να είναι ανακλινόµενη .  Ο τριγωνικός  µπορεί να 
έχει το ίδιο δικτύωµα  µέσα σε βάση σκυροδέµατος  ή αγκύρια  µε σπείρωµα για βάση  επίπεδη ή 
ανακλινόµενη . 

 

 
Οι  άγκυρώσεις των επίτονων  µέσα σε σκυρόδεµα   µε  κατάλληλες οπές στην κορυφή για την 
σύνδεση των κλειδιών,  εντατίρων  και του σύρµατος των επίτονων. 

 

                              
αγκύριο                πλάκες επίτονων            ασφάλιση εντατήρων 

 

Στο σχέδιο Α & Β υπάρχουν δύο περιπτώσεις  για τον χώρο ο µικρότερος (παραλληλόγραµος) και ο 
ανεξάρτητος τετράγωνος  που µπορούν οι επίτονοι να τοποθετηθούν σε κάθε επιθυµητό σηµείο του 
αζιµουθίου. 

Όλα εξαρτώνται από το επιθυµητό ύψος του ιστού και τις διαστάσεις του χώρου µας.  Στα διαγράµµατα 
και τον πίνακα φαίνονται  τα απαιτούµενα µέτρα.      
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     Έχετε υπ΄όψη σας ότι στις απαιτούµενες αποστάσεις των επίτονων  δεν πρέπει να ελαττωθεί  η 
γωνία τους  κάτω από 30 µοίρες  το βέλτιστο της αντοχής είναι στις 40 µοίρες. 

 

 
 

Το  αυτό ισχύει και για τις βάσεις των επίτονων  ειδικά όταν το έδαφος είναι επικλινές  στο σχέδιο Γ,  
το παράδειγµα µε κλίση εδάφους  20 µοιρών  ο επίτονος αντί στα 7,50 µέτρα επίπεδου εδάφους 
µειώνεται στα 6 µέτρα  , αντίθετα ο ίδιος επίτονος στην πλευρά της κλίσεως  αυξάνει την απόσταση  
αγκύρωσης  για να διατηρηθεί η γωνία  του  «και να λειτουργεί»  στα  12 µέτρα !!!   

 

ΠΡΟΣΟΧΗ  µην το παίρνετε  επιπόλαια  το θέµα είναι πολύ σοβαρό  και η κλίση των επίτονων  
πρέπει να είναι στην ίδια  γωνία  διαφορετικά οι δυνάµεις αλλάζουν και η όλη εγκατάσταση  
θα έχει προβλήµατα. 

 

Οι επίτονοι  µετά την πρώτη τανυσή τους  ειδικά για ιστούς µε πολλές σειρές άνω των 3  πρέπει να 
τανυσθούν µε δυναµόµετρο. 

Με αυτό επιτυγχάνεται η οµοιόµορφη  κατανοµή  συνήθως  στο  10% του ορίου θραύσεως του 
σύρµατος του επίτονου.  (3/16 EHS  3990 Lbs  -5mm  1810 kg) άρα  180  kg.     
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τάνυση µε δυναµόµετρο           ειδικό grip  για την προτάνυση 

 
Παράδειγµα διάταξης  δυναµοµέτρου µε κρικοπάλαγκο σε σειρά µέχρι να  µας δείξει  την επιθυµητή  
τάνυση.  Συνδέουµε τον εντατίρα και αρχίζουµε την τάνυση εκεί που το δυναµόµετρο  δείξει  0  έχει  
«πάρει» την ίδια τάνυση . αποσυνδέουµε το δυναµόµετρο και το αποµακρύνουµε. 

 ∆εν µπορείτε εµπειρικά να τανύσετε  3 επίτονους σε ένα επίπεδο µε την ίδια  ένταση  
ακριβώς...  

Έχετε  υπ΄όψη ότι η απόσταση της αγκύρωσης του επίτονου  για έναν ιστό είναι το 80 % του ύψους  
του  δηλαδή  ένας  10  µέτρων  θέλει  επίτονους σε 8 µέτρα,  από την βάση του για κάθε επιθυµητή 
τοποθέτηση επίτονων  απαιτεί έκταση  τετράγωνη  14 Χ 14 µέτρα ενώ για την µικρότερη δυνατή 
έκταση  12  Χ  14  µέτρα. ∆ηλαδή  120 %  Χ  139 %   ή     139%  Χ 139%.  Όπως  φαίνεται στα 
σχέδια  Α και Β. 

Για την περίπτωση  εγκαταστάσεως  στο  δώµα   ισχύουν τα  ίδια  εδώ δεν µπορούµε να «σκάψουµε»   
γι αυτό  χρειάζεται ιδιαίτερη  προσοχή στην επιλογή για τα  αγκύρια  των επίτονων  αλλά  και της 
βάσεως . 

                   
 

βάση  ιστού για δώµα       και             αγκύρια για τοιχία ή  στηθαία  Beton.         
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     Η συναρµολόγηση των επίτονων  είναι απλή  αλλά απαιτεί  προσοχή .  Η επιλογή του σύρµατος  
είναι  ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΟΣ   µόνο  7 Χ 1  ατσαλόσυρµα  γαλβανισµένο «εν θερµώ»   σε αντίστοιχη  διατοµή  
3/16  της ίντσας  ή   5 χιλιοστά  ΕHS  (extra high strength)  αυτό  έχει  όριο θραύσεως  τα 1810  kg  . 

Η ποιότητα του εν λόγω  συρµατόσχοινου  είναι  πολύχρονη  20 και πλέον χρόνια. Υπάρχει  και  στην 
Ελληνική  αγορά , για πληροφορίες  στο  Εmail  µου. 

 

Άλλη λύση  για περιπτώσεις  που ο ιστός χρησιµοποιείται και για  κεραία τότε απαιτούνται µονωτήρες  
αντοχής  , για τα συρµατόσχοινα  ανά  λ/8 του χαµηλότερου   µήκους κύµατος.  

 

           
 

µονωτήρες επίτονων        µονωτήρες  ιστού   30 kV 

 

για την διακοπή  και µόνωση των επίτονων.  Μια  άλλη λύση είναι  το Kevlar  ένα υλικό  µε άριστα 
µονωτικά  δεδοµένα  RF  Transparent   στην κυριολεξία  διαφανής επίτονος  στην ραδιοσυχνότητα  µε 
αντοχή πολλαπλάσια  για την ίδια διάµετρο ,  και το  1/3 του βάρους.   

 

Το µόνο µειονέκτηµα  ότι  έχει  εχθρό την φωτιά  γι αυτό  τα πρώτα µέτρα των επίτονων κοντά στα 
αγκύρια  είναι µε συρµατόσχοινο. 

 

Οι επίτονοι  απαιτούν εξαρτήµατα για την συνδεσή τους µε τα  αγκύρια  και τον ιστό. 

 

            
  

κλειδιά              ροδάντζες        εντατήρες             σφιγκτήρες 

 

                            
τρίγωνο αγκυρώσεως επίτονων   και τρίγωνο  καταστολής του  twist 
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  Τόσο το τρίγωνο  αγκυρώσεως  των επίτονων στον ιστό  ισοσταθµίζει τις δυνάµεις και δεν καταπονεί 
τους ορθοστάτες  ελαττώνει  κατά πολύ το   sway  τις ταλαντώσεις και την στρέψη περί  τον άξονα  
του . 

Το  τρίγωνο  καταστολής του twist  µετατοπίζει  τους επίτονους  σε απόσταση και τους  διπλασιάζει  
έτσι ώστε να µηδενίζει  την στρέψη   αφού οι διπλοί επίτονοι  δεν επιτρέπουν την  κίνηση αυτή  είναι 
αναγκαίο  εξάρτηµα σε ιστούς µε µεγάλες κεραίες. 

 
Ο  ορθός τρόπος τοποθετήσεως  των  σφιγκτήρων  είναι πολύ σοβαρός γιατί η µη σωστή  τοποθέτησή 
τους  έχει την πιθανότητα  να ολισθήσει  το συρµατόσχοινο και να έχουµε «κατάρρευση» του  ιστού... 

Όλες οι καµπύλες U  πάντα στο ελεύθερο άκρο  ενώ οι βίδες στον επίτονο.  

Οι  άλλοι συνδιασµοί  εναλλάξ   είναι  εσφαλµένοι. 

 
Η  συναρµολόγηση  και η τακτοποίηση του ελεύθερου  άκρου  είναι  επαγγελµατική όταν  
περιστρέφουµε τα  µονόκλωνα  σύρµατα  το ένα µετά το άλλο .Η  γείωση  τόσο   στην βάση του ιστού  
όσο και στους επίτονους  είναι  µέσα στις προδιαγραφές για την ασφαλή  αποχέτευση  των στατικών 
και κεραυνικών φορτίων.Εδώ ο  αγωγός που  γειώνεται  δεν πρέπει να έχει  «απότοµες» γωνίες ,  να 
είναι µονόκλωνος     6 έως  8 mm  o   συνδετήρας  τετράγωνος  Φ 8 µε  Φ 16 για την ράβδο 
γειώσεως.  Το  αυτό ισχύει και για την γείωση των επίτονων  οι σφιγκτήρες στα συρµατόσχοινα πρέπει 
να  έχουν διµεταλλική  επαφή λόγο χαλκού και γαλβανισµένου  συρµατόσχοινου. 
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H  τριγωνική µορφή   ιστών  είναι το ισχυρότερο  δικτύωµα µε πολύ µικρό βάρος και µεγάλη αντοχή . 
είναι  εύκολη η εγκατάσταση του  και σε µεγάλα ύψη. 

 

Η εγκατάσταση  των ιστών  απαιτεί   προσοχή  και  ανθρώπους µε  γνώσεις  στα στοιχειώδη .  Λόγω 
της µεγάλης πείρας µου  ότι χρειασθείτε  επικοινωνήστε µαζί µου  θα χαρώ να σας   λύσω κάθε 
πρόβληµα  ή απορία.  din.boxmail@gmail.com 

 

73   SV1DB   K. Ψιλογιάννης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΦΛΕΒΑΡΗΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΦΛΕΒΑΡΗΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΦΛΕΒΑΡΗ   
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Αποτελέσµατα 3ου Aegean RTTY Contest 

72 συµµετοχές από 21 διαφορετικές ραδιοχώρες 

 

3rd  «AEGEAN RTTY Contest» RESULTS 2012 

72 participations, 21 DXCC entities  
 

Αγαπητοί φίλοι Ραδιοερασιτέχνες και µη. Σας παρουσιάζω τα 
αποτελέσµατα τρίτου Αιγαιοπελαγίτικου διαγωνισµού σε RTTY, «Aegean 
RTTY contest» πού διοργανώνεται από το «Aegean DX Group». 

Στίς 72 συµµετοχές πού είναι ένα νέο ρεκόρ µιάς και είχαµε αύξηση από 
πέρυσι κατά  71%, οι 19 συµµετοχές, δηλαδή τό 24%, ήταν από την 
χώρα µας. (SV1, SV2, SV7, SV8, SV9). 

Γενικά παρουσία δήλωσαν συνάδελφοι από τρείς ηπείρους (Αµερική, 
Ασία, Ευρώπη) και από 21 (έναντι 20 πέρυσι) διαφορετικές ραδιοχώρες 
όπως: 5B, DL, EA, HA, HZ, I, JA, LZ  OH, OM, PA, S5, SM, SP, SV, SV9, 
UA, W (W1,2,4,5,7,9), YO, YT, VE. Πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αυξηθούν οι 
συµµετοχές εγχώριες και αλλοδαπές.  

 

Dear friends of radio amateurs and non. I present the results of the third 
«Aegean RTTY contest», organized by «Aegean DX group». At 72 
entries, 71% more than 2011, a new record,  24% was from our country 
(SV), and colleagues reported the presence of 3 continents (America, 
Asia, Europe) and 21 different radio countries as follow: 5B, DL, EA, HA, 
HZ, I, JA, LZ, OH, OM, PA, S5, SM, SP, SV, SV9, UA, W (W1,2,4,5,7,9), 
YO, YT, VE. 

I think to the closer future will increased domestic and foreign invest-
ments… 
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With many thanks to all colleagues who attended to this contest. 

We all expect to see and more, on 4th  Aegean RTTY contest, 1 

8-19 of May 2013.  

 

www.aegeanDXgroup.gr  

 

Ευχαριστώ όλους σας! 

 

73 de SV8CYR . «Aegean RTTY Contest» manager 

Αλέξανδρος Καρπαθίου Alexander Karpathiou 

sv8cyr@gmail.com 
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∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ 
ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

 

 

 Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος 

                                                                                   sv1nk@hotmail.com      

 

 

 

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι καλό χειµώνα, µια και  σιγά – σιγά αρχίζει να δείχνει τα… 
δόντια του!  ∆όξα τω Θεό έχουµε µια καλή  διάδοση και όσοι περνούν  αρκετή ώρα στον  
ποµποδέκτη των βραχέων κυµάτων HF κατά την διάρκεια της πρωινής ή απογευµατινής Gray 
Line – γκρίζας ζώνης  θα µπορούν να κάνουν θαυµάσια QSO. 

 

Η αλήθεια είναι ότι για αυτό το  τεύχος του 5-9report ετοίµαζα κάτι άλλο αλλά, έχω δεχθεί 
αρκετά τηλεφωνήµατα από συναδέλφους οι οποίοι δεν έχουν καθαρή εικόνα για τους 
σταθµούς «εισαγωγικής κατηγορίας» και χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις. Άλλωστε 
αρκετοί από εµάς έχουµε ακούσει συζητήσεις γεµάτες ανακρίβειες, που αφορούν τους 
σταθµούς SY. Με αφορµή λοιπόν αυτά θα επιχειρήσω να εξηγήσω τι ακριβώς συµβαίνει µε 
τους σταθµούς SY  

 

Τι είναι ο νέος νόµος; 

 

Ο νέος νόµος είναι ένας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ, δηλαδή ένα υποχρεωτικό σύνολο οδηγιών βάση των οποίων 
ΟΛΟΙ οι Έλληνες ραδιοερασιτέχνες θα αναπτύσσουν την δραστηριότητά τους στο χόµπι µας. 

 

Σκοπός του νέου Κανονισµού λειτουργίας των Ερασιτεχνικών σταθµών ασυρµάτου είναι: 

1. Ο καθορισµός των όρων εγκατάστασης και λειτουργίας των ραδιοερασιτεχνικών σταθµών. 
2. Ο καθορισµός των διαδικασιών χορήγησης των αδειών. 
3. Ο καθορισµός των διαδικασιών για την έγκριση των πινάκων των αναµεταδοτών – επαναληπτών 
και ραδιοφάρων. 
4. Ο καθορισµός των διαδικασιών για την εγκατάσταση και λειτουργίας σταθµών ασυρµάτου από 
αλλοδαπούς ραδιοερασιτέχνες στην Ελληνική επικράτεια. 
5. Ο καθορισµός των διαδικασιών  των εξετάσεων για την απόκτηση ραδιοερασιτεχνικών πτυχίων. 
6. Ο καθορισµός των διαδικασιών που αφορούν τις ψηφιακές, δορυφορικές και τηλεοπτικές 
επικοινωνίες της υπηρεσίας ερασιτέχνη. 
Ο καθορισµός του γενικού πλαισίου άσκησης των ραδιοερασιτεχνικών δραστηριοτήτων. 

 

Τι είναι η άδεια σταθµού  «Εισαγωγικής κατηγορίας;» 

 

Είναι µια εντελώς νέα, σύγχρονη και µοντέρνα Εθνική άδεια για την εγκατάσταση και λειτουργία 
Ραδιοερασιτεχνικών σταθµών εκποµπής-λήψης, ή µόνο λήψης! 

 

Σε ποιους απευθύνεται η άδεια «Εισαγωγικής κατηγορίας;» 
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Όταν λέει «Savona Venezuela numero uno Honolulu Xylophonia» τι εννοεί Θεέ µου; 

 

Η «κατηγορία εισαγωγικού επιπέδου» απευθύνεται σε όλους εκείνους που ενδιαφέρονται να  
ασχοληθούν και να κάνουν µια πρώτη πρακτική γνωριµία µε τον ραδιοερασιτεχνισµό σε επίπεδο 
αµφίδροµης επικοινωνίας συνοµιλώντας µε άλλους ραδιοερασιτεχνικούς σταθµούς από την Ελλάδα ΚΑΙ 
το ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.  

Η ίδια άδεια «κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου» απευθύνεται σε όλους εκείνους που ενδιαφέρονται να  
ασχοληθούν και να κάνουν µια πρώτη πρακτική γνωριµία µε τον ραδιοερασιτεχνισµό σε επίπεδο ΜΟΝΟ 
ακρόασης ραδιοσταθµών (SWL−Short wave listening). 

 

 
 

Για το λόγω αυτό ∆ΕΝ απαιτείται λεπτοµερειακή γνώση τεχνικών και επιστηµονικών θεµάτων 
του ραδιοηλεκτρικού τοµέα. 
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Η άδεια «Εισαγωγικής κατηγορίας;» µπορεί να αναβαθµιστεί; 

 
Η απάντηση είναι ΟΧΙ. Η άδεια «Εισαγωγικής κατηγορίας» ∆ΕΝ αναβαθµίζεται σε άδεια «Κατηγορίας 
1», για τον λόγω αυτό ο ενδιαφερόµενος ξαναδίνει εξετάσεις από ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ βάση, ∆ΕΝ του 
αναγνωρίζεται καµιά προηγούµενη γνώση σε τεχνικά θέµατα, 

λειτουργικούς κανόνες και διαδικασίες, Εθνικό και διεθνές νοµικό πλαίσιο υπηρεσίας ερασιτέχνη, και 
τέλος στα βασικά πρακτικά θέµατα. Μια άδεια αναβαθµίζεται όταν κατοχυρώνει µέρος της ύλης και ο 
ενδιαφερόµενος απλά εξετάζεται σε επιλέον γνωστικά αντικείµενα. Από την στιγµή που κάποιος που 
έχει άδεια SY, και κάποιος που δεν έχει καν άδεια SY διαγωνίζονται στην ίδια ακριβώς ύλη, τότε δεν 
συζητούµε για αναβάθµιση άδειας άλλα για µια ΝΕΑ άδεια.         

 

Σε ποιες συχνότητες εκπέµπουν οι σταθµοί SY; 

 

Ο κανονισµός λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικών σταθµών, είναι απολύτως σαφής, οι σταθµοί µε άδεια 
SY εκπέµπουν από: 

                      7100 ΚΗΖ  έως    7200 ΚΗΖ 

              14250 ΚΗΖ έως   14350 ΚΗΖ 

              21000 ΚΗΖ έως   21450 ΚΗΖ 

              28000 ΚΗΖ έως   29700 ΚΗΖ 

            144000 ΚΗΖ έως 146000 ΚΗΖ 

            430000 ΚΗΖ έως 440000 ΚΗΖ 

 

∆ΕΝ Εκπέµπουν: 

 

               135.7 ΚΗΖ έως   137.8 ΚΗΖ       

               1810 ΚΗΖ έως   1850 ΚΗΖ 

               3500 ΚΗΖ έως   3800 ΚΗΖ 

               7000 ΚΗΖ έως   7100 ΚΗΖ 

             10100 ΚΗΖ έως 10150 ΚΗΖ  

             18068 ΚΗΖ έως 18168 ΚΗΖ 

             24890 ΚΗΖ έως 24990 ΚΗΖ 

             50000 ΚΗΖ έως 52000 ΚΗΖ 

                1240 ΜΗΖ και επάνω….  
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ΠΡΟΣΕΞΤΕ οι σταθµοί SY είναι «κανονικοί» 
ραδιοερασιτεχνικοί σταθµοί, αλλά έχουν αδειοδοτηθεί για 
ορισµένες περιοχές συχνοτήτων.  

Είναι λάθος να «βγαίνουν» κάποιοι στα  80m µε την 
δικαιολογία «και εµείς ερασιτέχνες είµαστε». Στους 
21.200 ΚΗΖ είναι νόµιµος, στους 3.775 ΚΗΖ είναι τόσο 
παράνοµος, όσο και ένας ραδιοπειρατής που εκπέµπει 
µουσική στους 1635 ΚΗΖ. 

Ο κανονισµός είναι σαφέστατος:  

Απαγορεύεται η εκποµπή εκτός των ζωνών 
ραδιοσυχνοτήτων που προβλέπονται για τους 
ραδιοερασιτέχνες. 

O κανονισµός λέει τα εξής: 

Απαγορεύεται η εκποµπή (των σταθµών SY) εκτός 
των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων που προβλέπονται για 
τους ραδιοερασιτέχνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
που σχετίζονται µε την ασφάλεια ζωής ή την 
ασφάλεια πλοίου ή αεροσκάφους οι ραδιοερασιτέχνες (SY) επιτρέπεται να επικοινωνούν µε 
σταθµούς άλλων υπηρεσιών (πχ. Το Λιµεναρχείο) 

Πότε λοιπόν επιτρέπετε να επικοινωνήσουν οι σταθµοί SY ΕΚΤΟΣ των ραδιοερασιτεχνικών 
συχνοτήτων που τους έχουν διατεθεί, και µάλιστα µε σταθµούς ΑΛΛΩΝ υπηρεσιών; 

 

ΜΟΝΟ σε εξαιρετικές περιπτώσεις που σχετίζονται µε την ασφάλεια ζωής ή την ασφάλεια πλοίου ή 
αεροσκάφους.  

Είναι απολύτως νόµιµο ένας σταθµός SY να επικοινωνήσει µε ένα αεροσκάφος που κινδυνεύει στους 
3419 ΚΗΖ για να σώσει 150 ζωές, και εντελώς παράνοµο να επικοινωνήσει µε ένα άλλο 
ραδιοερασιτεχνικό σταθµό στους 7.090 ΚΗΖ για να δοκιµάσει το νέο του µικρόφωνο. 

Πιστεύω ότι είναι απόλυτα κατανοητό. 

 
 

Ποια είναι η θέση των σταθµών κατηγορίας 1, αν αντιληφθούν σταθµό κατηγορίας SY να 
«κάνει» QSO ρουτίνας εκτός του Band Plan που ισχύει για αυτούς τους σταθµούς  ή  ακόµη 
χειρότερα να κληθούν σε επικοινωνία ρουτίνας από ένα σταθµό SY εκτός από το Band Plan 
της κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου; 
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Ο κανονισµός είναι σαφής: 

Όταν ο ερασιτέχνης (SV) αντιλαµβάνεται την λειτουργία παράνοµου σταθµού (SY) ή οποιαδήποτε 
αντικανονική εκποµπή εντός των ραδιοερασιτεχνικών συχνοτήτων (πχ 3.775 MHZ) καλεί τον 
παράνοµο σταθµό (SY) να παύσει να εκπέµπει και ενηµερώνει σχετικά την ΕΕΤΤ που είναι 
επιφορτισµένη µε τον έλεγχο και την επιτήρηση του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων.  

 

Τι συµβαίνει µε τα διακριτικά κλήσης; 

 

Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει οι σταθµοί SY είναι «τριψήφιοι» έτσι λοιπόν οι σταθµοί SV, και οι 
σταθµοί SY έχουν το ίδιο Saffix. Σκεφτείτε λοιπόν τι θα γίνει αν κάποια στιγµή στο 14.285 ΜΗΖ 
ακουστεί το γνωστό: πχ διακοπή ο ADZ.  

Ο ποιος;  

Ο ADZ. 

Αν εσύ είσαι ο ADZ, εγώ ποιος είµαι; 

Ξέρω εγώ; Εγώ πάντως είναι ο ADZ οπότε φίλε µου σε παρακαλώ µην χρησιµοποιείς το διακριτικό µου, 
δώσε εξετάσεις να πάρεις δικό σου. 

Μισό λεπτό φίλε µου, εγώ έδωσα εξετάσεις και είµαι ο ADZ εσύ ποιος είσαι; 

Φίλε µου θα µε τρελάνεις, πώς σε λένε; 

Θωµά. 

Εµένα Στράτο. 

∆ιακοπή… 

Ο διακόπτης, 

Παιδιά δε µας λέτε ΟΛΟ το διακριτικό σας; 

Φυσικά… Εδώ SV1ADZ ∆ιακοπή. 

Και εδώ SY1ADZ ∆ιακοπή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συµπέρασµα: Επιβάλετε να αναφέρετε ΟΛΟ το διακριτικό σας διαφορετικά                     
σύντοµα θα προκύψουν δυσεπίλυτα προβλήµατα και  παρεξηγήσεις, µεταξύ 
ραδιοερασιτεχνών που έχουν ίδιο  suffix. 

 

Οι σταθµοί SY µπορούν να κάνουν QSO µε σταθµούς του εξωτερικού; 

 

Φυσικά, ένας σταθµός SY µπορεί να κάνει QSO τόσο µε σταθµούς του εσωτερικού, όσο και µε 
σταθµούς του εξωτερικού. Μπορούν να λάβουν µέρος σε Contest, αλλά και σε οµάδες 
ραδιοερασιτεχνών που οργανώνουν DX-petition, µπορούν να ανταλλάξουν QSL κάρτες και να 
διεκδικήσουν βραβεία – Award όπως ακριβώς και οι σταθµοί κατηγορίας -1. 
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Η έννοια της Εθνικής άδειας αφορά της ισχύ της µόνο µέσα στην Ελληνική επικράτεια, και 
ΟΧΙ στην δυνατότητα του σταθµού SY να κάνει QSO µε σταθµούς του εξωτερικού. 

 

O κανονισµός αναφέρει: 

Οι κάτοχοι άδειας «κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου»(SY) έχουν περιορισµένα δικαιώµατα χρήσης 
των εκχωρηµένων υποζωνών συχνοτήτων στην «υπηρεσία ερασιτέχνη» και στην «υπηρεσία 
ερασιτέχνη µέσω ∆ορυφόρου» σύµφωνα µε τον Εθνικό Κανονισµό Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων 
(ΕΚΚΖΣ) και τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.(7.100-7.200, 14.250-14.350, 21-21.450,28-
29.7,144-146,430-440 MHZ) Η άδεια «κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου» χορηγείται σε κατόχους 
αντίστοιχου πτυχίου ραδιοερασιτέχνη «κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου» και επιτρέπει στον κάτοχό 
της την άσκηση ραδιοερασιτεχνικής  δραστηριότητας στην Ελληνική επικράτεια. (Μπορεί να εκπέµπει 
από οπουδήποτε µέσα στην Ελληνική επικράτεια.) 

 

Πότε ένας σταθµός SY απαγορεύεται να επικοινωνήσει µε ένα σταθµό του εξωτερικού; 

Ο κανονισµός αναφέρει ότι: 

Η επικοινωνία (των σταθµών SY) µε άλλους ερασιτεχνικούς σταθµούς ξένων χωρών απαγορεύεται, εάν 
και εφόσον η αρµόδια υπηρεσία του ενδιαφεροµένου Κράτους (Ας πούµε για παράδειγµα το δικό τους 
Υπουργείο Μεταφορών Υποδοµών και δικτύων)  γνωστοποιήσει ότι αντιτίθεται σε αυτού του είδους την 
ασύρµατη επικοινωνία.  

Η αρµόδια κεντρική υπηρεσία του (Ελληνικού)Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών ∆ικτύων καταρτίζει 
σχετικό κατάλογο ξένων χωρών οι οποίες έχουν αιτηθεί τα ανωτέρω και τον γνωστοποιεί κατά 
πρόσφορο τρόπο. (πχ ενηµερώνει τους Ραδιοερασιτεχνικούς συλλόγους.) 

Άρα οι σταθµοί SY επικοινωνούν µε όλες τις χώρες του πλανήτη µέχρις ότου το Ελληνικό Υπουργείο 
τους ενηµερώσει ότι δεν επιτρέπετε να επικοινωνούν µε την…. Ή µε τις……. Χώρες. 

 

Έχω άδεια εισαγωγικού επιπέδου και θέλω να ταξιδέψω µε τον σταθµό µου εκτός Ελλάδας 
µπορώ; 

 

Η άδειες εισαγωγικού επιπέδου είναι «Εθνικές» άδειες µε ισχύ µέσα στην Ελληνική επικράτεια, για να 
ταξιδέψεις στο εξωτερικό µαζί µε τον σταθµό σου θα πρέπει να ζητήσεις πληροφορίες για το εάν η 
άδειά σου αναγνωρίζεται και ποιες είναι η προυποθέσεις κάτω από τις οποίες µπορείς να «δουλέψεις» 
τον σταθµό σου στην ή στις χώρες που θα επισκεφθείς. 

 

Υπάρχει η περίπτωση µε διακρατικές συµφωνίες µεταξύ Ελλάδας και χωρών του εξωτερικού να 
επιτρέπετε η λειτουργία σταθµών κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου χωρίς ιδιαίτερες διατυπώσεις. 
Ρωτήστε το Υπουργείο Μεταφορών Υποδοµών και ∆ικτύων αν η χώρα ή οι χώρες που θέλετε να 
ταξιδέψετε επιτρέπουν την λειτουργία σταθµών εισαγωγικού επιπέδου και µε ποιες προυποθέσεις. 

 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  191919   

Επίσης πρέπει να ζητήσετε διευκρινήσεις για τα 
δικαιώµατα εκποµπής που έχετε στην χώρα που 
θα επισκεφθείτε, για παράδειγµα στην Ελλάδα η 
εισαγωγική κατηγορία έχει δικαίωµα εκποµπής 
µόνο από: 

Στην Αγγλία οι σταθµοί εισαγωγικού επιπέδου 
εκπέµπουν πρακτικά παντού! ο φιλοξενούµενος για 
παράδειγµα, σταθµός SY τι κάνει σε αυτή την 
περίπτωση; ακολουθεί το Ελληνικό ή το Αγγλικό Band 
Plan; 

Ακόµη και η απλή λογική λέει ότι θα πρέπει να 
ακολουθήσει το Αγγλικό Band Plan αλλά αν για κάποιο 
λόγω αυτό δεν ισχύει τι γίνεται; 

Πριν ξεκινήστε φροντίστε να µάθετε µε λεπτοµέρειες τι συµβαίνει για κάθε χώρα που θα επισκεφθείτε 
και πράξτε ανάλογα! 

Και τώρα δείτε που εκπέµπουν οι Άγγλοι  µε άδεια εισαγωγικού επιπέδου, τα συµπεράσµατα δικά σας… 

 
Foundation Licence Parameters 
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Ποια είναι η πραγµατική ισχύς των σταθµών SY; 

Εδώ έχουν αρχίσει και ακούγονται απίστευτα πράγµατα, µε επικρατέστερη την άποψη ότι: «∆εν έχει 
σηµασία η ισχύς του ποµπού, αλλά η ισχύς που φτάνει στην κεραία». Η άποψη αυτή είναι 
ενδιαφέρουσα αλλά ο κανονισµός είναι απόλυτα σαφής: 

 
Η ισχύς εξόδου µετράτε στην έξοδο του ποµποδέκτη  και όχι στην ταράτσα στην είσοδο της 

κεραίας. 

 
«Ισχύς κορυφής της περιβάλλουσας εξόδου ποµπού (PEP)» : είναι η ισχύς εξόδου του ποµπού κατά τη 
στιγµή της κορυφής της περιβάλλουσας της κυµατοµορφής εκποµπής και µετράτε µε κατάλληλα 
βαττόµετρα. 

Με απλά Ελληνικά: Η ισχύς εξόδου του ποµπού είναι η ισχύς που µετράει ένα βαττόµετρο στην έξοδο 
του, όταν φωνάζεις ΟΟΟΟΟΟΟΛΑ, ένα –δύο –τρία –τέσσερα- ΟΟΟΟΟΛΑ, όπου η διαµόρφωσή  φτάνει 
στο µέγιστο. 

Απλά και καθαρά.  

Πουθενά δεν αναφέρει ότι είναι η ισχύς (ΡΕΡ) που µετράτε στην είσοδο της κεραίας εκποµπής. Σε 
περίπτωση ελέγχου, η ελέγχουσα αρχή θα συνδέσει το βαττόµετρο µε το Dummy Load στην έξοδο του 
ποµπού και όχι στην κορυφή του πύργου ή του ιστού που φιλοξενεί την κεραία σας. 

Εποµένως οι σταθµοί SY επιτρέπετε να χρησιµοποιήσουν έως 10 Watt ΡΕΡ νόµιµη ισχύ, για τον λόγω 
αυτό θα πρέπει να ρυθµίσουν την ισχύ εξόδου του ποµπού τους στα 10 Watt το πολύ, και όχι σε µια 
τέτοια ισχύ ώστε στην άκρη της καθόδου που την συνδέουµε στην κεραία να φτάνουν 10 Watt. 
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Ποιες κεραίες χρησιµοποιούν οι σταθµοί κατηγορίας SY; 

 

Οι σταθµοί κατηγορίας SY µπορούν να χρησιµοποιήσουν οποιαδήποτε κεραία, είδος, και πόλωση αρκεί 
η απολαβή (Gain)της κεραίας να είναι έως 3dbi.  

Για κάποιο ανεξήγητο λόγω δεν προσδιορίζεται αν η απολαβή αυτή αφορά κεραίες βάσεως, mobile, ή 
φορητές. Έτσι οι σταθµοί SY θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν κεραίες έως 3dbi και για τα τρία είδη αν 
και καταλαβαίνει ακόµη και ο πιο αδαείς ότι αυτό είναι κατάφορα άδικο. 

 
Κεραία αυτοκινήτου απολαβής 3dBi για VHF/UHF. 

 
Κατακόρυφη κεραία βάσεως HF  

        µε απολαβή 3dBi 

 
 

 
Οριζόντια κεραία βάσεως µε απολαβή 3dBi. 
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Κεραία για φορητούς ποµποδέκτες V/U µε απολαβή 2.15 dBi 

 

Πρακτικά οι σταθµοί SY δεν έχουν την δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν κατευθυνόµενες κεραίες, ούτε 
στα βραχέα, ούτε στα VHF/UHF. 

 

Επιτρέπετε οι σταθµοί SY να λειτουργούν Split; 

 

Βεβαίως και µπορούν οι σταθµοί SY να δουλέψουν split ώστε να πραγµατοποιήσουν µια 
ραδιοερασιτεχνική επαφή. Για παράδειγµα: 

Οµάδα ραδιοερασιτεχνών κατηγορίας SV πραγµατοποιεί συνοµιλία στην συχνότητα 3775 ΚΗΖ, και 
σταθµός κατηγορίας SY επιθυµεί να συνοµιλήσει µαζί τους πώς µπορεί να το κατορθώσει; 

 

Ο σταθµός SY συντονίζει το VFO-A στην συχνότητα λήψεως 3775 ΚΗΖ και το VFO-B στην συχνότητα 
7120 ΚΗΖ που βρίσκεται µέσα στην περιοχή συχνοτήτων που επιτρέπετε να εκπέµπει. Πατώντας το 
πλήκτρο Split του ποµποδέκτη του µπορεί να ακούει στο 3775 ΚΗΖ και να εκπέµπει στο 7120 ΚΗΖ. 
Είναι νόµιµο; Ναι, απόλυτα ναι, ο κανονισµός το προβλέπει µε τον καλύτερο τρόπο δείτε επί λέξει τι 
λέει… 
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Με απλά λόγια ο σταθµός SY εκπέµπει στην συγκεκριµένη ζώνη συχνοτήτων των 40m, στους 7120 
ΚΗΖ, και λαµβάνει στην ραδιοερασιτεχνική υποζώνη των SSB στα 80m.  

 

 
 

Προσοχή! Κάθε φορά που ο σταθµός SY θα «αφήνει» µικρόφωνο και θα περνάει σε ακρόαση, θα 
πρέπει να αναφέρει την συχνότητα λήψης του, για παράδειγµα: 

Εδώ SY1AEA περνάω στην ακρόαση στο 3.775. Αυτή η διαδικασία είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ διαφορετικά 
οποιοσδήποτε θέλει να επικοινωνήσει µε τον SY1AEA δεν θα ξέρει σε ποια συχνότητα να τον καλέσει! 

 

Οι ραδιοερασιτέχνες κατηγορίας SY µπορούν να ιδρύσουν συλλόγους SY και να λειτουργούν 
club station; 

 

Οι ραδιοερασιτέχνες µε άδεια εισαγωγικού επιπέδου µπορούν να ιδρύσουν Ραδιοερασιτεχνικούς 
συλλόγους SY και να αναπτύξουν ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα, αλλά δεν µπορούν να πάρουν 
άδεια  λειτουργίας club station παρά µόνο, αν δεχθούν σαν µέλος τους ραδιοερασιτέχνη κατηγορίας -
1, και αυτός ορισθεί σαν υπεύθυνος λειτουργίας του club station. 

Εναλλακτικά µπορεί να οριστεί κάποιος µε άδεια SY ως υπεύθυνος ραδιοεκποµπών του συλλόγου 
χρησιµοποιώντας το προσωπικό του διακριτικό  και στο τέλος να χρησιµοποιείτε  το /Τ. 

Με τον τρόπο αυτό ένας σύλλογος σταθµών SY µπορεί να εκπαιδεύσει σε πρακτικά θέµατα 
επικοινωνίας υποψήφιους ραδιοερασιτέχνες. Η διαδικασία στον κανονισµό αναφέρετε ως εξής: 

 

Σε ειδικές περιπτώσεις (πχ εργαστήριο πρακτικών δεξιοτήτων ραδιοεπικοινωνίας)  κατά τις οποίες 
έχουν ληφθεί ιδιαίτερα µέτρα ασφαλείας (ισχύς 10 Watt, στάσιµα µέσα στα όρια, σταθµός γειωµένος 
και µε αντικεραυνική προστασία), ο κάτοχος του σταθµού ραδιοερασιτέχνης µε ισχύουσα άδεια (SY), 
µπορεί για εκπαιδευτικούς λόγους και αποσκοπώντας στην πρόοδο του ραδιοερασιτεχνισµού, να 
επιτρέπει την χρήση του σταθµού σε τρίτο πρόσωπο (εκπαιδευόµενος υποψήφιος ραδιοερασιτέχνης) 
που δεν έχει (ακόµα) την ιδιότητα του ραδιοερασιτέχνη, υπό την ευθύνη του, την επίβλεψή του και τις 
οδηγίες του, για σύντοµο χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα είκοσι (20) λεπτά της ώρας. 

 

Στις περιπτώσεις αυτές, µετά το χαρακτηριστικό κλήσεως του σταθµού (πχ SY1AEA) διευκρινίζεται ότι 
η χρήση του σταθµού γίνεται από τρίτο πρόσωπο σε διαδικασία εκπαίδευσης µε την χρησιµοποίηση του 
διακριτικού του σταθµού (SY1ΑΕΑ) ακολουθούµενο από την κατάληξη /Τ (training), οπότε το 
διακριτικό του εκπαιδευτικού σταθµού ενός συλλόγου µε µέλη αδειούχους κατηγορίας SY θα είναι: 
SY1AEA/T 
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Οι σταθµοί SY µπορούν να προσφέρουν βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης; 

Ανεξάρτητα από την µικρή ισχύ (10 Watt) µε την οποία µπορούν να εκπέµψουν, ΟΛΟΙ οι σταθµοί SY 
µπορούν να συµµετάσχουν στην παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης είτε σαν µέλη 
οµάδων έκτακτης ανάγκης, είτε σαν ραδιοερασιτεχνικοί σταθµοί ενταγµένοι στα Μητρώα Εθελοντών 
της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας. 

 

Οι σταθµοί SY µπορούν να κάνουν δοκιµές  Ραδιοερασιτεχνικού ενδιαφέροντος; 

Ναι, ένας ραδιοερασιτέχνης κατηγορίας SY µπορεί να κάνει δοκιµές ραδιοερασιτεχνικού ενδιαφέροντος 
και όχι µόνο… 

Έχει την δυνατότητα να τροποποιήσει τον ραδιοερασιτεχνικό του εξοπλισµό και για λόγους 
αυτοεκπαίδευσης, αλλά και για λόγους ποιοτικής βελτίωσης. 

 
Αλλαγή κάψας µικροφώνου για ποιοτικότερη διαµόρφωση. 

 

Μπορεί να κατασκευάσει ο ίδιος ραδιοερασιτεχνικό εξοπλισµό, όπως ποµπούς, δέκτες, κεραίες, όργανα 
µέτρησης πχ βαττόµετρα, γέφυρες στασίµων κυµάτων κλπ. 

 
Ιδιοκατασκευή Βαττόµετρου. 
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Μπορεί να αγοράσει συσκευές που δεν είναι ραδιοερασιτεχνικές, και  να τις τροποποιήσει έτσι ώστε να 
καλύπτουν τις ανάγκες του µέσα στα όρια που ορίζει η νοµοθεσία. 

 Πχ η Ισχύς να είναι 10 Watt, οι περιοχές συχνοτήτων εκποµπής να περιορίζονται όπως προβλέπετε 
για τους σταθµούς SY κλπ. 

 

Μη ραδιοερασιτεχνικός εξοπλισµός που µπορεί να 
τροποποιηθεί για ραδιοερασιτεχνική χρήση. 

 

Ποιες δοκιµές ∆ΕΝ µπορούν να κάνουν οι σταθµοί SY; 

∆εν µπορούν να πραγµατοποιήσουν δοκιµές για 
συγκεκριµένους πειραµατικούς σκοπούς πχ επικοινωνία µέσω 
σελήνης ή επικοινωνία µέσω 

Μετεωριτών µε χρήση ειδικών τύπων εκποµπής και µε 
µεγαλύτερη ισχύ της επιτρεποµένης. Αυτές οι δοκιµές 
επιτρέπονται µόνο στους σταθµούς SV. 

 

Οι συστοιχίες 
κεραιών για 
ΕΜΕ ή meteo 

scattering 
έχουν 
απολαβή 

µεγαλύτερη 
από 3dBi, για 
το λόγω αυτό οι σταθµοί SY δεν µπορούν να κάνουν 

δοκιµές. 

 
 
 
 
 

Οι σταθµοί SY µπορούν να αγοράσουν εξοπλισµό µε δυνατότητες µεγαλύτερες από ότι 
προβλέπει η άδεια τους; 

 

Ναι, ένας σταθµός SY µπορεί να αγοράσει ένα σύγχρονο ποµποδέκτη 100-200-400 Watt µε την 
προϋπόθεση ότι υπάρχει η δυνατότητα ρύθµισης της ισχύος στα 10 Watt µε ακρίβεια 10%. 

 
 

Η µέγιστη ισχύς του είναι 200 Watt, αλλά αν ρυθµιστεί στα 10 Watt, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί από σταθµούς SY. 
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Ή µπορεί να αγοράσει ένα παλιό αναλογικό ποµποδέκτη βραχέων µε την προϋπόθεση ότι θα συνδέσει 
ένα συχνόµετρο και ένα βαττόµετρο ώστε να έχει ακρίβεια 10% στην ρύθµιση της ισχύος και της 
συχνότητας στα πλαίσια που ορίζονται στην άδεια του. 

Έχω τροποποιήσει ένα «µηχάνηµα» αλλά δεν ξέρω αν εργάζεται όπως  προβλέπει ο κανονισµός τι να 
κάνω; 

Η απάντηση είναι απλή, ζήτησε από ένα Ραδιοηλεκτρολόγο Α ή Β τάξεως να κάνει τον προβλεπόµενο 
έλεγχο ΚΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ∆ΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ. Έτσι θα µπορείς να χρησιµοποιήσεις το 
µηχάνηµα νόµιµα και µε την βεβαιότητα ότι δεν δηµιουργείς προβλήµατα στις τηλεπικοινωνίες. 

Μπορεί ένας σταθµός SY να ζητήσει ειδικό διακριτικό κλήσης;  

 

Στην πραγµατικότητα όχι! Οι σταθµοί SY είναι υποχρεωµένοι να έχουν πάντοτε σαν Prefix τα γράµµατα 
SY. Τα Prefix: SV, SZ,J4,SX, εκχωρούνται σε Ραδιοερασιτεχνικούς σύλλογους− νοµικά πρόσωπα, 
οµάδες ραδιοερασιτεχνών ή µεµονωµένους  Έλληνες ραδιοερασιτέχνες «κατηγορίας 1». 

Και το Prefix: SW εκχωρείτε σε αλλοδαπούς ραδιοερασιτέχνες. 

 
Ωστόσο υπάρχει  ένα «παράθυρο» για να εκδοθούν ειδικά διακριτικά σε σταθµούς SY! να εκδοθούν 
διακριτικά µε prefix SY, αλλά µε saffix τεσσάρων γραµµάτων που προβλέπετε στον κανονισµό, οπότε 
για το Field day  θα µπορούσε µια οµάδα σταθµών SY να ζητήσει το ειδικό διακριτικό SY1FLDY = Field 
day ή για το AEGEAN Contest  SY1AEGN.  

 
Νοµίζω ότι µια τέτοια λύση θα µπορούσε να οδηγήσει πολλούς σταθµούς SY στον σχηµατισµό 
ραδιοερασιτεχνικών οµάδων και την κοινή τους συµµετοχή σε σηµαίνοντα ραδιοερασιτεχνικά 
γεγονότα. 
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Φανταστείτε τι παγκόσµιο ραδιοερασιτεχνικό ενδιαφέρον υπέρ της Ελλάδας θα υπάρχει αν κατά την 
διάρκεια  διεθνών ραδιοερασιτεχνικών διαγωνισµών ακουστούν για πρώτη φορά ραδιοερασιτεχνικά 
group µε ειδικά διακριτικά SY, θα γίνει πάταγος! 

Σε ποια Mode µπορούν να εκπέµψουν οι σταθµοί SY; 

Σε όλα! Στον κανονισµό λειτουργίας των ραδιοερασιτεχικών σταθµών δεν υπάρχουν νοµοθετηµένοι 
περιορισµοί για τους σταθµούς SY, υπάρχουν όµως περιορισµοί που επιβάλει το Band Plan των 
συχνοτήτων.  

Για παράδειγµα, ένας σταθµός SY δεν µπορεί να εκπέµπει: 

Στα 40m. 

Στη περιοχή των CW, στην περιοχή των ψηφιακών RTTY, PSK κλπ, αλλά και στην περιοχή των SSB 
έως τους 7100 ΚΗΖ.  

Στα 20m. 

Ούτε και εδώ µπορούν να εκπέµπουν στη περιοχή των CW, στην περιοχή των ψηφιακών RTTY, PSK 
κλπ, αλλά και στην περιοχή των SSB έως τους 14250 ΚΗΖ.  

Όσοι δεν έχουν πρόσβαση στο IARU -1 Band Plan ας συµβουλευθούν τις επόµενες σελίδες. 

 

 

 
http://www.iaru.org/bandplans.html 
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Το Band Plan των HF για σταθµούς SY 
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Το Band Plan των VHF για σταθµούς SY 
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Το Band Plan των VHF για σταθµούς SY 
 

 
 

Το Band Plan των VHF για σταθµούς SY 
 

 

Το Band Plan των UHF για σταθµούς SY 
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Το Band Plan των UHF για σταθµούς SY 
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Το Band Plan των UHF για σταθµούς SY 
 

 
 

 

Σε ένα Contest group σταθµών SV, µπορούν να συµµετέχουν και σταθµοί SY; 

 

Ναι, οι σταθµοί SY µπορούν να συµµετέχουν σε µεικτές οµάδες µαζί µε σταθµούς SV προκειµένου να 
λάβουν µέρος  σε ένα contest ή κάποια άλλη ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα σαν «εκπαιδευόµενοι» 
µε δικαίωµα εκποµπής 20 λεπτών ο καθένας και µε την επίβλεψη ενός σταθµού SV.  

 

Έχω ακούσει ότι υπάρχουν κατευθυνόµενες κεραίας που µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι 
σταθµοί SY, είναι αλήθεια; 

 

Ναι, υπάρχουν κεραίες µε κατευθυντικές ικανότητες, κυριότερο πλεονέκτηµα των οποίων δεν είναι η 
απολαβή (Gain – απολαβή έως 3dBi) αλλά ο  ικανοποιητικός λόγος εµπρός προς πίσω, (εδώ δεν 
υπάρχει κανένας περιορισµός) και ο χαµηλός θόρυβος σε σχέση µε τα δίπολα και τις κατακόρυφες 
κεραίες. Ορισµένες από αυτές είναι… 

 

Η περίφηµη TAK TENNA 

 

H TAK TENNA είναι στην ουσία ένα «κοντό» δίπολο, του οποίου τα σκέλη αντί να είναι τεντωµένα 
είναι…. τυλιγµένα! σε δύο σπειροειδής κύκλους. Όπως συµβαίνει µε όλα τα δίπολα συντονίζει σε µια 
συχνότητα που είναι η συχνότητα συντονισµού του µε χαµηλά στάσιµα, και στις υψηλότερες 
συχνότητες η κεραία συντονίζεται µε ένα antenna tuner. 

 

∆ηλαδή ένας σταθµός SY τοποθετεί µια TAK-tenna 40, η οποία συντονίζει στα 40m, και µε την βοήθεια 
ενός antenna tuner ιστού συντονίζει την κεραία στα 20,15 και 10m, έχοντας κατά νου ότι το κέρδος 
του θα είναι τα 14dB κέρδους του λόγου εµπρός/πίσω. 
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Η TAK-tenna σαν κατευθυνόµενη κεραία περιστρεφόµενη µε rotor-α  

 

∆εν υπάρχουν ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές παρά µόνο αναφορές ραδιοερασιτεχνών οι οποίες µας 
πληροφορούν για τα εξής: 

1. Η διαφορά σηµάτων «εµπρός / πίσω» µε περιστροφή 900  είναι 14dB, δηλαδή το σήµα ενός 
ανεπιθύµητου σταθµού που παρεµβάλει την επικοινωνία µας, σε σχέση µε το σήµα του επιθυµητού 
σταθµού µε τον οποίο κάνουµε QSO θα υποβιβαστεί κατά 7 φορές τουλάχιστον, ή αντίστροφα, θα 
ακούµε τον επιθυµητό σταθµό 7 φορές ισχυρότερα σε σχέση µε τον σταθµό που παρεµβάλει. 
2. Η κεραία µπορεί να συντονίσει σε οποιαδήποτε υψηλότερη συχνότητα από την συχνότητα 
συντονισµού της χρησιµοποιώντας ένα antenna tuner ιστού, και ΟΧΙ εσωτερικό. 
Έχουν καταγραφεί επικοινωνίες µε Tak-Tenna της τάξεως των 18058 km µεταξύ ZM1A και  S52CC. 
 

Η χιλιοκατασκευασµένη Moxon. 

 

Η Moxon είναι µια συνήθως Monobander κεραία δύο στοιχείων, που φτιάχνεται εύκολα, φτηνά, και έχει 
πολύ καλές επιδόσεις, στην πραγµατικότητα πρόκειται για ένα δίπολο µε ένα ανακλαστήρα. 

Η τυπική τιµή της απολαβής της 
είναι 5,15 dBi, αλλά αν 
αποµακρύνεται  λίγο τον 
ανακλαστήρα µπορείτε να την 
φέρετε στα 3dBi της αδείας SY, 
έχοντας όλα τα άλλα 
πλεονεκτήµατα της σχεδόν 
ακέραια. 

Στο τεύχος 119 του 5-9report 
µπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά 
και µε αρκετές λεπτοµέρειες όλα 
όσα αφορούν τις κεραίες Moxon. 

 

 

Η κεραία Moxon είναι µια καλή 
λύση για σταθµούς SY, µε      

Dx-ικές απαιτήσεις! 
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Τα πλεονεκτήµατα της κεραίας είναι: 

1. Απολαβή που µπορεί να ρυθµιστεί από 3-5,15 dBi ανάλογα µε την απόσταση διπόλου -  
ανακλαστήρα. 
2. ∆εν απαιτεί κάποιο ιδιαίτερο σύστηµα προσαρµογής κεραίας – καθόδου. Ένα κοινό αυτόµατο ή 
χειροκίνητο antenna tuner είναι αρκετό. 
3. Έχει πολύ µικρό  θόρυβο, µικρότερο από ένα οριζόντιο δίπολο τοποθετηµένο σε ίδιο ύψος. 
4. O λόγος εµπρός / πίσω είναι έως  30dB ανάλογα  πόσο θα αποµακρύνεται τον ανακλαστήρα από το 
δίπολο. 
Έχει οριζόντιο λοβό εκποµπής περίπου 77 µοίρες, και κατακόρυφο λοβό περίπου 25 µοίρες, η 
αποµάκρυνση από αυτές τις τιµές εξαρτάται από την αποµάκρυνση  διπόλου – ανακλαστήρα. 

Σε γενικές γραµµές είναι µια καλή και αξιοπρεπείς λύση ιδιαίτερα για όσους θέλουν να δουλέψουν 
µε Dx σταθµούς. 

 

∆εν έχω καταλάβει τι ακριβώς είναι το dBi;  

Στον χώρο των  ασύρµατων επικοινωνιών χρειαζόταν να υπάρχει µια θεωρητική κεραία αναφοράς 
ώστε να διευκολύνονται διάφορες µελέτες που αφορούν την ραδιοκάλυψη περιοχών ή την 
σύγκριση της απόδοσης κεραιών κλπ. 

Η θεωρητική αυτή κεραία ονοµάζεται ΙΣΟΤΡΟΠΙΚΗ κεραία αναφοράς, και τα 
χαρακτηριστικά της είναι: 

1. Έχει το σχήµα µιας ολοστρόγγυλης σφαίρας. 
2. Η διάµετρος της σφαίρας 
αυτής είναι κατά πάρα πολλές 
φορές µικρότερη από το µήκος 
κύµατος της συχνότητας που 
εκπέµπει. 

Είναι τοποθετηµένη 
(αιωρείται) σε ένα 
θεωρητικό µέρος όπου δεν 
υπάρχουν αντικείµενα ικανά 
να επηρεάσουν τις 
µετρήσεις µε οποιονδήποτε 
τρόπο πχ να ανακλαστούν 
επάνω τους τα εκπεµπόµενα 
ραδιοκύµατα. 

Ισοτροπική κεραία για 
µετρήσεις από 20 ΜΗΖ – 3 

GHZ. 

Όλοι οι Ραδιοερασιτέχνες, όλοι 
οι επαγγελµατίες, όλοι οι 
ασχολούµενοι στην πρακτική 
καθηµερινότητα µε τις 
ασύρµατες επικοινωνίες 
χρησιµοποιούν σαν µέτρο 
σύγκρισης το dBd. ∆ηλαδή σαν 
κεραία αναφοράς 
χρησιµοποιούν το δίπολο λ/2 
που είναι µια ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 
κεραία και µπορεί να συγκριθεί 
άµεσα οποιαδήποτε άλλη µαζί 
της, ώστε να έχουµε ένα 
πραγµατικό αποτέλεσµα. 
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Συγκρίνοντας µια κεραία µε απολαβή 3dBd µε ένα δίπολο λ/2, ξέρουµε αµέσως ότι η κεραία που 
αγοράσαµε / κατασκευάσαµε έχει διπλάσια ακτινοβολία σε σχέση µε ένα δίπολο λ/2 ή λαµβάνει κατά 
100% πιο ισχυρά τα σήµατα ενός ραδιοσταθµού. 

Στον σύγχρονο εµπορικό κόσµο τα ισοτροπικά dB τα χρησιµοποιούν οι εταιρείες για να «φουσκώνουν» 
τα dB των κεραιών που διαθέτουν στην αγορά. Άλλο να βλέπεις µια κεραία µε 6 dbi στα βραχέα και 
άλλο να βλέπεις µια κεραία µε 6 – 2.15 = 3.85. 

Τα 6 db σου φέρνουν στο µυαλό τετραπλασιασµό της ακτινοβολίας του ποµπού , ενώ στα 3.85 λές ε… 
ένα διπλασιασµό κάνει όλο και όλο…. Σιγά µην δώσω τόσα λεφτά! 

Επί του πρακτέου…. Ευθύνη των Ραδιοερασιτεχνικών Ενώσεων και Συλλόγων είναι να φροντίσουν 
στην επόµενη βελτίωση της απόφασης Αριθµ. 38200/1136 (ΦΕΚ 1969/2-9-2011)  να αφαιρεθεί αυτή η 
ακατανόητη διάταξη που ήδη έχει προκαλέσει πολλά προβλήµατα στην προµήθεια κεραιών, και στην 
αξιοπρεπή λειτουργία των σταθµών SY. 

Θα ήθελα να ασχοληθώ σαν ραδιοακροατής SWL και όχι σαν Ραδιοερασιτέχνης είναι 
πρακτικά δυνατόν; 

Ναι, αν και αυτή η επιλογή έχει ακριβώς της ίδια δυσκολία µε το να γίνει κάποιος αδειούχος χειριστής 
ασυρµάτου αφού είναι υποχρεωµένος να δώσει τις ίδιες!!! εξετάσεις και να λάβει την ίδια άδεια και 
χαρακτηριστικό (SY)  µε τους χειριστές ασυρµάτου εισαγωγικού επιπέδου. 

 

 
Shack σταθµού SWL. 

Η «κατηγορία εισαγωγικού επιπέδου» απευθύνεται σε ενδιαφερόµενους που επιθυµούν να ασχοληθούν 
εισαγωγικά µε τον ραδιοερασιτεχνισµό ή/και την ακρόαση ραδιοσταθµών (SWL−Short wave listening) 
χωρίς να απαιτείται λεπτοµερειακή γνώση τεχνικών και επιστηµονικών θεµάτων του ραδιοηλεκτρικού 
τοµέα. 

 

Οι ραδιοακροατές είναι νοµικά κατοχυρωµένοι ή θα έχω προβλήµατα; 

 

Η απόφαση Αριθµ. 38200/1136 (ΦΕΚ 1969/2-9-2011) ∆ΕΝ κάνει διάκριση µεταξύ σταθµών εκποµπής 
και λήψης. ∆ιαβάστε το παρακάτω απόσπασµα του κανονισµού: 
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«Σταθµός (ή σταθµός ραδιοεπικοινωνίας)»: Ένας ή περισσότεροι ποµποί ή δέκτες ή συνδυασµός 
ποµπών και δεκτών, συµπεριλαµβανοµένων κεραιών και πρόσθετων συσκευών, σε ορισµένη θέση, που 
είναι αναγκαίοι για τη διεξαγωγή συγκεκριµένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας. 

Σαν ραδιοακροατής τι περιορισµούς έχω; 

Πρακτικά κανένα αφού ο κανονισµός δίνει στους ραδιοακροατές τη δυνατότητα να κάνουν λήψη µε τη 
χρήση διαφόρων τεχνολογιών.  

Είναι προφανές ότι µπορούν να ακούνε αναλογικά σήµατα πχ. SSB, FM αλλά και ψηφιακά πχ. SSTV, 
PSK, RTTY κλπ. 

∆είτε το επόµενο απόσπασµα του κανονισµού… 

 
Σύγχρονος δέκτης HF ελεγχόµενος πλήρως µέσω λογισµικού. 

  

Επικοινωνία ραδιοακρόασης SWL (Short wave listening)» : είναι η ραδιοακρόαση στις επιτρεπόµενες 
ζώνες συχνοτήτων της υπηρεσίας ερασιτέχνη και κυρίως µεταξύ 1700 kHz and 30 MHz, µε χρήση 
διαφόρων τεχνολογιών. Η ραδιοακρόαση αποσκοπεί στην ενηµέρωση επί τεχνικών θεµάτων 
ραδιοεπικοινωνιών και στη ψυχαγωγία των ενδιαφεροµένων.  

 

Σαν ραδιοακροατής SWL σε ποιες περιοχές συχνοτήτων µπορώ να κάνω ακρόαση; 

 

 
∆έκτης βάσεως/αυτοκινήτου HF/VHF/UHF/SHF ελεγχόµενος πλήρως από PC µέσω 

σειριακής θύρας και κατάλληλου λογισµικού. 

 

Παντού, και σε όλα τα mode σύµφωνα µε τα όσα ορίζει ο κανονισµός. Η λειτουργία 
ραδιοερασιτεχνικών δεκτών εκτός των ζωνών  
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Παντού, και σε όλα τα mode σύµφωνα µε τα όσα ορίζει ο κανονισµός. Η λειτουργία 
ραδιοερασιτεχνικών δεκτών εκτός των ζωνών ραδιοερασιτεχνικών συχνοτήτων επιτρέπεται µε την 
επιφύλαξη της παραγράφου 15. Η οποία παράγραφος 15 λέει µε τη σειρά της: 

Απαγορεύεται ο ραδιοερασιτέχνης να χρησιµοποιεί τον εξοπλισµό του µε σκοπό την παραβίαση του 
απορρήτου των επικοινωνιών.  

Οπότε µε βούλα και σφραγίδα µπορείς να ακούς σε όλο το φάσµα των συχνοτήτων που καλύπτει ο 
ραδιοδέκτης σου. Ακούς στους 136 ΚΗΖ,  στους 1.8 – 3.5 – 7 -10– 14 – 18 -21 – 24 – 28 – 50 -70 – 
144 – 430 – 1296 ΜΗΖ! και όχι µόνο….. πρέπει να αναγράφονται στο ηµερολόγιο λήψης του σταθµού 
τα διακριτικά και οι προβλεπόµενες πληροφορίες των σταθµών που ακούς.  

 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 18 του άρθρου 15… το ηµερολόγιο του ραδιοερασιτεχνικού 
σταθµού (λήψης) τηρείται και για τις περιπτώσεις ραδιοακρόασης−SWL. Στις περιπτώσεις αυτές, ο 
ραδιοερασιτέχνης (δηλαδή ο ραδιοακροατής SWL) µπορεί επίσης να στέλνει και σχετική κάρτα 
επιβεβαίωσης λήψης (QSL), και όπως συµβαίνει σε όλο τον κόσµο µε το διακριτικό του πχ. SY1SWL. 

Μια χαρά! ακριβώς ότι κάνουν οι ραδιοακροατές σε όλο τον κόσµο. 

 

Και τέλος ο θρίαµβος!  

 

Άρθρο 18, παράγραφος 23… 

 

Στους ραδιοερασιτέχνες κάτοχους άδειας «κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου» (SY), 
επιτρέπεται η εκποµπή σε συγκεκριµένες ζώνες συχνοτήτων σύµφωνα µε το άρθρο 21 ενώ η 
ραδιοακρόαση επιτρέπεται σε όλες τις ραδιοερασιτεχνικές υποζώνες. 

 

 
Σύγχρονος δέκτης HF/VHF/UHF/SHF 

 

 

Καθαρά και ξάστερα: Η ραδιοακρόαση επιτρέπεται σε όλες τις 

ραδιοερασιτεχνικές υποζώνες. 
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Μου αρέσει όταν οδηγώ να ακούω ραδιοερασιτεχνικές συνοµιλίες µε το δέκτη µου. Είναι 
νόµιµο; 

 

Ναι, απολύτως! Όλοι οι σταθµοί εισαγωγικοί κατηγορίας (SY) είτε ασχολούνται µε την αµφίδροµη 
επικοινωνία, είτε µόνο µε τη λήψη µπορούν να εγκαταστήσουν ένα δέκτη στο όχηµά τους και να 
ακούνε ραδιοερασιτεχνικές συνοµιλίες µε µόνο περιορισµό η χρησιµοποιούµενη κεραία να έχει 
απολαβή έως 3 dBi. 

 

 
Σύγχρονος δέκτης HF/VHF/UHF/SHF αυτοκινήτου. 

 

Όταν ταξιδεύω µε πλοίο θέλω να ακούω ραδιοερασιτεχνικές συνοµιλίες. Θα πρέπει να πάρω 
την άδεια του Καπετάνιου; 

 

 
Μόνο µε άδεια του Καπετάνιου µπορείς να «στήσεις» δέκτη – κεραία και παρελκόµενα σε 

πλοίο. 
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Η απόφαση Αριθµ. 38200/1136 (ΦΕΚ 1969/2-9-2011) δεν κάνει διαχωρισµό ανάµεσα σε ποµπούς, 
δέκτες ή ποµποδέκτες, εποµένως σύµφωνα µε τον κανονισµό: 

 

Άρθρο 16 

Λειτουργία ραδιοερασιτεχνικού σταθµού επί πλωτών µέσων και αεροσκαφών. 

 

Η εγκατάσταση και λειτουργία ενός ραδιοερασιτεχνικού σταθµού (λήψεως) επί σκάφους ή 
αεροσκάφους προϋποθέτει πάντοτε την έγκριση του κυβερνήτη των µέσων αυτών.  

 

Η εγκατάσταση του σταθµού (λήψεως) γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείεται η πιθανότητα 
επιζήµιας παρεµβολής ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση στη καλή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών ή 
και ενδεχοµένως άλλων συστηµάτων ή συσκευών των σκαφών. 

 

Εποµένως µπορείτε να εγκαταστήσετε τον ραδιοδέκτη σας µε τα παρελκόµενα του στο πλοίο αφού το 
επιτρέψει ο καπετάνιος! 

 

Θέλω να ταξιδέψω αεροπορικώς και είναι ευκαιρία να ακούσω σταθµούς VHF/UHF από τα 
10.000 πόδια µε ένα µικρό φορητό scanner-άκι επιτρέπεται;  

 

Τα αεροπορικά ταξίδια είναι ευχάριστα αλλά και «ευαίσθητα», για το λόγο αυτό ενηµερώστε γραπτά 
την αεροπορική εταιρία και τις αρχές του αεροδροµίου για αυτή σας την πρόθεση, και ζητήστε γραπτή 
απάντηση. 

Αν οι απαντήσεις είναι θετικές πάρτε την άδεια σας και το scanner-άκι µαζί σας και ενηµερώστε τον 
κυβερνήτη του αεροσκάφους αµέσως µόλις ανεβείτε στο αεροπλάνο. Αν σας επιτρέψει σωθήκατε! θα 
πετάξετε σε ύψος 3000 µέτρων µέσα στην τροπόσφαιρα και θα ακούσετε ένα πλήθος σταθµών που θα 
βρίσκονται χιλιάδες χιλιόµετρα µακριά σας. 

 

 
Φορητός δέκτης HF/VHF/UHF/SHF 
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∆υό συµβουλευτικά λόγια… 

Παρά πολλοί από τους νέους αδειούχους ραδιοερασιτέχνες εισαγωγικής κατηγορίας προέρχονται από 
την µπάντα των CB, και κάποιοι από αυτούς είχαν δραστηριότητα και στην Free Band των CB 27.410 – 
27.995 MHZ). Μοιραία έχουν φέρει µαζί τους κάποιες συνήθειες που τους δυσκολεύουν να 
προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες, και ιδιαίτερα στο θέµα των κεραιών. 

Συνάδελφοι στα CB «δουλεύατε» µε κεραίες Mono-bander οι οποίες είχαν σχεδιαστεί να έχουν ένα 
εύρος ζώνης 26-28 ΜΗΖ, και χαµηλά στάσιµα, δυστυχώς οι ραδιοερασιτεχνικές κεραίες στην 
πλειοψηφία τους είναι multiband, και ΕΧΟΥΝ περισσότερα στάσιµα από τις κεραίες CB. 

Μην ανησυχείτε, για να µην πω: µην «τρελαίνεστε» µε τα στάσιµα των νέων ραδιοερασιτεχνικών  
κεραιών σας! ΟΛΕΣ οι ραδιοερασιτεχνικές κεραίες έχουν περισσότερα στάσιµα από τις κεραίες CB, για 
το λόγο αυτό χρησιµοποιούµε τα antenna tuner για να τις προσαρµόσουµε, έτσι ώστε µα έχουµε τα 
δυνατόν λιγότερα στάσιµα. 

 

Τι σηµαίνει τα δυνατόν λιγότερα;  

 

Μπορεί µια κεραία να προσαρµόσει 100% και να έχουµε στάσιµα 1:1 στη γέφυρα στασίµων κυµάτων, 
µπορεί όµως τα στάσιµα να είναι 1:1,5 ή 1:2 αυτό ∆ΕΝ σηµαίνει ότι δεν θα εκπέµψεις φοβούµενος ότι 
το «µηχάνηµα» θα πάθει ζηµιά. 

Ο ποµπός σου ∆ΕΝ κινδυνεύει, δούλεψε και όταν έχεις την δυνατότητα πειραµατίσου ώστε να 
βελτιώσεις την συµπεριφορά της κεραίας σου. Είναι ΛΑΘΟΣ να πουλάτε τις κεραίες σας να αγοράζεται 
άλλες,  

ΟΛΟΙ οι κατασκευαστές έχουν λάβει τα µέτρα τους ώστε οι ποµποδέκτες τους να µην «καίγονται» τόσο 
εύκολα όσο φαντάζεστε, ∆ΙΑΒΑΣΤΕ τα εγχειρίδια χρήσης προσεκτικά, σε κάποια σελίδα θα δείτε µέχρι 
πιο ύψος  στασίµων κυµάτων είναι ασφαλής η λειτουργία του ποµποδέκτη σας. 

 

 
 

∆ιαβάστε προσεκτικά τι αναφέρει ο κατασκευαστής του παραδείγµατος: 

Όταν τα στάσιµα κύµατα – SWR είναι υψηλότερα από περίπου 2:1, ο ποµποδέκτης ελαττώνει την ισχύ 
εξόδου για να προστατεύσει τα τρανζίστορ εξόδου. Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν χρήσιµο ένα 
εξωτερικό antenna tuner για να προσαρµόσετε  τον ποµποδέκτη στην κεραία. 
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Εποµένως ΑΝ δεν είναι «σκαλισµένο» το µηχάνηµά σας αυτοπροστατεύεται χαµηλώνοντας την ισχύ 
εξόδου του µηχανήµατος. 

Και η συνέχεια του εγχειριδίου λέει: 

 

 
 

Τα συνιστώµενα στάσιµα στη µπάντα που θα δουλέψετε να είναι 1.5:1 ή λιγότερα. Ο κατασκευαστής 
λοιπόν ήδη έχει προνοήσει ώστε ο ποµποδέκτης να λειτουργεί απροβληµάτιστα µε στάσιµα 1:1,5 
εποµένως ∆ΕΝ έχετε λόγο να πουλάτε τις κεραίες σας ή να µην απολαµβάνετε τα QSO σας επειδή η 
κεραία σας έχει 1,5 στάσιµα. Ο ποµποδέκτης σας εργάζεται µέσα στα πλαίσια που έχει ορίσει ο 
κατασκευαστής του. 

 

∆ΙΑΒΑΣΤΕ το εγχειρίδιο του δικού σας ποµποδέκτη για να ξέρετε τα όρια της φυσιολογικής λειτουργίας 
του ποµποδέκτη σας. 

 

∆ύο λόγια για τα antenna tuner. 

 

Τα Antenna tuner είναι µονάδες που προσαρµόζουν τη σύνθετη αντίσταση της κεραίας στη σύνθετη 
αντίσταση εξόδου του ποµποδέκτη. 

 

Υπάρχουν δύο ειδών, τα «χειροκίνητα» και τα αυτόµατα. 

 

 
Χειροκίνητο antenna tuner. 
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Αυτόµατο antenna tuner. 

Στα χειροκίνητα antenna tuner ο χειρισµός γίνεται εξ΄ολοκλήρου από τον ραδιοερασιτέχνη, ενώ στα 
αυτόµατα tuner η επιλογή της σωστής αυτεπαγωγής και χωρητικότητας για την προσαρµογή 
ποµποδέκτη – κεραίας γίνεται τελείως αυτόµατα. 

Το καθένα έχει τα υπέρ και τα κατά του. 

Το αυτόµατο συντονίζει σε µερικά δευτερόλεπτα µόνο του ΑΛΛΑ, όχι πάντοτε µε τον καλύτερο λόγο 
στασίµων κυµάτων.Στο χειροκίνητο η επιλογή της σωστής αυτεπαγωγής και των σωστών 
χωρητικοτήτων γίνεται από τον ραδιοερασιτέχνη και απαιτεί χρόνο και στην αρχή υποµονή, αλλά 
συνήθως προσαρµόζει µε λιγότερα στάσιµα τον ποµποδέκτη µε την κεραία. 

Τι από τα δύο θα επιλέξετε αφορά εσάς, εκείνο που εγώ µπορώ να σας πω είναι ότι πρέπει ΠΑΝΤΟΤΕ 
να έχετε ένα antenna tuner συνδεδεµένο µεταξύ ποµποδέκτη και κεραίας ώστε να έχετε τα δυνατόν 
λιγότερα στάσιµα. 

 

Επίλογος… 

Με τη βοήθεια του Θεού, και την καλή πρόθεση του Υπουργείου Μεταφορών Υποδοµών και ∆ικτύων 
επιτέλους η ραδιοερασιτεχνική κοινότητα έχει αποκτήσει  µια εισαγωγικής κατηγορίας άδεια η οποία 
επιτρέπει σε όλους εκείνους που αγαπούν και ενδιαφέρονται για τον ραδιοερασιτεχνισµό να 
αποκτήσουν ραδιοερασιτεχνικό εξοπλισµό και διακριτικό που θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν όλη 
εκείνη την εµπειρία και γνώση που απαιτείται ώστε µελλοντικά να αποκτήσουν άδεια ραδιοερασιτέχνη 
κατηγορίας 1 µε πλήρη δικαιώµατα. Η απόφαση Αριθµ. 38200/1136 (ΦΕΚ 1969/2-9-2011) µας δίνει 
ένα κανονισµό πρωτοποριακό και σύγχρονο που ελάχιστες βελτιώσεις χρειάζεται για να προσεγγίσει το 
τέλειο.  ∆ίνει σε «µικρογραφία» στους σταθµούς εισαγωγικής κατηγορίας τα δικαιώµατα των σταθµών 
κατηγορίας 1 µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορέσουν να κάνουν µια ιδιαίτερα διασκεδαστική και 
ενδιαφέρουσα εισαγωγή στο ραδιοερασιτεχνισµό. 

Όπως κάθε τι καινούριο έτσι και η άδεια εισαγωγικού επιπέδου χρειάζεται µερικές βελτιώσεις πχ ο 
περιορισµός των 3dBi στις κεραίες, η ασάφεια µε τους ραδιοακροατές κλπ. αλλά και έτσι όπως είναι, 
είναι  απόλυτα λειτουργικός.  Ραδιοερασιτέχνες (SY) και ραδιοακροατές (SWL) έχουν νοµοθετηµένα 
δικαιώµατα και τρόπο λειτουργίας που τους εξασφαλίζει τόσα όσα χρειάζονται για να απολαύσουν το 
χόµπι µας και αν θελήσουν περισσότερα, µε µια επιπλέον εξέταση αποκτούν µια άδεια κατηγορίας 1 και 
πλήρη δικαιώµατα.Καθήκον όλων µας αλλά κυρίως των σταθµών (SY) είναι να δείξουν πειθαρχία στον 
νέο κανονισµό και να τιµήσουν την καλή πρόθεση του Υπουργείου αλλά και όλης της 
ραδιοερασιτεχνικής κοινότητας. 

Κινηθείτε στα πλαίσια που η απόφαση Αριθµ. 38200/1136 (ΦΕΚ 1969/2-9-2011) σας δίνει και όταν 
έρθει το πλήρωµα του χρόνου αποκτήστε την άδεια κατηγορίας 1, διακριτικό SV και πλήρη δικαιώµατα. 

Εύχοµαι σε όλους όσους απέκτησαν την άδεια SY σιδηροκέφαλοι! Καλώς ορίσατε στην 
ραδιοερασιτεχνική κοινότητα, και στις ραδιοερασιτεχνικές επικοινωνίες, καλά QSO, καλό καλοκαίρι, 
απολαύστε την καλοκαιρινή διάδοση σε όλες τις µπάντες, και να θυµάστε ότι ραδιοερασιτεχνισµός δεν 
είναι το καθηµερινό «δελτίο ειδήσεων» που πολλοί αρέσκονται να ανταλλάσουν στα 2m/70cm. 

Ραδιοερασιτεχνισµός είναι το DX, η συµµετοχή σε Contest, οι κατασκευές, το κυνήγι των Awards, και η 
ενασχόληση µε τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες. 

 

Καλό χειµώνα πολλά 73 και καλά  DX …. 

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  



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  444444   

 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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