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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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Πριν από αρκετούς µήνες, άρχισα να λαµβάνω µηνύµατα από αρκετούς συναδέλφους όπου ούτε λίγο 
ούτε πολύ µε ωθούσαν προς κάποια κατεύθυνση, µε αφετηρία πάντα τα το PSK. Εκείνη τη περίοδο 
όµως δεν µπορούσα να καταλάβω προς τα πού, καθώς δεν µπορούσα καν να σκεφτώ ότι θα 
µπορούσαµε (;) να κάνουµε κάτι καλύτερο από αυτό που ήδη κάναµε! Ποιοι, εµείς; Πόσοι να είµαστε 
άραγε;  

Στην αρχή δεν µπορούσα να δώσω οποιαδήποτε σαφή απάντηση σε ερωτήµατα όπως τα προηγούµενα 
αλλά και αυτά που αφορούσαν για το πότε θα διοργανώναµε κάποια δραστηριότητα, αφού δεν ήξερα 
καν, ως τι θα διοργανώναµε κάτι τέτοιο. Σαν µια παρέα που θέλει πολύ απλά, να επικοινωνήσει σε 
κάποιο οικείο σε αυτήν mode;  

Απάντηση στα προηγούµενα ερωτήµατα βρήκα όταν άρχισαν να καταφθάνουν οι αιτήσεις για τη σειρά 
των βραβείων του EPC (EUROPEAN PSK CLUB) µε την ονοµασία PSFA, τα οποία ως γνωστό 
διαχειρίζοµαι. Τότε κατάλαβα ότι δεν είµαστε τρεις και ο κούκος, όπως αρχικά νόµιζα!  

Πράγµατι αγαπητέ µου, δεν είναι και λίγοι οι Έλληνες ραδιοερασιτέχνες που ασχολούνται µε το PSK 
και τις δραστηριότητες που το διέπουν!  
Ωστόσο όµως η οργάνωση µιας δραστηριότητας δεν γίνετε µε λόγια! Χρειάζεται κάποια οργάνωση και 
µια οµάδα που θα έχει τουλάχιστον κάποιο όνοµα και που θα «τρέξει» για να γίνουν όλα στην 
εντέλεια.  

Όπως ήταν πλέον αναµενόµενο, η δηµιουργία µιας Ελληνικής κοινότητας φίλων του PSK δεν φάνταζε 
καθόλου άσχηµη ως ιδέα!  

Εν ολίγοις, µήπως είχε έρθει η ώρα για τη δηµιουργία µιας, πώς να τη πω τώρα, λέσχης, κοινότητας, 
οµάδας, παρέας, µε αφετηρία όπως πάντα το PSK;  

Η απάντηση είναι … ΝΑΙ. Όπερ και εγένετο! 
 
Αγαπητοί µου φίλοι σας ανακοινώνω και επισήµως ότι η δηµιουργία της πρώτης Ελληνικής 
λέσχης PSK είναι πλέον γεγονός. Και το όνοµα αυτής: Hellenic PSK Club ή HPC, εν συντοµία. 
 

 

Ελληνική ΛέσχηΕλληνική Λέσχη  PSKPSK, ,   
Hellenic PSK Club Hellenic PSK Club ––  HPC.HPC.  
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Το µανιφέστο! 

Η κοινότητά µας δηµιουργήθηκε για να καλύψει το κενό που υπήρχε, δηλαδή µιας λέσχης που ως 
µοναδικό σκοπό έχει τη διάδοση του PSK αλλά και όλων των τύπων του, σε όσο το δυνατόν 
περισσότερους Έλληνες-δες ραδιοερασιτέχνες. Αυτό θα επιτευχθεί µέσα από πειραµατισµούς αλλά και 
διάφορες δραστηριότητες, διαγωνισµούς, QSO Party,  που θα οργανώνουµε κατά περιόδους. 
Πιο συγκεκριµένα: 

 
Το Hellenic PSK Club ή HPC, όπως δηλώνει και η ονοµασία του, είναι µια λέσχη φίλων όλων 
των mode του PSK. 

 

 
Η λέσχη µας δηµιουργήθηκε για να καλυφθούν οι παρακάτω ανάγκες: 
Α) δηµιουργία µιας Ελληνικής λέσχης PSK, 
Β) η ορθή χρήση των mode του PSK, 
Γ) η σωστή προώθηση των mode του PSK, 
∆) την οργάνωση διαγωνισµών και την υποστήριξη σπουδαίων γεγονότων, 
Ε) την επιβράβευση των ραδιοερασιτεχνών συναδέλφων που ασχολούνται ενδελεχώς µε τα 
mode του PSK, 
ΣΤ) την τόνωση της συναδελφικότητας και της αλληλεγγύης. 

 
 
Μέλη της λέσχη µπορούν να γίνουν όλοι οι αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες, ανεξαρτήτως τύπου αδείας ή 
προθέµατος, SV και SY, ραδιοερασιτεχνικοί σύλλογοι και οµάδες καθώς και οι ραδιοακροατές (SWL). 
 
Για όλες τις δραστηριότητές µας και όχι µόνο, θα ενηµερώνεστε από την επίσηµη ιστοσελίδα της 
Ελληνικής Λέσχης PSK, στην διεύθυνση 

 

http://pskclub.gr  

 
Θέλουµε να πιστεύουµε ότι η λέσχη µας θα είναι πάνω απ’ όλα µια ζεστή και αρµονικά δεµένη παρέα, 

αφού µας συνδέει το ίδιο hobby! Ελπίζουµε ότι θα µας τιµήσετε µε την συµµετοχή σας.  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λέσχη µας δεν έχει απολύτως καµία σχέση µε τη λέσχη του EPC και άλλες 
ραδιοερασιτεχνικές κοινότητες, συλλόγους, λέσχες κτλ. 

  

 

Πολλά 73 σε όλους και θα χαρώ πολύ να σας δω στη παρέα µας. 

 

SV1CDY 
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AEGEANAEGEANAEGEAN         VHF   VHF   VHF   CONTEST  CONTEST  CONTEST     
 Μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για Μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για 

απόδραση και µια δυνατή φωνή που απόδραση και µια δυνατή φωνή που 
υψώνεται κάθε χρόνο πάνω από το υψώνεται κάθε χρόνο πάνω από το 

Αιγαίο.Αιγαίο.  
 

 
Τα µέλη της Τηλεπικοινωνιακής 
Ένωσης Θράκης,  φέτος 
δοκίµασαν ένα ακόµη σηµείο 
εκποµπής, συµµετέχοντας στον 
∆ιαγωνισµό Αιγαίου 2011. Σε 
απόσταση 45 χιλιοµέτρων 
βορειοανατολικά της Ξάνθης 
βρίσκεται ένα µικρό γραφικό 
ποµάκικο χωριό ο Κίδαρις. Οι 
συντεταγµένες του σηµείου σε 
ύψος 854 µέτρων από τη θάλασσα 
είναι 41 21 43,25 Β και 25 00 
33,40 Ε. 
Η Οµάδα της ΤΗΛ.Ε.ΘΡΑ. 
κινήθηκε από το µεσηµέρι της 
παρασκευής προς το σηµείο, ώστε 
να είναι έτοιµες οι εγκαταστάσεις 
των σταθµών εκποµπής και να 
γίνουν οι ανάλογες δοκιµές  για 
τον διαγωνισµό έγκαιρα. 
 
Στο ξεκίνηµα της Παρασκευής 1 Ιουλίου µε τον απαραίτητο εξοπλισµό έκαναν την ανίχνευση του 

χώρου οι BAY, BVM, FSK, JJZ, 
OWC, OWA, OWT  και η παρέα 
µεγάλωσε κατά την διάρκεια του 
τριηµέρου µε τους OWH, MTD, 
OWK, MTE, QNO δίνοντας ο 
καθένας τον καλύτερο του εαυτό 
στην εγκατάσταση, στις δοκιµές 
και στις επαφές που 
ακολούθησαν, αποδεικνύοντας 
για µια ακόµη φορά ότι οι 
συλλογικές προσπάθειες έχουν 
µπάντα τα καλύτερα 
αποτελέσµατα, δοκιµάζοντας στην 
πράξη την συνεργασία,  την 
συναδελφικότητα, την 
αλληλεγγύη, ξεπερνώντας το « 
εγώ» και αναδεικνύοντας τι « 
Εµείς». 
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Κατά την διάρκεια της 
διαµονής στον χώρο, τα 
µέλη είχαν την ευκαιρία 
να ανταλλάξουν απόψεις 
για το χόµπι, κάποιοι να 
εκπαιδευτούν καλύτερα 
στις επαφές από τις 
υψηλές απαιτήσεις που 
µπορεί να συνεπάγεται 
ένας διαγωνισµός, 
κάποιοι άλλοι να 
ψηλαφίσουν τα όµορφα 
µονοπάτια της περιοχής 
και να φτάσουν µέχρι και 
την Βουλγαρία αφού η 
απόσταση από το σηµείο 
στον Κίδαρι είναι µικρή. 
 
Τα αποτελέσµατα των 
επαφών δικαίωσαν τους 
ραδιοερασιτέχνες για τις 
προσπάθειές τους, όµως 
κοινή οµολογία όλων 
είναι ότι φέτος η διάδοση 
στα 6 µέτρα δεν είχε τις 
εξάρσεις του 2010. 
 

Τα µέλη της Τηλεπικοινωνιακής Ένωσης Θράκης ευχαριστούν από την καρδιά τους του 
διοργανωτές και του φετινού διαγωνισµού για την άψογη ενηµέρωση και την πολύ καλή επικοινωνία 

σε θέµατα του διαγωνισµού και ανανεώνουν το ραντεβού τους για το 2012. 
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Γράφει 
ο Κωνσταντίνος (Ντίνος) Ι. Ψιλογιάννης.  

DIN.BOXMAIL@GMAIL.COM 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η  Κεραία είναι ο  µετατροπέας της 
Ραδιοσυχνότητος (RF) των ηλεκτρικών 
ρευµάτων σε ηλεκτροµαγνητικά κύµατα 
τα οποία στην συνέχεια ακτινοβολούνται 
στον χώρο. 

Η πόλωση της κεραίας είναι ουσιώδεις 
κατά την εγκατάσταση της και η επιλογή  
-γραµµικής – καθέτου ή οριζόντιας ή 
κυκλικής – ελλειπτικής . 

Η γραµµική  πόλωση κάθετη ή οριζόντια 
διακρίνεται από την διεύθυνση του 
ηλεκτρικού πεδίου.  

Στην κάθετη το  ηλεκτρικό πεδίο είναι 
κατακόρυφο στην επιφάνεια της γής  ενώ 
στην οριζόντια είναι παράλληλο µε την 
επιφάνεια της γής. 

Στην κυκλική το επίπεδο της πολώσεως περιστρέφεται κάθε ένα µήκος κύµατος  δεξιόστροφα (RHC) right –
Hand-circular  ή  Αριστερόστροφα  (LHC)  Left-hand-circular και ακτινοβολεί ενέργεια στο κάθετο στο οριζόντιο 
αλλά και σε κάθε ενδιάµεσο πεδίο. 

 

                    

      Αριστερόστροφη ακτινοβολία                                         ∆εξιόστροφη ακτινοβολία 

 

 

Τα πλεονεκτήµατα της κυκλικής πολώσεως είναι ότι όλες οι µορφές πολώσεως από κάθετα, οριζόντια και όλων 
των ενδιάµεσων πεδίων δεν χάνονται αλλά λαµβάνονται. Έτσι δεν έχουµε “νεκρά” σηµεία λήψεως  και ειδικά σε 
κινητές επικοινωνίες   όπως τα αυτοκίνητα ,δορυφόροι, αεροσκάφη, πλοία, κλπ. 

 

 

CIRCULAR  POLARIZATIONCIRCULAR  POLARIZATION  
ΚΥΚΛΙΚΗ  ΚΥΚΛΙΚΗ  --    ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗ ΠΟΛΩΣΗΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗ ΠΟΛΩΣΗ  
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Στην περιοχή  άνω των 2,4  GHz  η γραµµικές πολώσεις απαιτούν 100 % οπτική επαφή (LOS line-of-sight) διότι 
τα κύµατα δεν διαπερνούν εύκολα κτήρια και άλλα εµπόδια αντίθετα η κυκλική πόλωση “βοηθάει” σε ανακλάσεις 
και δηµιουργία  διαύλων επαφής, διότι το επιστρεφόµενο-ανακλώµενο σήµα “φθάνει” µε άλλη µορφή και είναι 
αµελητέο. 

Εν κατακλείδι η κυκλική υπερτερεί και είναι ποίο αξιόπιστη  τόσο σε δίκτυα LOS όσο και κινητών µέσων. 

Η κυκλική χρησιµοποιείται και σε στρατιωτικές επικοινωνίες για την αποφυγή των παρεµβολών τόσο από άλλα 
δίκτυα αλλά ιδιαίτερα από τους εχθρικούς παρεµβολείς ( Jamming systems ) και αποφεύγουν τα  tactical δίκτυα 
να έχουν λιγότερες παρεµβολές από τον “ Ηλεκτρονικό Πόλεµο”. 

Άλλες χρήσεις είναι στα Radio – Link  studios πρός Ποµπούς για µεταφορά προγράµµατος κλπ 

 

                      

Ελικοειδής κεραία UHF σε Radome                          Ελικοειδής Λογαριθµική UHF 

 

KYΚΛΙΚΗ ΠΟΛΩΣΗ 
Όταν επιλέγουµε την πόλωση µιας κεραίας είναι µία ουσιώδης επιλογή και δεν πρέπει τυχαία να διαλέγουµε 

κάθετη ή οριζόντια σε όλες τις συχνότητες και ειδικά στις άνω των 30 MHz. 

H επιλογή της κατάλληλης πολώσεως της ή των κεραιών µας µπορεί να αυξήσει ή να ελαττώσει το σήµα µέχρι και 
30 dB πως? 

Όταν ένας σταθµός εκπέµπει σε οριζόντια πόλωση και η κεραία µας είναι σε κάθετη η εξασθένηση του σήµατος 
είναι περίπου  -30 dB. 

 

Στην χώρα µας τα τηλεοπτικά σήµατα εκπέµπονται σε οριζόντια πόλωση  τόσο στα VHF όσο και στα UHF, εξαίρεση 
αποτελούσε  το  κανάλι  5  από τον Υµηττό  της πρώην  ΥΕΝΕ∆ και µετέπειτα  ΝΕΤ. 

Η ιδιαιτερότης αυτή οφείλετο στο ότι  το παραπλήσιο Ραντάρ της Αεροπορίας είχε πρόβληµα παρεµβολών και 

Έτσι η κάθετη πόλωση ήταν η λύση. 

 

Το  ορεινό γεωφυσικό έδαφος έχει το προτέρηµα να καλύπτουν οι σταθµοί ραδιοφωνίας FM και TV µεγάλες 
αποστάσεις και περιοχές  αλλά δηµιουργεί και άλλα προβλήµατα για τις πλησίον των κεραιών περιοχές. 
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Στο ανωτέρω διάγραµµα φαίνονται οι δευτερεύοντες λοβοί και τα µηδενικά σηµεία στις 40 µοίρες  όσο 
το Gain της κεραίας µεγαλώνει τόσο αυξάνονται και οι λοβοί κάτω του κυρίου. 

 

 

Εδώ   το πρώτο “µηδενικό” βύθισµα  της ακτινοβολίας γέµισε µε ηλεκτρική ρύθµιση. 
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Έχουµε λοιπόν ισχυρό σήµα στον ορίζοντα που “χάνεται” ενώ δεν φθάνει στις  επιθυµητές περιοχές πολλοί 

Κατασκευαστές  ρυθµίζουν το λεγόµενο   Beam-Tilt  µε µηχανική κλήση στις κεραίες  UHF κυρίως και µε 

Ηλεκτρική σε όλες τις περιπτώσεις  που λόγω συστοιχιών η µηχανική είναι αδύνατη. 

Στην δεκαετία του 1960-70 η Αµερικανική FCC (Federal Communications Commission) υπεύθυνη για τα 
τηλεπικοινωνιακά µε το άρθρο 73 επέτρεψε στους σταθµούς ραδιοφωνίας και τηλεοράσεως να χρησιµοποιούν 
δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη πόλωση για να βελτιωθεί  η λήψη των σταθµών εντός αλλά και εκτός των 
πόλεων. 

     
 

Η ποιο απλή κεραία κυκλικής πολώσεως                        Κεραία  κυκλικής πολώσεως για τα  FM 

 

 

Kεραία κυκλικής πολώσεως TV και κεραία TV µε ειδικό προστατευτικό θερµαινόµενο κάλυµµα Radome 
κυκλικής πολώσεως για προστασία από τον πάγο. 

 

 

 

 

 

 

Kεραία κυκλικής πολώσεως TV σε µορφή κυκλικού Pannel  
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Κεραίες κυκλικής πολώσεως  TV (Ελικοειδής µεγάλης 
απολαβής) 

 

Με την έναρξη της “ελεύθερης” ραδιοφωνίας τηλεοράσεως το 1988 
οι πρώτοι “σοβαροί” σταθµοί εγκατέστησαν  κεραίες κυκλικής 
πολώσεως τις πρώτες στην χώρα µας  ο top-FM στην Πάρνηθα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΠΟΛΩΣΕΩΣ  TOP – FM 
1988  

 

Ακολούθησε ο Σκάι  στον Υµηττό  και µετά µε το 
“χάος” οι περισσότεροι τοποθετούσαν 4 κάθετα 
δίπολα 

Και  βασικά τους ενδιέφερε  το σήµα στο 
λεκανοπέδιο  και τα υπόλοιπα ήταν ψιλά γράµµατα… 

 

 

2 ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΠΟΛΩΣΕΩΣ  ∆ΙΠΟΛΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΚΑΙ FM 
1988 

 

 

∆υστυχώς η ιστορία συνεχίζεται  οι περισσότεροι  σταθµοί 
“σπαταλούν” ενέργεια σε  Κilowatts και  

∆εν εκµεταλλεύονται  το δυναµικό των σωστών 
κεραιών . 

 

Στο εξωτερικό η κυκλική πόλωση είναι σχεδόν µονόδροµος . 

 

Στους Ραδιοερασιτέχνες  όλοι  οι επαναλήπτες και 
αναµεταδότες χρησιµοποιούν την κατακόρυφη πόλωση 

 

Βέβαια µια κεραία  κάθετη  µε απολαβή είναι πολύ ποιό 
εύκολη στην εγκατάστασή της . 
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Αλλά  οι περισσότεροι  “ενεργοποιούν” τους επαναλήπτες µε κεραίες  Yagi  “οριζόντιες” για να µπορούν να κάνουν 
και µακρινές επαφές  Simplex !!!  

 

 
 

Στις δορυφορικές επικοινωνίες  η κυκλική 
πόλωση  είναι  αναγκαστικά η µόνη 
σωστή λύση µε τα  Cross –Dipoles  σε 45 
µοίρες  αλλά και µε ελικοειδή κεραία. 

 

 

 

 

 

 

 

UHF KAI VHF CROSS DIPOLES ΓΙΑ 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όλες οι Tactical στρατιωτικές επικοινωνίες µέσω δορυφόρου το ίδιο. 

 

Στα  HF  η αλλαγή πολώσεως µε τις ανακλάσεις στην ιονόσφαιρα και τις καιρικές συνθήκες αλλαγή βαροµετρικής 
πιέσεως , βροχής αλλά και του φαινοµένου Faraday, γίνεται αµέσως αντιληπτή µε τα γνωστά 

Fading κυρίως σε Multipath επικοινωνίες. 

Είναι “πολυτέλεια “ οι διπλές κεραίες κάθετης και οριζόντιας πολώσεως ή η λήψη σε σύστηµα διαφορικής λήψεως 
(Diversity) , αλλά οι DX  επικοινωνίες  θέλουν και τον τρόπο τους για να µπορείς πάντα να τις κάνεις. 

H ελικοειδής κεραία είναι η πραγµατική “καθαρή” κεραία κυκλικής πολώσεως δεξιόστροφης ή αριστερόστροφης σε 
προσεχές άρθρο θα σας δώσω στοιχεία κατασκευής µε απλά αλλά και στιβαρά υλικά για όλες τις βασικές 
συχνότητες. 

 

73,  Κ.Ψιλογιάννης 

 

 

 

 

Οι επαναλήπτες όµως είναι και για τις περιπτώσεις  

«ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ»! 

Τότε καλούνται να παίξουν και τον σοβαρότερο ρόλο τους. 

Εάν ορισµένοι που βρίσκονται σε ορεινές θέσεις  χρησιµοποιούσαν 
κυκλική πόλωση τα αποτελέσµατα των “νεκρών” σηµείων µέσα σε 

χαράδρες, πίσω από λόφους θα ήταν ξεπερασµένα. 
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MOXON MOXON ΤΑ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ ΤΑ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ 
6 6 dbi !!dbi !!  

 
 

 Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος 
                                                                                  sv1nk@hotmail.com      

 

 
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι γεια σας. 

Ζούµε µια «σκληρή»  λιτότητα την εποχή που ο 11ης  ηλιακός κύκλος οδεύει προς την κορύφωσή του. 
Την εποχή που χρειαζόµαστε χρήµατα για να εξοπλίσουµε τους σταθµούς µας (µεταξύ των άλλων), 
δυστυχώς τα δίνουµε θέλοντας και µη στους «δανειστές» µας. Με άδειες τσέπες  λοιπόν, είτε θα 
χάσουµε την εξαιρετική ευκαιρία να κάνουµε ονειρεµένα QSO, είτε θα εφαρµόσουµε το αρχαίο ρητό:  
« ΠΕΝΙΑ ΤΕΧΝΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΖΕΤΑΙ» . 

Ακολουθώντας λοιπόν αυτό το σοφό ρητό ας 
δούµε πώς µπορούµε να κατασκευάσουµε µια 
κεραία η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τα 
H.F. έως και τα U.H.F. µε εξαιρετική απόδοση και 
πολύ χαµηλό κόστος κατασκευής, την ΜΟΧΟΝ. 

 

Λίγη ιστορία.   

 

Η κεραία MOXON είναι δηµιουργία του Άγγλου 
Ραδιοερασιτέχνη Les Moxon G6XN, τον οποίο 
µπορείτε να δείτε στο Shack του στην διπλανη 
φωτογραφία. 

 

O Leslie (Les) Moxon, υπήρξε ο µακροβιότερος 
Άγγλος Ραδιοερασιτέχνης αφού πέρασε στην τάξη 
των Silent Key σταθµών σε ηλικία 95 ετών!! το 
2004 έχοντας πάρει τη Ραδιοερασιτεχνική του 
άδεια το 1928. 

Γνωρίζοντας πολύ καλά τον κόσµο της ασύρµατης επικοινωνίας, χρησιµοποιήθηκε από την Αγγλική 
κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου στην έρευνα και ανάπτυξη των 
Ραντάρ, ενώ µετά το τέλος του πολέµου παρέµεινε στην υπηρεσία της κυβέρνησης έως το 1969 οπότε 
και συνταξιοδοτήθηκε.   

Το βιβλίο του «HF Antennas for All Locations» θεωρείται ένα από τα πιο κλασσικά βιβλία στον 
ραδιοερσιτεχνικό χώρο, και το δηµιούργηµά του η περίφηµη κεραία ΜΟΧΟΝ τον καθιέρωσε σαν έναν 
από τους πρωτοπόρους στην έρευνα των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών. 

 

Η πρώτη γνωριµία.  

Η κεραία ΜΟΧΟΝ στην πραγµατικότητα είναι µια κεραία YAGI δύο στοιχείων, που αποτελείται από ένα  
οδηγό στοιχείο – Driven element, και έναν  ανακλαστήρα  - reflector element αναδιπλωµένα. Η όλη 
κεραία θυµίζει είτε ένα τεράστιο αναδιπλωµένο δίπολο, είτε το οδηγό στοιχείο µιας κεραίας QUAD. 
Εξαρτάται από τη φαντασία σας!!! 
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      Ανάλογα µε τον τρόπο κατασκευής της η κεραία σε γενικές γραµµές παρουσιάζει τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

 

1. Μικρότερες διαστάσεις από µια κλασσική Yagi. 
2. Απολαβή που ανάλογα µε την κατασκευή κυµαίνεται από 5 – 14 dBi. Ο λόγος της απολαβής 
εµπρόσθιου προς οπίσθιο λοβό είναι γύρω στα 30dB. 
3. Το «άνοιγµα» της γωνίας εκποµπής στο οριζόντιο επίπεδο είναι περίπου 77 µοίρες, και 25 µοίρες  
στο κατακόρυφο. 
4. Η σύνθετη αντίσταση εισόδου είναι 50ΩΜ, οπότε η γραµµή µεταφοράς συνδέεται απευθείας  στο 
οδηγό στοιχείο της κεραίας. 
Η κεραία ανάλογα µε τον τρόπο εγκατάστασης της µπορεί να εκπέµψει σε οριζόντια ή κατακόρυφη 
πόλωση. 
 

Το σχέδιο της κεραίας. 

 

 
Προσέξτε! της MOXON το πλαίσιο ∆ΕΝ είναι ενωµένο, έχει ΚΕΝΟ. 

 

 
Αυτή η κατασκευή χρησιµοποιείται σε Moxon χαµηλών συχνοτήτων. 
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   ΠΡΟΣΟΧΗ! H κεραία εκπέµπει από το οδηγό στοιχείο στο οποίο συνδέεται η γραµµή µεταφοράς. Και 
όχι όπως πολλοί νοµίζουν από την πλευρά του ανακλαστήρα. ∆είτε προσεκτικά το πράσινο βέλος στην 
παραπάνω εικόνα. 

 

Οι φωτογραφίες των ΜΟΧΟΝ 

Καλά τα σχέδια, αλλά µια φωτογραφία µας δείχνει όλα όσα θέλουµε να δούµε ΠΡΙΝ κατασκευάσουµε 
την κεραία. Στις φωτογραφίες που ακολουθούν µπορείτε να δείτε ένα πλήθος κεραιών MOXON 
κατασκευασµένες από συναδέλφους Ραδιοερασιτέχνες σε ένα πλήθος παραλλαγών. 

Monobander, multiband, για βραχέα ή για VHF/UHF,ακόµη και στους 1296 ΜΗΖ θα βρείτε σχέδια 
κεραιών ΜΟΧΟΝ, όλες µπορείτε να τις δείτε και να αποφασίσετε πια είναι η κατάλληλη ώστε να την 
κατασκευάσετε και να απολαύσετε συναρπαστικά QSO τώρα που ο 11ης κύκλος «ανεβαίνει», οι 
ευκαιρίες αυξάνουν και η τσέπη αδειάζει…… 

 
VHF – MOXON(2m) κατασκευασµένη και τοποθετηµένη στο µπαλκόνι µε κατακόρυφη 

πόλωση. 

                             

UHF – MOXON κατασκευασµένη σε πλαστική σωλήνα! 

 και οριζόντια πόλωση. 
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       Η επόµενη κεραία είναι για δεινούς κατασκευαστές κεραιών και λάτρεις των βραχέων 
κυµάτων…. 4 Band MOXON! 

 

 

 

4 Band ΜΟΧΟΝ για 20-15-10-6 m σε πύργο! 

 

 

 

 
 

3 Monobander MOXON στον ίδιο πύργο για τα 40-20-15 m 
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Monobander MOXON σε νεροσωλήνα! Με rotor-α περιστροφής. 

 
ΜΟΧΟΝ για τους 50 ΜΗΖ έτοιµη για τοποθέτηση. 

Μια πολύ ενδιαφέρουσα παραλλαγή της κεραίας MOXON έγινε από τον συνάδελφο YU1QT- Andra, ο 
οποίος σχεδίασε µια κεραία ΜΟΧΟΝ 6 στοιχείων για τους 50 ΜΗΖ µε εξαιρετικές επιδόσεις, δείτε το 

σχέδιο της. 
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   Στη φωτογραφία που ακολουθεί φαίνεται ο πιο συνηθισµένος  
και εύκολος τρόπος  κατασκευής µιας κεραίας ΜΟΧΟΝ, ειδικά 
από τα 20m και επάνω είναι η ΜΟΧΟΝ τύπου «Π» 

 

 

 

Η κεραία ΜΟΧΟΝ τύπου «Π» κατασκευάζεται συνήθως 
για συχνότητες από 14 ΜΗΖ και επάνω. 

 

 

 

 

    Για τους απαιτητικούς Ραδιοερασιτέχνες η Dual Polarity MOXON είναι η καταλληλότερη. 

Εντυπωσιακή, φθηνή, και 
µε πολύ καλή απόδοση. 
Dual Polarity MOXON. 

Στην πραγµατικότητα 
πρόκειται για δύο 
ανεξάρτητες κεραίες µια 
σε οριζόντια διάταξη και 
µία σε κατακόρυφη, που 
τροφοδοτούνται από µια 
κοινή οµοαξονική γραµµή 
µεταφοράς µέσω ενός on 
line RF relay το οποίο στη 
µια θέση συνδέεται στο 
οριζόντιο και στην άλλη 
θέση συνδέεται µε το 
κατακόρυφο οδηγό 
στοιχείο. 

Αν και απλές στην 
κατασκευή οι ΜΟΧΟΝ «κάνουν θραύση» στις  συχνότητες VHF/UHF, ειδικά µεταξύ των 
ραδιοερασιτεχνών που αγαπούν τις QRP επικοινωνίες. 

  Στις επόµενες φωτογραφίες µπορείτε να δείτε µια θαυµάσια κατασκευή κεραίας MOXON για 
τα 70 cm, πρόκειται για ένα κοµψοτέχνηµα… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOXON για τους 433 MHZ. Απλά υπέροχη! 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  181818   

     

Ο ποµποδέκτης  LPD – 433 MHZ 
µαζί µε την κεραία έτοιµος για 
QSO. 

 

Στις επόµενες  φωτογραφίες είναι η 
έκπληξη! 1296 ΜΗΖ µε ΜΟΧΟΝ ίσως 
η ευκολότερη λύση για να βγει 
κάποιος ραδιοερασιτέχνης στον 
«Γίγαντα» µε µια κεραία που του δίνει 
απολαβή χωρίς να του αδειάζει την 
τσέπη. 

Σε αυτή την περιοχή συχνοτήτων οι 
ΜΟΧΟΝ κατασκευάζονται είτε µε 
πηνιόσυρµα είτε µε τυπωµένο 
κύκλωµα! ∆είτε τις εικόνες που 
ακολουθούν και…. Ναι! Τολµήστε να 
τις φτιάξετε. 

                            

Ένας Connector-ας, λίγο πηνιόσυρµα και δύο κοµµάτια πλαστικό από 
στυλό BIC και έτοιµη η κεραία. 

 

 

 

Μια πλακέτα τυπωµένου ένας connector-ας και λίγο σύρµα αρκούν για να κατασκευάσετε 
µια MOXON 1296 MHZ. 

 

 

 

 

Η Ιντερνετική µηχανή υπολογισµών. 

 

Εντάξει… εντάξει.. Μάκη, είδαµε αρκετές φωτογραφίες και µας έπεισες τελικά ότι αξίζει να 
κατασκευάσουµε µια κεραία ΜΟΧΟΝ,  αλλά πώς θα υπολογίσουµε τις διαστάσεις της; 

Ξέρετε αγαπητοί συνάδελφοι, τις κεραίες ΜΟΧΟΝ υπάρχει µια οργανωµένη ραδιοερασιτεχνική 
κοινότητα που τις υποστηρίζει, και βοηθά όσους θέλουν να ασχοληθούν µε αυτές. Η κοινότητα αυτή 
έχει δηµιουργήσει On Line Calculators  στο διαδίκτυο που σας υπολογίζουν αυτόµατα τις διαστάσεις 
της κεραίας για οποιαδήποτε περιοχή συχνοτήτων θέλετε. 

Η δική µου επιλογή που σας την συνιστώ ανεπιφύλακτα βρίσκεται στην ιστοσελίδα:                   
http://w4.vp9kf.com/moxon_design.htm, πληκτρολογώντας την θα βρεθείτε σε αυτή την 
ιστοσελίδα…. 
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Στο πεδίο Wire diameter πληκτρολογήστε τη διάµετρο του σύρµατος ή του σωλήνα (χάλκινου ή 
αλουµινίου) που θα χρησιµοποιήσετε σε χιλιοστά του µέτρου (mm). 

Στο πεδίο Frequency of operation πληκτρολογήστε την κεντρική συχνότητα της περιοχής συχνοτήτων 
που θέλετε να εργαστείτε σε ΜΗΖ. 

Πατήστε το κουµπί  Calculate Dimensions – Υπολόγισε τις διαστάσεις και το αποτέλεσµα θα το δείτε 
στην οθόνη σας. 

Παράδειγµα: έστω ότι θέλετε να υπολογίσετε µια κεραία για τους 14.175 ΜΗΖ που είναι η κεντρική 
συχνότητα των 20m, χρησιµοποιώντας αλουµινοσωλήνα διαµέτρου µιας ίντσας – 25.4 mm. 

Στο  πεδίο Wire Diameter πληκτρολογούµε 25.4, στο πεδίο Frequency 14.175, και πατάµε το Calculate 
Dimensions 

 
Στην οθόνη σας θα εµφανιστεί η επόµενη σελίδα που περιέχει το αποτέλεσµα του υπολογισµού. 
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Στην πράξη λοιπόν θα κατασκευάσετε µια κεραία η οποία θα πρέπει να έχει τις διαστάσεις που 
φαίνονται στη  παρακάτω εικόνα. 

 

 

 

 

Βέβαια µπορείτε να διαλέξετε κάποια άλλη 
«µηχανή» για να υπολογίζετε τις MOXON 
κεραίες σας, αλλά νοµίζω ότι η ποιο 
εύκολη είναι αυτή που σας προτείνω. 

 

 

 

 

 

 

 

Τι περιµένουµε από µια κεραία ΜΟΧΟΝ. 

 

Η ΜΟΧΟΝ είναι µια κεραία που κατασκευάζεται εύκολα, γρήγορα και οικονοµικά σε σχέση µε άλλες 
κεραίες. Μεγάλα πλεονεκτήµατα  σε σχέση µε τις Yagi είναι οι µικρότερες διαστάσεις που έχει, το 
µικρότερο βάρος κατασκευής, αλλά κυρίως το ότι συνδέεται απευθείας στην γραµµή µεταφοράς. 

Η απολαβή της µεταβάλλεται ανάλογα µε τον αριθµό των στοιχείων της. Στην πράξη µια ποιοτικά 
κατασκευασµένη κεραία ΜΟΧΟΝ δύο στοιχείων τοποθετηµένη σε ύψος λ/4 ή λίγο µεγαλύτερο από το 
έδαφος µας δίνει µια απολαβή στην καλύτερη περίπτωση  3~4dBd. 

Αυτό σηµαίνει ότι «ακούει» µια µονάδα και «κάτι»,  περισσότερο από ότι ακούει ένα δίπολο. Και ναι 
µεν θα πει κάποιος σιγά το πράγµα αλλά … για φανταστείτε αυτός ο κάποιος να µην ακούει καθόλου 
τον Dx σταθµό που καίγεται να κάνει και εσείς µε µια MOXON να τον ακούτε µε κάτι παραπάνω από µια 
µονάδα και να τον κάνετε! Ε….. εκεί είναι η αξία της, αυτή τον DX σταθµό τον άκουσε και τον έκανε, 
ενώ το δίπολο δεν τον  «πήρε καν µυρωδιά». 
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Αλλά  η συνεισφορά της ΜΟΧΟΝ δεν τελειώνει εδώ, η δύναµή της είναι ο µεγάλος λόγος της απολαβής 
του εµπρόσθιου προς τον οπίσθιο λοβό, ο οποίος φτάνει  γύρω στα 30 dB.  

Αυτό πρακτικά µας λέει ότι αν στην ίδια ή παραπλήσια συχνότητα αυτής που εργαζόµαστε υπάρχει 
σταθµός που παρεµβάλει µε ένα σήµα πχ 5 µονάδων, η ΜΟΧΟΝ πρακτικά θα τον «εξαφανίσει». 
Ανάλογη βέβαια είναι και η συµπεριφορά της σε παρασιτικά σήµατα που δέχεται από το πλάγια. 

Πέρα από αυτά η ΜΟΧΟΝ είναι µια κεραία χαµηλού γενικά θορύβου. Είναι µια κεραία που µε ένα 
«µαγικό» τρόπο περιορίζει τόσο πολύ το θόρυβο, ώστε αναδεικνύει τα ¨πνιγµένα» σήµατα και τα κάνει 
ακουστά µε τον καλύτερο τρόπο. 

 

 

 

 

Επίλογος…. 

 

Στους δύσκολους και χαλεπούς καιρούς που ζούµε η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Η ΜΟΧΟΝ είναι µια 
φτηνή λύση για όλους όσους  αγαπούν τους πειραµατισµούς, τις κατασκευές  και το DX. 

Με δύο στοιχεία εξασφαλίζετε 3~4 dBd ή 5,15~6,15 dBi µε ελάχιστα χρήµατα, ενώ αν η τσέπη και οι 
κατασκευαστικές ικανότητες το επιτρέπουν µπορείτε να αντλήσετε πολύ περισσότερα, πχ 6 στοιχεία 
11.5 dBi ή 9.35 dBd. 

Λειτουργεί υποδειγµατικά σε όλες τις Ραδιοερασιτεχνικές περιοχές συχνοτήτων µε στάσιµα 1:1 και 
µάλιστα συνδέοντας ΑΜΕΣΑ τη γραµµή µεταφοράς πχ RG-213 στο οδηγό στοιχείο της κεραίας. 

Ανάλογα µε την τοποθέτησή της εκπέµπει είτε σε κατακόρυφη, είτε σε οριζόντια πόλωση, ενώ η 
κατασκευή µιας σύνθετης κεραίας σε σχήµα σταυρού που µπορεί να εκπέµψει επιλεκτικά και µε τις δύο 
πολώσεις γίνεται εύκολα και οικονοµικά. 

Αν προσπαθήσουµε να την κατατάξουµε στην «Κλίµακα» των κεραιών η ΜΟΧΟΝ είναι η τέταρτη 
κεραία µετά το Μονόπολο, το  δίπολο, και την Ground plane. 

Έχοντας µικρότερες διαστάσεις από την κλασσική Yagi της οποίας είναι παραλλαγή µπορεί να 
τοποθετηθεί σε µέρη που η Yagi δεν «χωρά» ενώ ο Rotor-ας που χρειάζεται για να την περιστρέψει 
είναι σαφώς  µικρότερης ισχύος από ότι χρειάζεται µια Yagi. 

Αγαπητοί µου φίλοι και συνάδελφοι σας εύχοµαι καλές κατασκευές, καλά DX, µην το «βάζετε κάτω», 
να χαίρεστε τις οικογένειές σας καλές δουλειές και…. Υγεία πάνω από όλα. Μην ξεχνάτε όποιος έχει την 
υγειά του τα έχει όλα!  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              de SV1NK de SV1NK ΜάκηςΜάκης  
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                                  ∆ΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ 
 

Γράφει 
ο Κωνσταντίνος (Ντίνος) Ι. Ψιλογιάννης.  

DIN.BOXMAIL@GMAIL.COM 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

MHΠΩΣ EINAI ΑΥΤΗ H EIKONA ΣΑΣ;   

      
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ  ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

Πρίν την τοποθέτηση – πόντιση του πρώτου υπερατλαντικού υποβρύχιου τηλεγραφικού καλωδίου η συντοµότερη 
επικοινωνία Αµερικής – Ευρώπης “έπαιρνε” το λιγότερο δύο εβδοµάδες µε τα πιο γρήγορα ιστιοφόρα της εποχής. 

Αυτό ήταν φυσιολογικό διότι ο Ατλαντικός Ωκεανός ήταν µία µεγάλη απόσταση για να συνδεθεί µε υποβρύχιο 
καλώδιο. 

Εντός των δύο ηπείρων Αµερικής και Ευρώπης τα τηλεγραφικά καλώδια “δίπλα” στις σιδηροδροµικές γραµµές 
στην αρχή και µετέπειτα στις πόλεις ήταν η µόνη γρήγορη επικοινωνία µε την χρήση του κώδικα Μόρς. 
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Το 1845 ξεκίνησε η ιδέα για το υποβρύχιο υπερατλαντικό καλώδιο,  αλλά έπρεπε να ξεπεραστούν µεγάλα τεχνικά 
προβλήµατα λόγω αφ΄ενός του µεγάλου µήκους αλλά αφ΄ετέρου και του εξαιρετικά µεγάλου βάθους αυτό ήταν 
δύσκολο µε την διαθέσιµη τεχνολογία της εποχής. 

Το 1856  η εταιρεία Αtlantic Telegraph Company που δηµιουργήθηκε από  Αµερικανοαγγλικά κεφάλαια µε   
350.000 λίρες από τον  Charles Bright  και µε 1.400.000 $ από τον Cyrus Field ,αποφάσισε την υλοποίηση του 
έργου. 

Το πρώτο καλώδιο κατασκευάστηκε το 1857 και φορτώθηκε στο Αµερικανικό πλοίο Niagara, καί το υπόλοιπο στο 
Αγγλικό  Agamemnon που ξεκίνησε από  Ιρλανδία και το λιµάνι  Valencia ενώ το άλλο από το λιµάνι  Trinity Bay  
του New Foundland. Στις 5 Αυγούστου του 1858 ολοκληρώθηκε η σύνδεση και στις 16 του ιδίου µηνός εστάλη το 
πρώτο σήµα που “έλεγε”  : 

 

“ “ Glory to God in the highest, and on earth, peace, good will to men “Glory to God in the highest, and on earth, peace, good will to men “  

 
∆υστυχώς οι µηχανικοί  Wildman  &  Whitehouse άρχισαν να τροφοδοτούν το καλώδιο µε µεγάλες τάσεις και σε 
τρείς εβδοµάδες το καλώδιο βραχυκύκλωσε . 

 

Ξεκίνησε η κατασκευή του ∆εύτερου καλωδίου  και το 1865 το µεγαλύτερο πλοίο της εποχής το Great Eastern 
άρχισε την πόντιση . Στα 1200 µίλια το καλώδιο από κακό χειρισµό “κόπηκε” και έγιναν πολλές προσπάθειες 
ανέλκυσής του αλλά χάθηκε στο βάθος του Ατλαντικού. 

 

Το τρίτο και τελικά τυχερό καλώδιο φορτώθηκε πάλι στο ίδιο πλοίο µονοκόµµατο µαζί µε ένα επιπλέον κοµµάτι για 
να συνδεθεί µε το εγκαταλειµµένο δεύτερο καλώδιο. 

Μετά από τεράστιες δυσκολίες τον Ιούλιο του 1866 το καλώδιο “ έφθασε” στην ακτή σε ένα ψαροχώρι µε το 
όνοµα  Hearts  (καρδιές) παρακάτω η σχετική η 
ελαιογραφία της εποχής που οι ναύτες τραβούν 
το καλώδιο στην ακτή. 

 

Το πρώτο µήνυµα που εστάλη  µε το νέο 
καλώδιο ήταν :   

 

“Ειρήνη υπογράφηκε µεταξύ Αυστρίας και 
Πρωσίας η Βασίλισσα της Αγγλίας Βικτώρια  
προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ σας συγχαίρω 
για την ολοκλήρωση και ελπίζω στην 
σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των χωρών 
µας”.  

 

 

Το σήµα ελήφθη ταυτόχρονα µε την αποστολή 
του ! 

 

 

Εν τω µεταξύ το  Great Eastern βρήκε και 
συνέδεσε το Νο 2 καλώδιο σε βάθος  16.000 
ποδών περίπου 5000 µέτρα αφού το ανέλκυσε 
στις 8 Σεπτεµβρίου του 1866 και τέθηκε σε 
λειτουργία. 

Κοµµάτι υποβρύχιου καλωδίου της 
εποχής ,3 ζευγών.  Αξιοσηµείωτη είναι η 
περιστροφική επένδυση προστασία από  
12  “µασίφ”  µεταλλικές  ράβδους . 
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   Ένα αξιοσηµείωτο γεγονός ήταν ότι τα µηνύµατα που έστελνε  το Λονδίνο στις 12:00 το µεσηµέρι έφθαναν στην 
Νέα Υόρκη στις   07:00 το πρωί της ίδιας ηµέρας λόγω διαφοράς  ώρας . Τότε δεν ήταν διαδεδοµένη η διαφορά 
της ώρας γιατί τα ταξίδια  ήταν πολυήµερα . 

Η τιµή των τηλεγραφηµάτων ήταν όµως  “τσουχτερή” ( 1 δολλάριο)  για την εποχή εκείνη , όταν ο µηνιαίος 
µισθός ήταν 20 δολάρια. 

Μετά από 20 χρόνια γύρω στο 1886 η 
Γή είχε διασυνδεθεί µε 107.000 µίλια  
περίπου 200.000 χιλιόµετρα υποβρυχίων 
καλωδίων διότι τελικά η δια θαλάσσης 
σύνδεση ήταν πολύ πιο γρήγορη από 
την επίγεια µε κολώνες αλλά και 
βανδαλισµούς  …και υποκλοπές.  

 

 

Σχετικός ο παγκόσµιος χάρτης του 
1901, µε τις υποβρύχιες  
καλωδιώσεις. 

 

 

 

 

Οι ποντίσεις καλωδίων συνεχίζονται µέχρι σήµερα.  Το 1960 άρχισαν να χρησιµοποιούν οµοαξονικά για να 
τροφοδοτούν τους ενισχυτές και αναµεταδότες µε το ίδιο καλώδιο. 

Η τεχνολογία από το 1988 πέρασε στην οπτική ίνα  , ενώ  τα δορυφορικά δίκτυα από το 1960  συµπληρώνουν τις 
διασυνδέσεις  σε όλο το κόσµο. 
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Η µόνη εξαίρεση είναι η Ανταρκτική η οποία στερείται παντελώς υποβρυχίων καλωδίων λόγω αφ ενός των 
χαµηλών θερµοκρασιών ( -80 βαθµών  Κελσίου) αφ ετέρου των 10 µέτρων ύψους ετησίας χιονοπτώσεως . 

Εξυπηρετείται από  ασύρµατα δίκτυα και δορυφορικές επικοινωνίες. 

Στους χάρτες φαίνεται η σηµερινή διασύνδεση Ηπείρων και Ιντερνετ δικτύων. 

 

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

1.    Μόνωση από Πολυαιθυλένιο      

2.   Ταινία από Μylar    

3.    Ατσάλινος µανδύας      

4.    Αλουµίνιο στεγανοποιήσεως     

5.    Πολυκαρµπονικό µονωτικό     

6.    Χάλκινος σωλήνας 

7.     Γέλη  (ζελέ) στεγανοποιήσεως    

8.     Οπτικές  Ίνες. 

 

Η σύνδεση των χωρών της Αφρικανικής Ηπείρου  (η θαλάσσια οδός τελικά είναι ευκολότερη) 
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  Το Ελληνικό  Ιστορικό πλοίο Θαλής  ο Μιλήσιος που πόντιζε καλώδια και συντηρούσε τα υποβρύχια δίκτυα 

Του ΟΤΕ για πάνω από 50 χρόνια   τώρα είναι µουσείο στο  Φάληρο . 

Στην Ελλάδα  οι ξένες  εταιρείες  άρχισαν την τοποθέτηση υποβρυχίων καλωδίων το 1859 µε πρώτη την ζεύξη 
Πειραιώς – Σύρου  ,  ακολούθησε η Χίος  Η Πάτρα – Ζάκυνθος , Πάτρα - Κέρκυρα –Κόρινθος  κλπ 

Τα ∆ωδεκάνησα είχαν υποβρύχιο ∆ίκτυο από το 1920  εγκατεστηµένο από τους Ιταλούς . 

 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΩΝ  

 

Μετά τα εξωτερικά δίκτυα και την ιστορική αναδροµή σ αυτά ας προσεγγίσουµε και τα εσωτερικά.. 

Τόσο στα επαγγελµατικά κτήρια όσο και στις κατοικίες µια σύγχρονη καλωδίωση  “δοµηµένη” όπως επιτάσσουν 
οι σύγχρονοι ορισµοί διέπεται από τους απλούς αλλά µε σαφήνεια ορισµούς στο παρόν άρθρο πράγµα που έρχεται 
να πληροφορήσει όλους µας σχετικούς και µη για την ευελιξία την ταχύτητα και τις άπειρες δυνατότητες 
εκµεταλλεύσεως των σύγχρονων δοµηµένων δικτύων. 

Την γρήγορη και άµεση απάντηση “ναι γνωρίζω” την ακούµε καθηµερινά όπως και ότι τα “σύρµατα πέθαναν” 
και  µόνο τα ασύρµατα δίκτυα υπάρχουν …   Οχι µόνον δεν ευσταθεί αλλά είναι και  λανθασµένη. 

Η ενσύρµατη  σύνδεση τηλεφωνίας ,data, fax, Internet, VoIP, IPTV, intercom, CCTV, κλπ για να είναι όχι µόνο 
αξιόπιστη αλλά και ταχύτερη χωρίς παρεµβολές τελείως δωρεάν, και χωρίς  “ RF pollution” απαιτεί ένα δοµηµένο 
δίκτυο  ανεξαρτήτως µεγέθους κτηρίου , από ένα συγκρότηµα γραφείων έως ένα απλό διαµέρισµα. 

Μέχρι και σήµερα καλωδιώνουν ακόµη  τα   “ασθενή  Ρεύµατα “  µε καλώδια ενός ζεύγους  (µπλέ / κόκκινο) 

Και  µάλιστα όχι ανεξάρτητα σε κάθε θέση αλλά από το ένα σηµείο στο άλλο σε σειρά  όλα παράλληλα γιατί 

Ορισµένοι ακόµη  πιστεύουν ότι τα τηλέφωνα είναι όλα  “παράλληλα” ότι υπάρχει µόνο µία γραµµή άρα είναι 
όλα συνδεδεµένα 

 

               

    ΠΡΙΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ               ΜΕΤΑ ΚΑΘΕ ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΣΤΟ PATCH PANEL 

 

Ακόµη ποιο τραγικό είναι ότι στο βωµό του κέρδους δεν εγκαθιστούν ούτε αυτό το µπλέ-κόκκινο αλλά το 
αµέσως λεπτότερο καλώδιο  “κουδουνόσυρµα”. 

∆υστυχώς ο ΕΛΟΤ  στην έκδοση “ HD 384  απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις “ δεν αναφέρει τίποτα 
για τα δίκτυα ασθενών ρευµάτων, τα αγνοεί  παντελώς ,πως λοπόν οι νέοι ηλεκτρολόγοι-εγκαταστάτες ή ο 
Μηχανικός θα  µελετήσει ή θα συµβουλευτεί τις ανύπαρκτες προδιαγραφές ? 

Θα µου πείτε ότι  όποιος ψάχνει βρίσκει  και ο ηλεκτρολόγος πρέπει να παρακολουθήσει µαθήµατα και εκπαίδευση 
τύπου  “Cisco” για να είναι σύγχρονος. Να µπορεί να εγκαθιστά δοµηµένη καλωδίωση  ή αυτή είναι εργασία 
Ηλεκτρονικού Μηχανικού µόνο ; 

Όλα αυτά είναι δικαιολογίες  καθώς  όλοι οι τεχνικοί, Μηχανολόγοι, Μελετητές –ειδικά αυτοί- πλεκτρολόγοι  
πρέπει αφ ενός να γνωρίζουν το αντικείµενο αφ ετέρου να υπολογίζουν τις απαιτήσεις του κτηρίου µε ένα χρονικό  
ορίζοντα τουλάχιστον 20 ετών. 

Υπεύθυνη όµως είναι και η Πολιτεία που δεν έχει Νοµοθετήσει πως πρέπει να γίνονται  όλες οι εγκαταστάσεις 

∆εν αρκεί η στατική µελέτη των κτηρίων υπάρχει και η υπόλοιπη υποδοµή που όταν αφήνεται στην κρίση του 
εγκαταστάτη  εάν είναι “φιλότιµος” αλλά και γνώστης της τεχνολογίας θα την κάνει σωστή διαφορετικά  το κτήριο 
θα είναι  χωρίς  δυνατότητες  τηλεπικοινωνιακές  ακόµη και ηλεκτρικές. 
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    Στην παρούσα φάση θα αναφερθώ στα βασικά σηµεία και τις σύγχρονες απαιτήσεις  µε την πείρα  και τις 
σωστές επιλογές  χωρίς να προβληµατίσω , αλλά να βοηθήσω σε κάτι που  δεν υπάρχει  στην Ελληνική 
βιβλιογραφία   ολοκληρωµένο, µόνο περιληπτικά φυλλάδια, κυρίως διαφηµιστικά . 

Τον παλαιό τρόπο καλωδιώσεως  τύπου σειράς  πρέπει να τον ξεχάσετε, ο  µόνος τρόπος για κάθε µορφής 
εγκατάσταση είναι ο ακτινωτός ή τύπου αστέρος όπως τον προτιµά η ξένη βιβλιογραφία. 

Όλα τα δίκτυα ασθενών ρευµάτων αυστηρά πρέπει να ακολουθήσουν την ακτινωτή διάταξη , προηγουµένως 
επιλέγουµε το “στρατηγικό σηµείο” όπου θα ξεκινούν όλες οι ακτινωτές γραµµές –αυτό πρέπει να είναι σε κάποιο 
χώρο µε πρόσβαση  που στον ίδιο χώρο να καταλήγουν και τα υπόλοιπα εξωτερικά δίκτυα όπως: 

∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΤV, Intercom, σύστηµα ασφαλείας, θυροτηλέφωνα, κλπ. 

Αυτό το σηµείο-χώρος  είναι η στρατηγική θέση για να αλληλοϋποστηρίζονται  τα συστήµατα . 

Και ξεκινάµε µε τον ΟΤΕ.  Η είσοδος  στο σηµείο αυτό µας δίνει την δυνατότητα να συνδέσουµε µέσω ενός  

Patch-pannel oποιαδήποτε πρίζα για να στείλουµε Τηλέφωνο, Ιντερνετ, IPTV, VoIP, µουσική, τηλεχειρισµό,  

Data, ενδοεπικοινωνία, επαφές συναγερµού και πολλές άλλες εφαρµογές. 

Όλα αυτά είναι παραπλήσια  τα modem ο συναγερµός, το τηλεφωνικό κέντρο, η εφεδρική παροχή ( UPS)  για το 
κέντρο ,τον συναγερµό, το Ιντερνετ,κλπ. 

Εποµένως  µπορείτε εύκολα να κατανοήσετε ότι αυτή είναι η σωστή και “µοναδική λύση”  . 

Όταν αλλού είναι η είσοδος του ΟΤΕ,  αλλού ο συναγερµός, αλλού  τα εσωτερικά τηλέφωνα, αλλού το 
θυροτηλέφωνο ή θυροτηλεόραση  η επίγεια ή δορυφορική ,τότε η εγκατάσταση θα είναι  προβληµατική .Στα 
σχέδια φαίνονται οι διατάξεις των διαφόρων δικτύων. 

Αυτά αφορούν  τα κύρια κυκλώµατα  όπως είναι η διανοµή του Ιντερνετ  η τηλεφωνία µέσω Ιντερνετ  (VoIP) 

Το δίκτυο των τηλεφώνων  απλό ή µε χρήση τηλεφωνικού κέντρου, το δίκτυο  καλωδιακής τηλεοράσεως (IPTV) 
και το δίκτυο  επίγειας, δορυφορικής αλλά και ραδιοφωνίας . 

Τα patch panel  είναι ξεχωριστά  για την καλύτερη   κατανόηση  του συστήµατος  εάν η εγκατάστασή µας είναι 
µικρή µπορεί  ένα  patch panel να µας καλύψει.  

Την δικτύωση  µουσικής, video, τηλεχειρισµών , θα  αναπτύξουµε σε προσεχές τεύχος λόγω της εκτάσεως του 
θέµατος.  
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  Και τώρα  τα καλώδια:  Ένας τύπος για όλα  , µην πελαγώνετε µε άλλο για το τηλέφωνο άλλο για το Ίντερνετ 
άλλο για τον συναγερµό κλπ.  Tα καλώδια της κατηγορίας 6 (τελευταία κατηγορία) είναι η καλύτερη λύση. 

Υπάρχουν σε κλασσικά µήκη ( Plenum)  303 µέτρων και διαφόρων εξωτερικών χρωµάτων. 
Το σύνηθες είναι 

Γκρί,  έχει  4 ζεύγη  συνεστραµµένα επιµελώς και σταθερά ένα κεντρικό πλαστικό 
υποστήριγµα και περιφερειακά επένδυση µε φύλλο αλουµινίου και ένα αγωγό γειώσεως. 

H συσκευασία των 303 µέτρων είναι σε χαρτοκιβώτια µε ειδική έξοδο του καλωδίου για 
εύκολη χωρίς “βιρίνες” εκτύλιξη και τοποθέτηση. 

 

                  ΤΟΜΗ                                 ΣΤΡΟΦΕΙΟ        

 

Γι αυτό το καλώδιο που ονοµάζεται  FTP cat  6    υπάρχουν οι κατάλληλες πρίζες 
χωνευτές ή επίτοιχες µε συνδετήρες τύπου  RJ-45  που θα συνδεθεί σε κάθε 
χώρο , στο κεντρικό σηµείο όλες οι ακτινωτές γραµµές θα συνδεθούν στο 

αντίστοιχο  Patch Pannel. 

 

 

 

       Χωνευτές  πρίζες   

 

 

Επίτοιχες  πρίζες  µονή  και διπλή (τα µπλέ και κόκκινα 
πινακάκια  υποδηλούν τις αντίστοιχες συνδέσεις 
τηλεφώνου  και  δεδοµένων ( data, Ethernet,Internet 
κλπ΄) 

Mε ειδικά µικρά καλώδια –γέφυρες- διασυνδέουµε πλέον 
κάθε port-είσοδο µε το αντίστοιχο δίκτυο πχ Ιντερνετ 

Εάν στο µέλλον δεν θέλουµε ιντερνετ σ΄αυτήν την πρίζα  
αλλάζουµε την διασύνδεση άµεσα και συνδέουµε το 
τηλέφωνο ή άλλη χρήση. Για αυτό το λόγο το καλώδιο 
πρέπει να είναι το ίδιο. 
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    Η χρήση χρωµάτων στα καλώδια ανάλογα µε την 
χρήση-δίκτυο βοηθάει την άµεση αναγνώριση και 
θέση. 

Τα απαιτούµενα ειδικά εργαλεία είναι ένας 
“σφηνωτής”  καλωδίων  που στερεώνει και κόβει τα 
ζεύγη, µία γεννήτρια για γρήγορη ανίχνευση 
καλωδίων  (όταν δεν έχουν σήµανση –αρίθµηση) 
και ένα ανιχνευτή πολικότητας ζευγών ότι έχουν 
συνδεσµολογηθεί σωστά . Τέλος   η πένσα για το 
πρεσάρισµα των συνδετήρων   Τα άλλα µικροεργαλεία κόπτης  ,ξυράφι, για γύµνωση καλωδίου µαρκαδόρος για 
αρίθµηση –ανεξίτηλος-µυτοτσίµπιδο , είναι κοινά σε κάθε συλλογή εργαλειοθήκη.Οι συνδετήρες που 
χρησιµοποιούνται  είναι  οι  RJ-45    µε 8 ακροδέκτες  και συνδέονται µε το καλώδιο FTP Σε συνδεσµολογία τύπου  
ΕΙΑ /568 Β  υπάρχει και η Α αλλά η Β έχει επικρατήσει περισσότερο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα ζευγάρια  φαίνονται στο κατωτέρω  σχέδιο  µε τα αντίστοιχα 
χρώµατα. 

 

 

Επειδή η ορολογία και οι περιγραφές είναι στα 
Αγγλικά σας δίνω µια µετάφραση στα 
ακρωνύµια για να  

Γνωρίζετε την έννοιά τους. 

 

Οι συνδετήρες τηλεφωνικοί και δεδοµένων 
( Data)  έχουν το πρόθεµα   RJ  που σηµαίνει  
Registered Jacks 

 

 

Οι ποιό  γνωστοί είναι   RJ-11   ( 6  επαφών) κυρίως για τηλεφωνία  και RJ-45  (8 επαφών ) για data αλλά 

Και κάθε άλλη χρήση  αυτοί έχουν και θωράκιση όταν συνδέονται σε καλώδια  FTP  ή  STP.  
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      RJ-45  
Tα καλώδια UTP (Unshielded Twisted Pair) Αθωράκιστο Συνεστραµµένο Ζεύγος   4 ζευγών  

                    FTP (Foil   Twisted Pair)    µε επένδυση µεταλλικού φύλλου συνεστραµµένο ζεύγος 4 ζευγών 

                    STP (Shielded Twisted Pair) µε θωράκιση συνεστραµµένο Ζεύγος 4 ζευγών. 

Το  FTP έχει την δυνατότητα  της µεγαλύτερης ταχύτητος   100 Mbps 

Μεταξύ των Patch-Pannel και των Router , Hub , Modem  κλπ  συσκευών όπως  οι  server  οι υπολογιστές κλπ  
χρησιµοποιούµε  καλώδια διασυνδέσεως  που λόγω µικρού µήκους και “ηµικυκλικού” σχήµατος τα ονοµάζουν  
(pig-tails)  “ουρές χοίρων”. Είναι εύκαµπτες από πολύκλωνο καλώδιο  FTP  κατά προτίµηση . 

Όλα τα ανωτέρω καλώδια είναι  Straight  απ΄ευθείας δηλαδή κάθε επαφή ενωµένη µε την αντίστοιχη στο άλλο 
άκρο  . 

Σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν και τα Cross over  που αναστρέφουν ορισµένα ζευγάρια οι περιπτώσεις αυτές 
είναι  : 

 

Mεταξύ Ηub ή Switch   ή µεταξύ υπολογιστών η συνδεσµολογία τους είναι: 

Crossover µεταξύ Υπολογιστών,   επίσης µεταξύ Hub ή Switch ενώ   

Straight µεταξύ hub-switch και υπολογιστή   . 

Οι βασικές συνδεσµολογίες είναι αντικείµενο των ∆ικτύων Υπολογιστών και όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να  
ανατρέξουν σε αντίστοιχες πηγές. 

Η παρούσα  έχει περισσότερο ενηµερωτικό χαρακτήρα ώστε να υπάρξει µια γενική παρουσίαση για την δοµηµένη 
καλωδίωση  και τα σχετικά υλικά που  απαιτούνται  για µία ορθή αλλά και σύγχρονη υλοποίηση. Αλλά και να 
ξεκαθαρίσει  τις τυχόν εσφαλµένες απόψεις που υλοποιούνται καθηµερινά κυρίως λόγω άγνοιας… 

Στην δοµηµένη καλωδίωση  υπάγονται και όλες οι άλλες  εγκαταστάσεις-καλωδιώσεις  τηλεοπτικού σήµατος, 

Κλειστών κυκλωµάτων τηλεοράσεως, επιτηρήσεως ,συστηµάτων ασφαλείας, δορυφορικής λήψεως, 
ενδοεπικοινωνίας, τηλεφωνικού δικτύου  Ιντερνετ ( VoIP) Voice over Internet Protocol, IPTV Internet Protocol 

TeleVision- Tηλεόραση µέσω Ιντερνετ, ΙP CCTV Internet Protocol close circuit TV Κλειστού κυκλώµατος µέσω 

Ιντερνετ  εικονολήπτες, και δεκάδες άλλες εφαρµογές που υλοποιούνται µέσω του  FTP  καλωδίου. 

Σήµερα  είναι η µόνη αξιόπιστη λύση  για σύγχρονη δικτύωση των κτηρίων. 
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   Άλλες  δικτυώσεις µε οµοαξονικά καλώδια  για την Επίγεια και ∆ορυφορική  κεντρική Λήψη ακολουθούν την 

ίδια ακτινική  διάταξη. Σε κάθε χώρο  ανεξαρτήτως της άµεσης χρήσης του,  πχ  γραφείο ή υπνοδωµάτιο  πρέπει 
κατ΄ελάχιστο να  τοποθετηθούν 2  FTP   και   2  οµοαξονικά  RG-6,  και για τους  τελειοµανείς,  και ένα ζεύγος 
οπτικής ίνας. Αυτά γιά τα  απλά σύγχρονα καλωδιωµένα κτήρια . Για τα  “έξυπνα”  κτήρια  ο αριθµός  αυξάνει για 
να καλύψει  και άλλες  εσωτερικές  ανάγκες  πχ. Τηλεφωνία  µέσω ιντερνετ (VoIP) , Tηλεόραση µέσω Ιντερνετ 
(IPTV). Mουσική -κεντρική- , Τηλεχειρισµούς, και δεκάδες άλλες χρήσεις που θα αναφερθώ σε προσεχές τεύχος 
ειδικά για τα σύγχρονα σπίτια και την καλωδίωσή τους. 

Τα σύγχρονα κτήρια είναι αδύνατο να λειτουργήσουν χωρίς  την κατάλληλη  δοµηµένη καλωδίωση και είναι 

Πρόκληση να µην την τοποθετούµε  στην σηµερινή εποχή  έστω  και την στοιχειώδη . 

Την εγκατάσταση πρέπει να την εκτελούν  εγκαταστάτες  µε αντίστοιχη πείρα και γνώσεις. Η δοµηµένη καλωδίωση 
δέν θέλει ενδιάµεσες ενώσεις  γιατί τα καλώδια “τρέχουν” µονοκόµµατα  αυστηρά.  

Κάθε ένωση  µπορεί να δηµιουργήσει σοβαρές απώλειες εάν δεν είναι κατάλληλα  ενωµένη µε αντίστοιχους 
συνδετήρες  ενώ τα µήκη χωρίς απώλειες είναι και αυτά συγκεκριµένα . 

Από το patch-panel στην πιο µακρινή πρίζα µέγιστο  90 µέτρα,  από  την πρίζα σε συσκευές  µέγιστο 5 µέτρα. Από  
τις βασικές πηγές  ΜοDem , ADSL, ISDN ,Switch, Hub, κλπ  2 µέτρα. 

Είναι τόσο χαµηλό το κόστος του καλωδίου FTP που δεν υπάρχει καµία δικαιολογία για  τις πολλαπλές δικτυώσεις 
σε ένα κτήριο. Όταν µάλιστα εγκατασταθούν στην αρχή,  αντίθετα οι µεταγενέστερες απαιτούν κανάλια για την 
αισθητική καλυψή τους . 

Στο γενικό σχεδιάγραµµα  τονίζονται για να ξεχωρίζουν τα διάφορα  δίκτυα µε χρώµατα. Περιλαµβάνονται και 
αυτά  της τηλεοράσεως  και  οι υποδοµές της τροφοδοσίας τους. 

Η σύγχρονη τεχνολογία  “θέλει”  και αυτή τήν φυσικά ακτινωτή εγκατάσταση , όλες  οι κεραίες επίγειες 
αναλογικές, ψηφιακές τηλεοράσεως και ραδιοφωνίας και οι δορυφορικές συνδέονται σε ένα πολυδιακόπτη  
(Multiswitch) αναλόγων εξόδων µε τις ανάγκες µας  από  4 εξόδους µέχρι εκατοντάδες ακόµη και χιλιάδες όταν  
θέλουµε να τροφοδοτήσουµε ένα ολόκληρο συγκρότηµα η µια µικρή πόλη η φιλοσοφία είναι η ίδια. 

Κάθε πρίζα είναι τριπλή  δηλαδή  έχει εσωτερικά της φίλτρα διελεύσεως –αποκοπής που επιτρέπουν στην έξοδο 
της ραδιοφωνίας  µόνο ραδιοφωνικές συχνότητες ,στη έξοδο της τηλεοράσεως µόνο το αντίστοιχο φάσµα ενώ 
στην έξοδο της δορυφορικής  εκτός του δορυφορικού σήµατος επιτρέπει και την διέλευση  τάσεως 18 volt για την  
αλλαγή πολώσεως και δορυφόρου στον πολυδιακόπτη .  

Το ακτινωτό σύστηµα είναι ανεξάρτητο από κάθε πιθανή  βλάβη καθώς εάν “κοπεί” ένα καλώδιο δεν θα παρασύρει 
και άλλες παροχές που υπάρχουν στο δίκτυο σειράς από µια πρίζα στην άλλη που δεν είναι κατάλληλο να 
υποστηρίξει την  δορυφορική  ανεξάρτητη παροχή.  

Πολυδιακόπτης  για 4 δορυφόρους  και 12  “πρίζες”  
ανεξάρτητες θέσεις.   

Για να καταλάβετε η σύγχρονη τηλεοπτική εγκατάσταση 
είναι σαν µία Υδραυλική  όπου δεν συνδέουµε σωστά τα 
καλώδια έχουµε διαρροές. 

 

      Ακόµη και τα υδραυλικά δίκτυα είναι πλέον ακτινωτά 
για κάθε παροχή όπως φαίνεται στο κατωτέρω σχέδιο: 
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  Εδώ τα patch panel  είναι τα   συλλογικά  connecteur  ανεξάρτητα για 
το κρύο και το ζεστό νερό  έτσι όταν θέλουµε να κάνουµε µία επισκευή 
κλείνουµε µόνο τον διακόπτη της συγκεκριµένης παροχής και όχι  τον 
γενικό , που αποµονώνει όλες τις παροχές. 

Μεταξύ  κτηρίων ή ορόφων δεν αρκεί  ένα καλώδιο  FTP  4 Ζευγών τότε 
χρησιµοποιούνται  25 ζευγών τα οποία  έχουν και αυτά χρωµατική  
αρίθµηση  ζευγών  κατωτέρω  µία απεικόνιση τέτοιου καλωδίου. 

Τα ζεύγη  έχουν ανά πεντάδα ένα κοινό χρώµα  όπως το λευκό, κόκκινο, 
µαύρο, κίτρινο, µοβ.  

Η δοµηµένη καλωδίωση  στα σύγχρονα κτήρια δεν περιορίζεται  µόνο 
στα ασθενή ρεύµατα  οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις µε ακτινωτή  
συνδεσµολογία και ανεξάρτητη  αυτόµατη ασφάλεια παρέχουν ευελιξία 
µεγάλη ασφάλεια αλλά και ανεξάρτητη   αντοχή στα φορτία σε αντίθεση 
µε τις σειριακές-παράλληλες που όταν “φορτωθούν” µε πολλές συσκευές  
αρχίζουν τα γνωστά προβλήµατα-θέρµανση των καλωδίων-πτώση των 
ασφαλειών κλπ.  

Και αυτό είναι ένα µεγάλο κεφάλαιο που θα αναπτυχθεί σε  άλλο τεύχος. 

 

 

 

 

Όπως πάντα ότι απορίες έχετε  επικοινωνήστε στο  
din.boxmail@gmail.com  

 

                                                                73  K.Ψιλογιάννης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρχισε από σήµερα κιόλας να γράφεις τις Ραδιοερασιτεχνικές 

σου εµπειρίες στο 55--99  ReportReport. 

Έλα στην παρέα....Έλα στην παρέα....  
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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  



Page Page Page 353535   55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου 
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