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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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02 02 02 έως και 04 ∆εκεµβρίουέως και 04 ∆εκεµβρίουέως και 04 ∆εκεµβρίου      201120112011   
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  AKTINOBOAKTINOBOAKTINOBOΛΙΕΣΛΙΕΣΛΙΕΣ   
ΕΝΑΣ ΑΟΡΑΤΟΣ  ΚΙΝ∆ΥΝΟΣΕΝΑΣ ΑΟΡΑΤΟΣ  ΚΙΝ∆ΥΝΟΣΕΝΑΣ ΑΟΡΑΤΟΣ  ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ   

 

       

 

MH IONIZOYΣΕΣ                                             

ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ 

 
                       

 

 

 
Γράφει 

ο Κωνσταντίνος (Ντίνος) Ι. Ψιλογιάννης.  

DIN.BOXMAIL@GMAIL.COM 

 

 

 

 

 

Οι ακτινοβολίες στους ραδιοερασιτέχνες και µη, είναι λίγο πολύ γνωστές όπως και στο ευρύ κοινό, εκείνο όµως 
που οι περισσότεροι συγχέουν είναι ότι οι “Ραδιενεργές” δεν είναι ίδιες µε τις  ηλεκτροµαγνητικές  που 
βρίσκονται  περισότερο “κοντά” µας ,και για να µιλήσουµε  µε την ορθή ορολογία οι ακτινοβολίες χωρίζονται στις  
Ιονίζουσες και στις µη Ιονίζουσες.  

Όπως φαίνεται και στο κατωτέρω διάγραµµα  µήκους κύµατος - συχνότητος των διαφόρων ακτινοβολιών µόνο οι 
Ιονίζουσες είναι  πάντα οι επικίνδυνες ,ενώ  οι µη ιονίζουσες  δεν προκαλούν  βλάβες παρά µόνο σε  πάρα 
πολύ υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας. 
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  Οι µη ιονίζουσες ξεκινούν από τις ηλεκτρικές  χαµηλές συχνότητες και µεγάλα µήκη κύµατος και φθάνουν µέχρι 
και την υπέρυθρη ακτινοβολία και το ορατό φως. 

Μετά από εκεί ξεκινάνε οι πιο επικίνδυνες όπως είναι οι Υπεριώδεις, οι ακτίνες Χ και τελικά οι ραδιενεργές  
ακτινοβολίες  γ.  Αυτές είναι οι Ιονίζουσες και απαιτούνµεγάλη προσοχή διότι προκαλούν σοβαρές  βλάβες µέχρι 
και θάνατο σε µεγάλες ποσότητες έκθεσης. 

Είναι όµως “ύπουλες” διότι  δεν τις αντιλαµβανόµαστε άµεσα (όπως για παράδειγµα τις υπέρυθρες που µας 
θερµαίνουν) καθώς αυτές  µας προκαλούν  εσωτερικές και εξωτερικές βλάβες µετά από  την έκθεσή µας σε αυτές. 
Μάλιστα αυτό συµβαίνει αθροιστικά, δηλαδή όταν κάνουµε µία ακτινογραφία  “εκτιθέµεθα” σε ακτινοβολία, µια 
δεύτερη αθροίζεται, µια τρίτη επίσης, γι’αυτό  δεν πρέπει να κάνουµε ακτινογραφίες για  κάθε µη σοβαρό λόγο. 

Οι πολύ χαµηλές  συχνότητες  κυρίως  βρίσκονται στις γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ∆ίκτυα Υψηλής 
και Υπέρυψηλής Τάσεως µέχρι και 480.000 Volt που παρά τις Υψηλές γραµµές από το έδαφος σε πυλώνες 
δηµιουργούν  τεράστια µαγνητικά πεδία που σε µακροχρόνια παρατεταµένη γειτνίαση µπορεί να προκαλέσουν 
παρενέργειες σε ορισµένα  άτοµα. 

Παρά τις οδηγίες της ∆ΕΗ  για  απαγορευµένη ζώνη  κατοικιών και λοιπών δραστηριοτήτων  + -  50 µέτρα από τον 
άξονα των γραµµών Υψηλής τάσεως,χιλιάδες έχουν κτίσει “αυθαίρετα” ακόµη και κάτω από τους πυλώνες. 

Στην ίδια κατηγορία είναι οι σταθµοί  των  VLF, και αυτοί µε µεγάλης ισχύος ποµπούς και αντίστοιχη ακτινοβολία. 

Ακολουθούν  οι Ραδιoφωνικές συχνότητες  στα Μεσαία Κύµατα και στην συνέχεια τα βραχέα και υπέρβραχέα  
κύµατα  (µικροκύµατα).  

 

Mέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990  “κανένας” από το ευρύ κοινό  δεν είχε ασχοληθεί µε την 
ακτινοβολία των χιλιάδων πηγών που µας περιβάλουν. Όλα άρχισαν µε την εγκατάσταση των κεραιών 
της κινητής τηλεφωνίας. 

Η συχνότητα που βρίσκεται και το φάσµα της κινητής-κυψελοειδούς τηλεφωνίας (cell phones), αυτή καθ’αυτή έχει 
πολύ µικρή ισχύ τόσο στους αναµεταδότες κυψελικής µορφής  όσο και στις κινητές µονάδες-συσκευές που η ισχύς 
τους είναι της τάξεως του 1 Watt. 

Η κινητή τηλεφωνία, λέγεται και κυψελοειδής διότι κάθε ένας αναµεταδότης καλύπτει µία κυψέλη–περιοχή, 
γι’αυτό άλλωστε και η ισχύς  τους είναι µικρή αφού οι ζώνες της κινητής τηλεφωνίας είναι στους 850, 900, 1800 
και 1900ΜΗz 4 περιοχές (quad band). 

O υπερβολικός ντόρος γύρω από την ακτινοβολία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας έχει πάρει 
διαστάσεις υστερίας  σε τέτοιο  βαθµό που  φανερώνει την αµετροπρέπεια του Νέο-Έλληνα  που 
γνωρίζει τα πάντα και επί παντός επιστητού… 

Ραδιενέργεια – ΚΑΡΚΙΝΟΣ, κεραίες δίπλα στα σχολεία, στα Νοσοκοµεία κ.λπ, υστερικές κραυγές πολιτών αλλά και 
∆ηµάρχων που θέλουν τις ψήφους των δηµοτών… και όταν αποκαθηλώνεται κάποια κεραία γίνεται ολόκληρη 
παράσταση µε την τηλεόραση και την Νίκη κατά της “τεχνολογίας” . 

Αυτό έγινε και σε τουριστική περιοχή στην Κρήτη  και όταν δεν είχαν πλέον Κινητές επικοινωνίες άρχισαν…να 
διαµαρτύρονται… 

Σε  καθηµερινή βάση βγαίνουν παγκοσµίως µελέτες για την επιρροή της κινητής τηλεφωνίας  στην υγεία µας. Ήδη 
κυκλοφορούν πάνω από 5.000.000.000  κινητά σε ολόκληρο τον κόσµο  τα τελευταία  25 χρόνια και βάσει των 
υπερβολικών φηµών, θα είχαν πάθει Καρκίνο τουλάχιστον οι µισοί. 

Οι σταθµοί βάσεως, οι αναµεταδότες και  άλλες µικρές κυψέλες  έχουν τόσο χαµηλή ακτινοβολία και 
µάλιστα  εκτός των υψοµετρικών επιπέδων των περιοίκων, που τελείως αδικαιολόγητα µπαίνουν στο 
στόχαστρο όσων «µάχονται» για την αλλαγή στις θέσεις τους. 

               

Το φαινόµενο  στηρίζεται στην απόσταση από τον κύριο λοβό της κεραίας δηλαδή το ακτινοβολούν σήµα από την 
κεραία στο ένα µέτρο έχει µόλις το µισό, στα 3 µέτρα το 1/10 και στα 10 µέτρα µόλις το 1/100 της ισχύος 
του.Αυτές οι ακτινοβολίες αντιστοιχούν  µε  το  “πιστολάκι” που  φτιάχνετε τα µαλλιά σας !!! 
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  Τα  ασύρµατα τηλέφωνα µέσα στο σπίτι  έχουν την ίδια 
ακτινοβολία… 

Τα κινητά  δίπλα στο αυτί µας, έχουν  100 φορές πιο 
ισχυρή ακτινοβολία από την κεραία στις “ταράτσες”. 

Και εάν θέλουµε να κάνουµε σωστή εκµετάλλευση σ’αυτά 
πρέπει να  προσέξουµε την χρήση τους. 

     Θερµογραφίες της κεφαλής προ και µετά την 15 λεπτών 
έκθεση σε κινητά τηλέφωνα δίπλα στο αυτί µας. 

∆υστυχώς κανείς από τους επαίοντες  των Ιδρυµάτων της χώρας 
µας  έκανε µια σωστή ενηµέρωση  µε αποτέλεσµα  να 
αναγκάζεται και το κοινό να “αλλαλιάζει”.  

Υπεύθυνος για τον έλεγχο των ακτινοβολιών είναι  το κέντρο 
ατοµικής ενέργειας  “∆ηµόκριτος”  που µε την σχετική οµάδα 
ελέγχει και πιστοποιεί τις διάφορες εγκαταστάσεις, αλλά επίσηµα 
δεν έχει ανακοινώσει στο ευρύ κοινό  ΤΙΠΟΤΑ… 

Σίγουρα οι κεραίες των βάσεων δεν έχουν ακτινοβολία  τέτοια ώστε να είναι επικίνδυνη για την υγεία 
όλων µας.   Για όσους όµως που µιλούν µε τις ώρες, καλό θα ήταν να χρησιµοποιούν  τα διάφορα ενσύρµατα  
κιτ  ακουστικά ώστε ακόµα και η µικρή ακτινοβολία να µην επηρεάζει  τον εγκέφαλό τους. 

 

   

 

Όλες οι επιστηµονικές και τεκµηριωµένες µελέτες µε δείγµατα χρηστών για 10 έως 15 χρόνια, συµφωνούν ότι η 
επίδραση  στον ανθρώπινο οργανισµό και ειδικά στον εγκέφαλο -το σύνηθες πιο κοντινό σηµείο στο κινητό 
τηλέφωνο- είναι σχεδόν ανύπαρκτη. 

Το πιο  γνωστό  “glioma”  (όγκος  στον εγκέφαλο), δεν αποδείχθηκε  σε 10.000 περιπτώσεις οτι έχει σχέση µε 
την χρήση  κινητών τηλεφώνων. 
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  Παραθέτω τα διάφορα αποτελέσµατα των ερευνών της κάθε χώρας περιληπτικά: 

  ΝΟΡΒΗΓΙΑ   

Η Νορβηγική Μελέτη αναφέρει ότι ο ∆ανός  Joachim Schuz  της Cancer Society απέδειξε ότι σε 21 χρόνια, ουδεµία 
αύξηση καρκινικών περιπτώσεων παρατηρήθηκε να σχετίζεται µε την χρήση κινητών τηλεφώνων. 

Η µελέτη έγινε σε 420.000 ∆ανούς που άρχισαν να χρησιµοποιούν κινητά τηλέφωνα από το 1982–1995 και µέχρι 
το 2002. Μέσα σ’αυτόν τον µεγάλο αριθµό χρηστών υπήρξαν  14249 λιγότερα καρκινικά κρούσµατα από την 
γενική επιδηµιολογία της ∆ανίας από όλες τις πηγές. 

Τα στοιχεία απέδειξαν ότι δεν υπήρξε αύξηση των καρκινικών όγκων του εγκεφάλου, λευχαιµίας  ή όγκων του 
οπτικού ή των σιελογόνων αδένων από τους χρήστες των κινητών τηλεφώνων. 

  ΣΟΥΗ∆ΙΑ 

Η Σουηδική Μελέτη από τον Kjell Mild αναφέρει ότι παρατεταµένη χρήση των κινητών περίπου 1 ώρα ηµερησίως 
δίνει ένα δυνητικό ποσοστό 240% υψηλότερο για δηµιουργία εγκεφαλικού όγκου από ότι σε ένα άτοµο που δεν 
χρησιµοποιεί κινητό τηλέφωνο. 

Βασικά συµφωνεί ότι µε µέση χρήση 2000 ωρών µέσα σε περίοδο αρκετών ετών τα κινητά είναι ασφαλή για το 
ευρύ κοινό. 

Σε δειγµατοληπτική µελέτη 905 ατόµων οι οποίοι είχαν κακοήθη εγκεφαλικό όγκο σε σύγκριση µε 905 εθελοντές 
ηλικίας 20–80  ετών, ευρέθησαν 85 άτοµα µε κακοήθη όγκο που έκαναν χρήση πλέον της ώρας  και 
χρησιµοποιούσαν τα κινητά για περισσότερο από µία δεκαετία. 

  ΓΑΛΛΙΑ 

Στην Γαλλία είναι υποχρεωτικό να πωλούν τα κινητά τηλέφωνα µαζί µε τα εξωτερικά ακουστικά–µικρόφωνα, για 
προστασία από την ακτινοβολία στον εγκέφαλο. 

Παράλληλα προτείνουν ΟΧΙ στη χρήση κινητών σε παιδιά κάτω των 14 ετών. 

  ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

Η Βρετανική Εθνική Επιτροπή Ραδιολογικής Προστασίας (NRPB) που είναι ανεξάρτητη αρχή, προτρέπει και 
προτείνει σε σχετική έκθεση της, επειδή δεν υπάρχουν ακόµη σοβαρές ενδείξεις ότι η ∆ηµόσια Υγεία επηρεάζεται 
από την κινητή τηλεφωνία, το κοινό να είναι προσεκτικό χωρίς υπερβολές. 

Ειδικά για τα παιδιά που βρίσκονται σε ανάπτυξη, τόσο ο εγκέφαλος όσο και το νευρικό τους σύστηµα πιθανό να 
είναι πιο ευάλωτα σε υπερβολικές χρήσεις. Αυτό γιατί ουσιαστικά θα έχουν στο µέλλον µεγάλο χρόνο εκθέσεως 
συνολικά στην ζωή τους. 

 WHO-World Health Organization (ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ) 

 

Ο οργανισµός αυτός έκανε µελέτη σε 13.000  άτοµα από 13 χώρες µεταξύ του 2000 µέχρι το 2010 και 
ανακοίνωσε ότι δεν υπήρξε άµεση σχέση ακτινοβολίας κινητών µε την έναρξη σχηµατισµού εγκεφαλικών 
καρκινικών όγκων όπως το meniglioma ή το πιο σπάνιο glioma. 

Προληπτικά αναφέρει λογική χρήση των κινητών. 

 

Πολλές µελέτες αντίθετα προτείνουν την χρήση σε άτοµα µε συµπτώµατα Alzheimer διότι οι χαµηλές 
αυτές ακτινοβολίες δρούν θεραπευτικά. 
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    H.Π.Α. 

 Ο ∆ΗΜΟΣ ΤΟΥ SAN FRANSISCO 

Πέρασε τον πρώτο Νόµο στις Η.Π.Α. που απαιτεί από τις εταιρείες διαθέσεως κινητών τηλεφώνων να δηλώνουν 
και να εµφανίζουν την ισχύ τους . 

Ο ∆ήµαρχος  Gavin Newson δήλωσε ότι ο Νόµος αυτός είναι µία νίκη στα δικαιώµατα του κοινού στο να γνωρίζουν 
τα χαρακτηριστικά των τηλεφώνων που χρησιµοποιούν. 

Με ψήφους 10 υπέρ έναντι 1 κατά, υποχρεώνει τους “providers” να αναγράφουν τις πληροφορίες όπως και οι 
κατασκευαστές κινητών. 

 

   CALIFORNIA 

Σε άλλες περιοχές της California αυτό “εξωστρακίστηκε” από τα ισχυρά  “Lobby” των εταιρειών κινητής 
τηλεφωνίας. 

  MAINE 

Στο  Maine  προτάθηκε τοπικός Νόµος που να υποχρεώνει την τοποθέτηση πινακίδων όπως στα πακέτα των 
τσιγάρων , αλλά αυτό δεν εφαρµόστηκε διότι δεν έχει αποδειχθεί καθολικά η πραγµατικη επίδραση των κινητών 
στην υγεία των χρηστών. 

 

  HONG  KONG 

Στο  Hong Kong που έχει τεράστια χρήση κινητών, µία Γερµανική εταιρεία, η G-Hanz προωθεί µεγάλες ποσότητες 
κινητών µε υψηλή τεχνολογία  “stealth” τα οποία εκπέµπουν σε µικρά διαστήµατα αντί της συνεχούς εκποµπής 
των συµβατικών, ελαττώνοντας την ακτινοβολία. 

 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Παρ’ όλη την ∆ιεθνή οικονοµική κρίση, ο αριθµός των κινητών τηλεφώνων αυξάνει µε  «γεωµετρική πρόοδο». 

Τα τέλη του 2009, 4.6 δις κινητά, το 2010  5 δις και η αύξηση συνεχίζεται, ειδικά µε την δυνατότητα πλοήγησης 
στο διαδίκτυο µέσω των λεγόµενων smartphones. 

Ο Γενικός Γραµµατέας της  ITU  Dr.Toure, στην Σύνοδο της Βαρκελώνης είπε ότι τα κινητά δεν είναι  
“πολυτέλεια”, ειδικά για τις αναπτυσσόµενες χώρες,  διότι τα   SMS µπορούν να δώσουν Ιατρικές οδηγίες, 
υπενθυµίσεις αγωγής ή εµβολιασµών σε έκτακτες ανάγκες και σε απρόσιτες περιοχές. 

Αλλά και στον υπόλοιπο κόσµο συµβάλουν στον προγραµµατισµό  των τακτικών ελέγχων  προγεννητικών  
εξετάσεων  και εκατοντάδων  άλλων χρήσεων. 

Το  “mobile Banking”  έφθασε σε σηµείο  να υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασµοί στα κινητά χωρίς καν λογαριασµό 
…. σε τράπεζα. 
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    το σήµα της ραδιενεργού ακτινοβολίας   που είναι 

IONIZOYΣΑ    ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

 

ΚΑΙ  “ΟΛΑ” ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ  
ΣΩΜΑ 

 

 

                       

 

ΑΥΤΉ Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ  ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ 

 

Επηρεάζει σχεδόν  όλα τα όργανα  του σώµατός µας διότι περνά στο εσωτερικό και τα καταστρέφει. 

Οι ακτινοβολίες που δεχόµαστε  στην σύγχρονη ζωή µας  δεν είναι µόνο αυτές που δηµιουργούµε εµείς  
από τα  τεχνολογικά µας  δηµιουργήµατα. 

Υπάρχει το  διάστηµα που µας περιβάλλει , αλλά και µας “βοµβαρδίζει” µε την Κοσµική ακτινοβολία  τόσο στην 
επιφάνεια της γης και ιδιαίτερα κατά τα αεροπορικά µας ταξίδια. 

Η δόση που δέχεται το ανθρώπινο σώµα σε ένα υπερατλαντικό αεροπορικό ταξίδι µετ’επιστροφής είναι 3 mrem ή 
0,03  mSv  

-Μία ακτινογραφία δοντιού     5  mrem   ή  0,05  mSv 

-Μία ακτινογραφία θώρακος  10  mrem   ή  0,1    mSv 

-Μία  µαστογραφία               70  mrem   ή  0,7    mSv 

Η ετήσια εκθεσή σε φυσική ακτινοβολία περιβάλλοντος είναι 300 mrem ή   3  mSv 

(από το έδαφος, Κοσµική κλπ πηγές).  
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΚΟΣΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

 

Oι µονάδες µετρήσεως της ραδιενεργού  ακτινοβολίας και των διαφόρων υλικών και στοιχείων είναι το  Curie 
( Ci) (πρός τιµή της φηµισµένης επιστήµονος Marie Curie) 

Ή και κατά το  SI   (System International Unit)  το    Bequerel ( Bq). 

H δόση που λαµβάνει ένα ανθρώπινο σώµα εκφράζεται σε  rad ή βάση του  SI σε  gray  ( Gy ) , η βιολογική  
έκθεση  σε ακτινοβολία µετριέται σε rem ή στο SI σε µονάδες Sievert  (Sv) . 

 1  Gy  = 100  rad 

 1  Sv   = 100 rem    

Το  Ci ή το Βq  χρησιµοποιούνται για να εκφράσουµε την έκληση ραδιενέργειας στο περιβάλλον, πχ.  στο ατύχηµα 
του Chernobyl  81.000.000 Ci ραδιενεργού Καισίου ελευθερώθηκαν στην ατµόσφαιρα. 

Ενώ το rem και το Sievert  η “δόση” που δέχεται το ανθρώπινο σώµα και οι επιπτώσεις -συµπτώµατα- σε αυτό, 
βάσει του πίνακος που ακολουθεί. 

Για την προστασία των εργαζοµένων  σε περιβάλλον µε ιονίζουσες ακτινοβολίες υπάρχουν ειδικά δοσήµετρα που 
φέρουν επάνω στην ενδυµασία τους για συνεχή παρακολούθηση της πιθανής λήψεως  ραδιενεργού  ακτινοβολίας. 

 

Υπάρχει ασφαλές επίπεδο ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ?    ΟΧΙ 

 

Η ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΕ  rem 

 

 

5 – 10  rem              αλλαγή χηµικής συνθέσεως του αίµατος 

50                             ναυτία και ζαλάδες 

55                             κόπωση 

70                             εµετοί 

75                             πτώση τριχωτού  (σε 2 έως 3 εβδοµάδες) 

90                             διάρροια 

100                           αιµορραγία 

400                           πιθανός θάνατος  (σε 2 µήνες) 

1000                         εσωτερική αιµορραγία-θάνατος (1-2 εβδοµάδες) 

2000                         βλάβες στο κεντρικό νευρικό σύστηµα  

                                 απώλεια συναισθήµατος και θάνατος σε ώρες ή µέρες. 
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ΜΕΤΡΗΤΕΣ  ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ  ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ –    ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΟΥ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

 

 

 

 

Για την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία  και τις µη ιονίζουσες ακτινοβολίες υπάρχουν εκτός από τα φορητά 
όργανα ελέγχου, και µία σειρά από συσκευές φορητές για τον έλεγχο των ασφαλών επιπέδων ειδικά για τους 
τεχνικούς που πλησιάζουν  κεραίες µεγάλης ισχύος  ποµπών TV –FM  εγκαταστάσεις Radar  κεραίες µικροκυµάτων 
κλπ. 

 

 

 

                

 

ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ RF                 

 

 

                          

 

          ΜΟΝΙΤΟR ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ     ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

 

 

 

 

 

                            

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                             ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ 

ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΛΗ ΜΠΛΕ ΜΕ ΣΤΟΛΗ                      ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ       
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AYTONOMO  OΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ  ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ  

 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ-ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ  

 

 

  

      

 

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ  ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΠΗΓΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ .  

 

 

ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΝ 
ΚΝΗΜΗ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ  ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΠΟΥ 
∆ΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ  ΣΩΜΑ  

 

 

 

 

 

 

   ΠΡΟΣΟΧΗ  

Οσο πιο κοντά σε σταθµούς  κινητής τηλεφωνίας 
είµαστε τόσο πιο  µικρή η ισχύς που εκπέµπει το κινητό 
µας.   ∆ιότι  ρυθµίζει αυτόµατα την ισχύ εκποµπής του  ενώ 

αντίθετα την  

αυξάνει για να καλύψη έναν αναµεταδότη µακρυνό µε 
χαµηλό  σήµα. 

 

Τα νέα   3 G  τηλέφωνα έχουν µεγαλύτερη ισχύ. 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  111111   

  Οι οδηγίες για µια ασφαλή χρήση των κινητών τηλεφώνων είναι : 
 

1)Χρησιµοποιείται  ΠΑΝΤΟΤΕ  τα εξωτερικά    ακουστικά – µικρόφωνα   ώστε το κινητό να είναι όσο το δυνατόν 
πιο µακριά από τον εγκέφαλό σας. 

2)Αλλάζετε θέσεις/τσέπες στο κινητό σας σε σχέση µε το σώµα σας ώστε να µην γειτνιάζει µόνιµα µε 
συγκεκριµένο σηµείο του. 

3)Σε εσωτερικούς χώρους  όταν το σήµα δεν είναι ισχυρό  να µετακινήστε κοντά σε «ανοίγµατα» (παράθυρα, 
πόρτες κλπ) καθότι αποτελούν σηµεία µε καλύτερο ίσως σήµα, ώστε το κινητό σας να λαµβάνει αλλά και να 
εκπέµπει µε χαµηλότερη ισχύ. 

4)H χρήση του κινητού στα µέσα συγκοινωνίας λεωφορεία, τραµ, ηλεκτρικός, µετρό, πρέπει να αποφεύγεται για 
τους ίδιους λόγους της αυξήσεως του σηµατός του . 

5)Eάν το κινητό έχει υποδοχή  εξωτερικής κεραίας  συνδέστε το διότι έτσι χαµηλώνετε την ισχύ του αλλά και την 
διάρκεια της µπαταρίας του. 

6)Μη χρησιµοποιείτε το κινητό στο αυτοκίνητο χωρίς εξωτερική κεραία διότι όλη η ακτινοβολία αφ’ενός 
εγκλωβίζεται µεσα στην καµπίνα (φαινόµενο κλωβού Faraday), αφ’ετέρου αυξάνει την ισχύ του για να µπορέσει 
να “επικοινωνήσει". 

7)Μην κάνετε µεγάλη χρήση του κινητού όταν είστε σε κατάσταση εγγυµοσύνης. 

8)Μη δίνετε κινητά σε µικρά παιδιά (δεν είναι παιχνίδι το κινητό). 

9)Κρατάτε το κινητό στο κάτω µέρος και ει δυνατόν µε δύο δάχτυλα. Μην το εγκλωβίζετε µε όλη την παλάµη σας  
διότι του µειώνετε την ακτινοβολία αλλά και την λήψη του. 

10)Τα kit  ανοικτής ακρόασης στο αυτοκίνητο χωρίς εξωτερική κεραία  δεν ενδείκνυνται. (βλέπε παράγραφο 6)     

 

ΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ  

Για µη Ιονίζουσες ακτινοβολίες διαφέρουν από χώρα σε χώρα  όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

 

Προσοχή η τεχνολογία µας παρέχει άπειρες διευκολύνσεις αλλά θέλει και την σωστή  χρήση για να 
έχουµε µόνο θετικά αποτελέσµατα.  

 

 

73  Κ. Ψιλογιάννης 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  121212   

    ««IOTA 50TH ANNIVERSARY MARATHON»IOTA 50TH ANNIVERSARY MARATHON»  
1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 ∆εκεµβρίου 2013.1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 ∆εκεµβρίου 2013.  

  
  

Το 2014 θα συµπληρωθούν 50 χρόνια από τότε πού ο Βρετανός SWL,Geoff Watt BRS-3129 εµπνεύστηκε και 
δηµιούργησε το Islands On The Air award programme. Σήµερα µαζί µε το DXCC είναι ένα από τά δύο ποιο 
αναγνωρίσιµα διεθνή ραδιοερασιτεχνικά προγράµµατα βραβείων. 

Με την ευκαιρία λοιπόν αυτής της επετείου, το IOTA Committee της RSGB και ο ΙΟΤΑ Manager απευθύνουν 
πρόσκληση σε όλους τους ραδιοερασιτέχνες του κόσµου να συµµετάσχουν σε µια συναρπαστική 
ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα πού θα διαρκέσει για µια περίοδο δύο ετών. 

Ένα πραγµατικό ραδιοερασιτεχνικό µαραθώνιο… Τον: 

 

«IOTA 50TH ANNIVERSARY MARATHON» 
 

Έτσι κατά την διάρκεια του 2012 και 2013 καλούνται όσοι «κυνηγούν» τά ΙΟΤΑ («IOTA Chasers») να κάνουν 
επαφές µε όσα περισσότερα νησιά µπορούν και µέχρι 3 µπάντες το κάθε νησί. Για κάθε ΙΟΤΑ επαφή θα 
καταγράφουν 1 πόντο. Με συγκέντρωση 100 βαθµών θα λάβουν αναµνηστικό συµµετοχής. Όµως µέσα στην 
περίοδο των δύο ετών καλό είναι να βάλετε έναν υψηλότερο στόχο. Η συγκέντρωση 500 πόντων είναι ένας πολύ 
καλός στόχος. Για όσους επιτύχουν µεγαλύτερα σκόρ και ανάλογα την βαθµολογία πού θα συγκεντρώσουν θα 
τους απονεµηθούν µοναδικά συλλεκτικά βραβεία πού όπως καταλαβαίνετε δεν πρόκειται ποτέ να ξανά υπάρξουν. 
Επίσης θα διατεθούν και ξεχωριστά τρόπαια σε όσους από κάθε ήπειρο επιτύχουν την υψηλότερη βαθµολογία! Η 
κλιµάκωση της βαθµολογίας µε τά αντίστοιχα βραβεία είναι: 

 

50th Anniversary Marathon IOTA Chasers Participation certificate 100 πόντοι.  

50th Anniversary Marathon IOTA Chasers «Bronze» certificate      250 πόντοι. 

50th Anniversary Marathon IOTA Chasers «Silver» certificate        500 πόντοι. 

50th Anniversary Marathon IOTA Chasers «Gold» certificate          750 πόντοι. 

50th Anniversary Marathon IOTA Chasers «Diamond» certificate   1000 πόντοι.  

 

Επίσης ιδιαίτερη πρόσκληση απευθύνεται σε όσους πραγµατοποιούν IOTA DXpeditions ώστε να ενεργοποιήσουν 
όσο το δυνατόν δύσκολα και σπάνια Islands group. 

Επίσης ιδιαίτερη πρόσκληση απευθύνεται στους σταθµούς µονίµους κάτοικους νησιών, τούς «ΙΟΤΑ Activators» 
ώστε να πραγµατοποιήσουν δυναµικές operation από τά νησιά τους κατά την περίοδο του Μαραθώνιου. Η 
βαθµολογία µε τά αντίστοιχα βραβεία είναι σε συνάρτηση µε τον αριθµό των επαφών πού θα πραγµατοποιηθούν 
και του βαθµού σπανιότητας του νησιού πού θα ενεργοποιηθεί. Μιάς και για τους ΙΟΤΑ Activators ο τρόπος 
βαθµολογίας είναι πιο περίπλοκος, ο αναλυτικός τρόπος υπολογισµού της βαθµολογίας όσων ενεργοποιήσουν 
νησιά, αναπτύσσεται στους λεπτοµερείς κανονισµούς του Μαραθώνιου. 

Το πλήρες κείµενο στην Ελληνική γλώσσα, των κανονισµών του «IOTA 50TH ANNIVERSARY MARATHON» το έχω 
ανεβάσει στην ιστοσελίδα των ΙΟΤΑ τής RSGB: http://www.rsgbiota.org και ειδικότερα µπορείτε να το κατεβάσετε 
από τό: http://www.rsgbiota.org/marathon/marathonsv.pdf 
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  Το «Aegean DX group» στηρίζει το «Islands On The Air - IOTA award programme». 

Γιατί όπως λέµε, τα ΙΟΤΑ έχουν το 
κύτταρο της θαλασσινής 
περιπέτειας, το όνειρο, τη 
φρεσκάδα, το ψάξιµο του χάρτη 
για τον εντοπισµό της µικρής 
εκείνης κουκίδας γής στην 
απεραντοσύνη των θαλασσών! 
Γιατί το ΙΟΤΑ έχει δώσει µια 
ξεχωριστή ιδιαιτερότητα των op-
eration από τά νησιά µας… 

 

Γιατί εµείς οι Έλληνες είµαστε 
ένας θαλασσινός λαός. Από την 
Πίνδο έως το Καστελόριζο… 

Έτσι καλούµε µέσα και από τις σελίδες του «5-9 Report» της διαδικτυακής έκδοσης των Ελλήνων 
Ραδιοερασιτεχνών, όλους τους συναδέλφους να συµµετάσχουν δυναµικά στον Μαραθώνιο των ΙΟΤΑ. 

 

Για να ακουστούν τά νησιά των Ελληνικών Θαλασσών ∆ΥΝΑΤΑ! Για να ακουστεί και τώρα στους δύσκολους 
καιρούς, η Ελληνική ραδιοερασιτεχνική φωνή ∆ΥΝΑΤΑ! 

 

Επίσης ιδιαίτερη πρόσκληση απευθύνει το «Aegean DX group» σε όσους DXpeditioners έχουν την δυνατότητα να 
ενεργοποιήσουν τά Ελληνικά MOST WANTED IOTA GROUPS: 

  

 

 

EU-158 SV Peloponnisos (Messinia) Region group 30.8% 

 

Agios Mariani, Avgo [near Venetiko], Proti, Sap-ientza, Schiza, Venetiko) (Note: not Chelonaki [aka Marathonisi], 
Sfaktiria)                                            36º38–37º23N  021º30–022º20E   

 

 

EU-075 SV Peloponnisos (Argolis) / Attiki Region group 41.9% 

 

(=Agios Georgios, Agios Thomas, Agkistri, Aigina, Arsida, Diaporioi, Dokos, Fleves, Kyra, Laouses, Moni, Patrok-
lou, Plateia, Psili, Romvi [aka Tolo], Salamina, Spetses, Spetsopoula, Stavronisi, Trikeri, Ydra [aka Hydra], Yp-
sili). (Note: not Poros or EU-060 counters)  37º04–38º20N  022º43–024º05E 
 
 
 
EU-187 SV9 Crete's Coastal Islands 47.4%  
 
 
(Agios Theodoros, Agria Gramvousa, Avgo, Chrysi, Dia, Dragon-ada, Elasa, Gavdopoula, Gavdos, Gianysada, 
Imeri Gramvousa, Koufonisi, Paximada, Paximadia, Pontikonisi, Pseira)  
34º45–35º43N 023º25–026º25E 

 

 

                                                                                       Βασίλης Τζανέλλης 

                                                                               Ένας από το «Aegean DX group» 

                                                                                     RSGB corporate member 

                                                                                          73 de SV8CYV 
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  Πρόβλεψης ∆ιαδώσεως από το Κεντρικόν Αιγαίον. 
 

Γράφει ο SV1CU/SV8 

Παναγιώτης Μαργαρίτης  

sv1cu@otenet.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

      Μέγιστη ισχύς ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας εις τις 22⁰  
Εύρος δέσµης 34,5⁰ , - 3 db εις τις 8,1⁰ και 42,6⁰ 

Συχνότητα 14 ΜΚ 

Απολαβή 0.43 db ως προς ισοτροπική κεραία     Έδαφος βραχώδες 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την διεθνήν ώραν. Ο αριστερός κάθετος άξονας την συχνότητα και ο δεξιός 
άξονας την γωνίαν εις µοίρες. 

Εις την επικεφαλίδα αναφέρεται το στίγµα της Μυκόνου και τα στίγµατα των σταθµών µε την απόσταση 
µεταξύ των δύο σηµείων. 

ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2011 
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  Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  4U1UN 

 

 

Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  OA4B 

 

 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  161616   

  Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  ZS6DN 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρχισε από σήµερα κιόλας να γράφεις τις Ραδιοερασιτεχνικές 

σου εµπειρίες στο 55--99  ReportReport. 

Έλα στην παρέα....Έλα στην παρέα....  
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CUBICAL QUADCUBICAL QUADCUBICAL QUAD   
 

Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος 

                                                                                   sv1nk@hotmail.com 

 
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι γεια σας. Βάζω στοίχηµα µια ροµπόλα Κεφαλονιάς ότι δεν θα 
βρείτε έστω και ένα Ραδιοερασιτέχνη που να µην έχει ακούσει, διαβάσει, ή συζητήσει για µια 
κεραία που κινείται µεταξύ θρύλου και …. µυστηρίου! την CUBICAL QUAD. 

Η QUAD είναι µια κεραία που έχει χρησιµοποιηθεί, από δεκάδες χιλιάδες Ραδιοερασιτέχνες 
σε όλο τον κόσµο µε εξαιρετική επιτυχία! τόση, ώστε να έχει γίνει θρύλος. 

Βέβαια, σε κάθε τι που γνωρίζει επιτυχία µπλέκετε η πραγµατικότητα µε την φαντασία και το 
αποτέλεσµα είναι ατελείωτες ώρες ραδιοερασιτεχνικών συζητήσεων σε όλες τις συχνότητες 
για τις.. QUAD. Αλλά και  πολλές χιλιάδες σελίδες  έχουν γραφτεί από πολλούς θιασώτες των 
QUAD οι περισσότεροι εκ των οποίων νοµίζουν ότι τις ξέρουν έστω και αν δεν έχουν φτιάξει 
ποτέ καµία στην ζωή τους, πολλοί λιγότεροι από αυτούς τις έχουν  χρησιµοποιήσει 
αγοράζοντάς τες από το εµπόριο, και ακόµη λιγότεροι τις υπολόγισαν και τις κατασκεύασαν 
µε τα χέρια τους.    

Εµείς θα γνωρίσουµε τις QUAD από την πρακτική τους πλευρά, και στο µέτρο του δυνατού 
θα αποσαφηνίσουµε όλα εκείνα τα σηµεία που ενδιαφέρουν τον µέσο Ραδιοερασιτέχνη. 

 

 
Ιδιοκατασκευή  Κλασσικής Cubical Quad για τα 6m.  
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  Λίγη Ιστορία… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W9LZX, Clarence C. Moore (1904-1979) 

 

«Πατέρας» της περίφηµης κεραίας QUAD είναι ο Ραδιοερασιτέχνης Clarence Moore W9LZX, µηχανικός 
και προϊστάµενος  του Ραδιοφωνικού σταθµού  βραχέων κυµάτων “HCIB” που εξέπεµπε από την 
οροσειρά των Άνδεων στο Εκουαδόρ της νότιας Αµερικής. 

Ο Moore διαπίστωσε ότι λόγω των τοπικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή που είχαν 
εγκατασταθεί οι κεραίες εκποµπής του σταθµού τύπου «Yagi – Uda» σχηµατιζόταν έντονα φαινόµενα 
«κορώνας» γύρω από τα στοιχεία εκποµπής τους. 

Αυτό το ενοχλητικό όσο και επικίνδυνο φαινόµενο οδήγησε τον Moore στην αναζήτηση µιας οριστικής 
λύσης ώστε ο σταθµός να µπορεί να εκπέµπει ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν 
στην περιοχή που ήταν εγκατεστηµένες οι κεραίες του. 

Μετά από  µελέτη και πολλές δοκιµές ο Moore και η οµάδα του κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ήταν 
πρακτικά αδύνατον να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο και στράφηκαν στην µελέτη και τον σχεδιασµό  
µιας νέας κεραίας.  

Και το όνοµά  αυτής… QUAD! 

 

Η «νέα»  αυτή κεραία είχε χαρακτηριστικά που την έκαναν µοναδική. 

 

1. Το οδηγό της στοιχείο ήταν γειωµένο γαλβανικά  στην… γείωση του σταθµού µε αποτέλεσµα 
οποιαδήποτε ανεπιθύµητη εκκένωση να οδηγείτε κατευθείαν στην γη. 
2.  Η κεραία είναι κατευθυντική, όπως  ακριβώς και η Yagi την οποία θα αντικαθιστούσε. 
3. Η αντίσταση εισόδου της  είναι «διαχειρίσηµη»  από οποιοδήποτε σύστηµα προσαρµογής σύνθετης 
αντίστασης πχ Balun, µετασχηµατιστή γραµµής, «Γ» matcher κλπ. 
4. Η απολαβή της – το κέρδος της σε dbd – είναι µεγαλύτερο από της Yagi-Uda!!!!! για ίδιο αριθµό 
παρασιτικών στοιχείων. 
Το εύρος ζώνης συχνοτήτων – Bandwidth – της QUAD είναι κατά πολύ µεγαλύτερο από το αντίστοιχο 
µιας Yagi-Uda για την ίδια Band-α. 
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   6. Ανάλογα µε το σηµείο σύνδεσης της γραµµής µεταφοράς στο οδηγό στοιχείο η κεραία εκπέµπει σε 
κατακόρυφη ή οριζόντια πόλωση. 

                                       

 
     

     Προσέξτε, δεν αλλάζουµε την θέση της κεραίας σε σχέση µε το  οριζόντιο επίπεδο για να 
αλλάξουµε την πολικότητα, αλλά απλά  αλλάζουµε το σηµείο τροφοδοσίας  στο οδηγό στοιχείο, 
τόσο απλά!  

     Στην εικόνα που ακολουθεί µπορείτε να δείτε µια QUAD µε σύστηµα  αλλαγής πολικότητας. 

 

 
7. Η γωνία εκποµπής της είναι µικρότερη από την γωνία µιας Yagi  τοποθετηµένες στο ίδιο ύψος και µε 
την ίδια ποιότητα εδάφους. 
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Σύγχρονη εργοστασιακή H.F. multi-
band QUAD 

 

 

Ο Clarence Moore W9LZX κατέθεσε τα 
σχέδια και την µελέτη της κεραίας και 
πήρε το υπ΄αριθµό  2,537,191 δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας – πήρε την πατέντα στα 
Ελληνικά – µε το παρακάτω αυθεντικό 
σχέδιο της κεραίας QUAD. 

 

Η αλήθεια είναι ότι η πρωτότυπη κεραία 
έχει κάποιες διαφορές από τις QUAD 
που χρησιµοποιούµε εµείς οι 
Ραδιοερασιτέχνες σήµερα αλλά σε 
γενικές γραµµές  και οι δύο κεραίες 
είναι το ίδιο πράγµα. 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρη σε αυτά τα σχέδια οι 
Ραδιοερασιτέχνες «χαίρονται» τις 

σύγχρονες QUAD 

 

 

 

 

Από αυτήν την πρωτότυπη συρµάτινη 
QUAD της FIG 1, «γεννήθηκαν» όλες 
οι υπόλοιπες παραλλαγές της όπως 
φαίνονται στις FIG 2 έως 6 και όχι 

µόνο!  ∆ύο από τις πιο διαδεδοµένες 
κεραίες στον κόσµο των 

Ραδιοερασιτεχνών η «∆» Loop και η 
“QUAGI”  ή µε την επίσηµη ονοµασία 
της «Quad-Yagi array» είναι άµεσοι 

απόγονοι της. 
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Ας αρχίσουµε λοιπόν την γνωριµία µας µε την CUBICAL QUAD αποσαφηνίζοντας το…. όνοµά της!! 

 
Με λίγη φαντασία το βαφτίζουµε κύβο! Hi..Hi.. 

 

CUBICAL = Κύβος. Η ζωηρή φαντασία των Ραδιοερασιτεχνών «είδε» τα δύο ορθογώνια και ισόπλευρα 
πλαίσια της κεραίας σαν τις πλευρές ενός κύβου οπότε την ονόµασαν κυβοειδή κεραία. 

QUAD = Τετράπλευρο. Και αφορά τις τέσσερις ισοµήκης πλευρές του κάθε  

              στοιχείου της κεραίας. 

Οπότε σε ελεύθερη µετάφραση Cubical Quad = Κυβοειδής τετράπλευρη κεραία.  

 

Ας δούµε τώρα την ίδια την κεραία. 

Η ελάχιστη  σύνθεση µιας κεραίας Quad είναι το οδηγό της στοιχείο -  Driven element- και ένα 
παρασιτικό στοιχείο. Και λέω παρασιτικό στοιχείο γιατί αυτό µπορεί να είναι είτε ένας ανακλαστήρας – 
reflector, είτε ένας κατευθυντήρας – director.  
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  Σε καµιά περίπτωση δεν είναι κεραία CUBICAL QUAD το Driven element – οδηγό στοιχείο. Μόνο του 
είναι µια Loop  antenna – µια κεραία βρόγχου και τίποτε άλλο, και το διευκρινίζω γιατί αρκετοί φίλοι 
ραδιοερασιτέχνες κάνουν αυτό το λάθος.  

 

Τώρα, αν µας ενδιαφέρει να ελαττώσουµε ή και να εξαλείψουµε τελείως τα ανεπιθύµητα σήµατα 
σταθµών που εκπέµπουν από την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που εµείς θέλουµε να κάνουµε QSO 
θα χρησιµοποιήσουµε ένα συνδυασµό Οδηγού στοιχείου – Ανακλαστήρα, αν πάλι µας ενδιαφέρει να 
στείλουµε την µέγιστη δυνατή εκποµπή µας προς την κατεύθυνση που θέλουµε να κάνουµε QSO  
αδιαφορώντας για τα ανεπιθύµητα σήµατα που δέχεται η κεραία µας από πίσω, τότε χρησιµοποιούµε 
τον συνδυασµό Οδηγό στοιχείο – κατευθυντήρας. 

 

Στην περίπτωση που τεχνικά και οικονοµικά είναι δυνατόν κατασκευάζουµε µια κεραία QUAD τριών 
στοιχείων που συνδυάζει όλα τα παραπάνω! 

 

Στην επόµενη εικόνα βλέπουµε το σχέδιο µιας  Cubical QUAD δύο στοιχείων που είναι και η πιο 
διαδεδοµένη ειδικά στα βραχέα κύµατα. 

 

 
Η κλασσική CUBICAL QUAD δύο στοιχείων µε µετασχηµατιστή γραµµής και stub για τον 

συντονισµό του ανακλαστήρα. 

 

 

  Στην επόµενη εικόνα  βλέπετε την λιγότερο διαδεδοµένη QUAD µε τον συνδυασµό Οδηγό στοιχείο – 
κατευθυντήρας. 
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CUBICAL QUAD δύο στοιχείων Οδηγό στοιχείο και κατευθυντήρας µε  

µετασχηµατιστή γραµµής για σύνδεση σε κάθοδο 50 ΩΜ. 

 

Και για να ολοκληρώσουµε στην επόµενη εικόνα βλέπουµε µια κεραία QUAD τριών στοιχείων 
µε Ανακλαστήρα, Οδηγό στοιχείο, και Κατευθυντήρα. 
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  Πως υπολογίζουµε τις διαστάσεις των στοιχείων. 
 

Στην βιβλιογραφία που αφορά της κεραίες QUAD θα βρείτε αρκετούς ελαφρά διαφορετικούς τύπους 
για τον υπολογισµό των κεραιών QUAD, συνοδευόµενους από τεκµηριωµένη αιτιολόγηση. Η δική µου 
εµπειρία µε οδήγησε να ακολουθώ τους εξής τύπους οι οποίοι δίνουν διαστάσεις πολύ κοντά στις 
ιδανικές. 

 

Για τον υπολογισµό του οδηγού στοιχείου – driven element συνιστώ τον τύπο: 

                                              1005 

Ο∆ΗΓΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ(m) = (------------) * 0.33 

                                             F(MHZ)  

 

 

                                         1030 

ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ(m) = (----------) * 0.33 

                                         F(MHZ) 
 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ Ο∆ΗΓΟΥ-ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ = 0.14~0.2 * ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (στο οποίο θα εκπέµπει η 
κεραία) 

 

Αν έχετε την πρόθεση να φτιάξετε και ένα ή περισσότερους κατευθυντήρες  τότε σας συνιστώ τον 
επόµενο υπολογισµό για τον κατευθυντήρα: 

 

                                            968 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΑΣ(m)= (-----------) * 0.33  

                                          F(MHZ) 
 

Και απόσταση οδηγού στοιχείου – κατευθυντήρα ίδια µε την απόσταση οδηγού στοιχείου – 
ανακλαστήρα.  

 

Μην πονοκεφαλιάζεται αν οι διαφορετικοί τύποι σας δίνουν διαφορετικές διαστάσεις, είναι φυσιολογικό 
γιατί πιθανόν να συµπεριλαµβάνουν συντελεστές επιβραχύνσεως ή διορθώσεως που αφορούν τον λόγο 
µήκους κύµατος προς την  διάµετρο του αγωγού του στοιχείου, την επίδραση των µεταλλικών 
βραχιόνων στήριξης των στοιχείων αλλά και του ίδιου του Boom αν είναι µεταλλικά κλπ. 

 

Με όποιους τύπους και αν υπολογίσετε την κεραία σας τα στάσιµα θα «έρθουν» στα φυσιολογικά τους 
επίπεδα µέσω του κυκλώµατος προσαρµογής γραµµής µεταφοράς – οδηγού στοιχείου. Όσο αφορά την 
απολαβή της κεραίας, τον λόγο «εµπρός προς πίσω» κλπ µην ανησυχείτε πρακτικά οι όποιες διαφορές 
µεταξύ των κεραιών είναι µικρές και πρακτικά ασήµαντες.     

 

Βέβαια σήµερα κανένας σχεδόν δεν κάθετε µε µολύβι και χαρτί να υπολογίσει µια κεραία, είτε θα 
χρησιµοποιήσει κάποιο λογισµικό πακέτο, είτε θα χρησιµοποιήσει τις έτοιµες µηχανές υπολογισµού 
κεραιών που υπάρχουν στο Internet. 
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Τα στοιχεία µιας κεραίας QUAD απαιτούν την τοποθέτησή τους επάνω σε µονωτικά, µη αγώγιµα ή 
µαγνητικά υλικά, όπως το ξύλο, το PVC το fiberglass κλπ. ∆υστυχώς πολλές φορές κάτι τέτοιο είναι 
αδύνατο ειδικά στις χαµηλές συχνότητες των HF, όπου οι γεωµετρικές διαστάσεις της κεραίας απαιτούν 
την στήριξη των στοιχείων σε µεταλλικά υποστηρίγµατα για να έχει η κεραία την ανάλογη µηχανική 
αντοχή. 

 

Όταν τα στοιχεία µιας QUAD τοποθετηθούν πάνω σε ένα µεταλλικό σκελετό, τότε δηµιουργείται µια 
ισχυρή σύζευξη µεταξύ των στοιχείων της κεραίας  και του µεταλλικού Boom και των  Βραχιόνων µε 
αποτέλεσµα η κεραία να «αποσυντονίζεται».  Έτσι ενώ οι υπολογισµοί µιας QUAD δίνουν τις διαστάσεις 
που απαιτούνται για δεδοµένη συχνότητα εργασίας, η κεραία συντονίζει σε «ελαφρά» διαφορετική 
συχνότητα!  

 

Η µοναδικά πραγµατική λύση είναι να αυξοµειώσουµε το µήκος της των στοιχείων της κεραίας ώστε να 
διορθώσουµε την συχνότητα συντονισµού της. Σε κάθε περίπτωση προσπαθήστε να µετριάσετε την 
ποσότητα του µετάλλου που βρίσκεται κοντά στα στοιχεία της κεραίας επιλέγοντας κάθε βραχίονας 
στήριξης από το ΒΟΟΜ και µέχρι το 50% του µήκους του να είναι µεταλλικός και το υπόλοιπο 50% 
από µονωτικό υλικό. 
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  Η προσαρµογή της QUAD στην γραµµή µεταφοράς.  

 

Η αντίσταση µιας CUBICAL QUAD κυµαίνεται από 60 ~ 100 ΩΜ. Αυτό σηµαίνει ότι µπορούµε να 
συνδέσουµε απευθείας µια κάθοδο 50 ή ακόµη καλύτερα 75 ΩΜ στο οδηγό στοιχείο, όπως δείχνει η 
παρακάτω εικόνα. 

 

 
Απευθείας σύνδεση οµοαξονικής γραµµής σε QUAD, µε στάσιµα «κάτω» από 2:1. 

 

Καλό είναι να τοποθετήσουµε µερικές «χάντρες» φερίτη  για να εµποδίσουµε την διαρροή 
ραδιοσυχνότητας από την κεραία προς την γραµµή µεταφοράς. Μια τέτοιου είδους άµεση ζεύξη 
δηµιουργεί «στάσιµα» κύµατα τα οποία ανάλογα µε την κατασκευή της κεραίας µπορεί να φτάσουν 
ακόµη και τα 2:1. Στάσιµα 2:1 σηµαίνει απώλεια σε εκποµπή και λήψη 12% όχι και λίγο ε;;;  

 

Απαραίτητα λοιπόν θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε ένα κύκλωµα προσαρµογής µεταξύ της καθόδου 
µας και της κεραίας ώστε να έχουµε την καλύτερη δυνατή προσαρµογή ώστε να έχουµε την µέγιστη 
δυνατή µεταφορά σήµατος από την κάθοδο στην κεραία και αντίστροφα. 

 

Ο καλύτερος δυνατός τρόπος προσαρµογής είναι το κύκλωµα προσαρµογής τύπου «Γ» ή gamma 
match, αποτελείτε από ένα αλουµινένιο σωλήνα και ένα κοµµάτι κάθοδο RG-213 ή RG-8 από την οποία 
έχουµε αφαιρέσει τον µαύρο εξωτερικό πλαστικό µανδύα και το «µπλεντάζ». 

  

Στην ουσία εκείνο που κάνουµε είναι να φτιάξουµε ένα µεταβλητό πυκνωτή ο ένας οπλισµός του 
οποίου είναι ο αλουµινένιος σωλήνας, και ο άλλος η «ψίχα» του καλωδίου RG-213 ή RG-, το 
διηλεκτρικό του πυκνωτή είναι το µονωτικό που βρίσκετε  γύρω από την «ψίχα» του καλωδίου και 
κρατά σε σταθερή απόσταση την ψίχα από το «µπλεντάζ». 

Στο επόµενο σχήµα µπορείτε να δείτε πόσο εύκολα µπορεί να φτιάξει ο οποιοσδήποτε ένα  gamma 
match. 
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Gamma match για κεραία Quad. 

Στην επόµενη εικόνα µπορείτε να δείτε πώς µπορείτε υπολογίσετε µόνοι σας τα στοιχεία µιας κεραίας 
QUAD και την χωρητικότητα του gamma match. 
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  Η προσαρµογή µε gamma match δεν είναι ευτυχώς ο µόνος τρόπος προσαρµογής της γραµµής 
µεταφοράς  µε την κεραία, και λέω ευτυχώς γιατί η κατασκευή ενός gamma match και ο συντονισµός 
του απαιτεί κάποιες δεξιότητες που ενδεχοµένως κάποιοι συνάδελφοι να µην έχουν. Έτσι λοιπόν ένας 
πολύ πιο απλός τρόπος χωρίς όµως δυνατότητα συντονισµού είναι η κατασκευή ενός µετασχηµατιστή 
προσαρµογής µε δακτυλιοειδή σιδηροπυρίνα όπως φαίνεται στο επόµενο σχήµα. 

 

 
Balun κατάλληλο για προσαρµογή 50/100 ΩΜ δηλαδή 2:1 

 

  

Επάνω σε ένα πυρήνα τύπου FT240-61 τυλίγεται όπως δείχνει η εικόνα 11 σπείρες επάργυρου 
σύρµατος για το πρωτεύον του µετασχηµατιστή (50ΩΜ) και τις κολλάτε µε κόλα. Αφού στεγνώσει η 
κόλα τυλίξτε 16 σπείρες ίδιου σύρµατος για το δευτερεύον του µετασχηµατιστή (100ΩΜ)  και κολλήστε 
και αυτές τις σπείρες µε κόλα. Η πλευρά µε τις πολλές σπείρες συνδέεται στο οδηγό στοιχείο της 
κεραίας και η πλευρά µε τις λίγες στην γραµµή  µεταφοράς – κάθοδο. 

 

Πλεονεκτήµατα αυτής της µεθόδου είναι η  απλότητα της κατασκευής του µετασχηµατιστή, και το 
γεγονός ότι δεν απαιτείται κάποιου είδους συντονισµός. Μειονέκτηµα, αν η κεραία για οποιονδήποτε 
λόγο «ανεβάζει» στάσιµα πχ. Κακός υπολογισµός των διαστάσεων ή κακή κατασκευή, δεν υπάρχει 
τρόπος να τα ρυθµίσουµε. Για τον λόγο ατό αυτό πρέπει να ακολουθούµε τις οδηγίες και τις διαστάσεις 
που προτείνουν τα σχέδια των κεραιών µε θρησκευτική ευλάβεια! 

 

Τέλος η πιο αγαπητή, συνηθισµένη, και φθηνή µέθοδος προσαρµογής είναι η χρήση ενός 
µετασχηµατιστή γραµµής λ/4.  Το µόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε ένα κοµµάτι 
καθόδου 75 ΩΜ µήκους λ/4 µεταξύ της του οδηγού στοιχείου και της γραµµής µεταφοράς που 
«πηγαίνει» στον ποµποδέκτη µας. 

 

Στην επόµενη εικόνα φαίνεται ο τρόπος που γίνεται αυτή η εύκολη σύνδεση. 
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Προσαρµογή µε µετασχηµατιστή γραµµής λ/4. 

 

Στην πραγµατικότητα οι συνδέσεις µεταξύ των καλωδίων γίνονται µε Connector-ες πχ PL-259 και 
ενδιάµεσες οµοαξονικές «µούφες». Και εδώ δεν υπάρχει η δυνατότητα ρύθµισης  των στασίµων 
κυµάτων οπότε η ευλαβική τήρηση των διαστάσεων και των οδηγιών του σχεδίου της κεραίας είναι 
επιβεβληµένη. 
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  Ο συντονισµός της QUAD. 

 

Η QUAD όπως και κάθε άλλη κεραία απαιτεί συντονισµό ώστε να αποδώσει το µέγιστο των 
δυνατοτήτων της. Μια καλοκατασκευασµένη QUAD µας επιτρέπει να ρυθµίσουµε τα στάσιµα κύµατα 
µεταξύ γραµµής µεταφοράς και  οδηγού στοιχείου – κεραίας, αλλά και την εξασθένηση που προκαλεί ο 
ανακλαστήρας στα ανεπιθύµητα σήµατα που δέχεται η κεραία από την πλευρά του! ασυνήθιστη 
δυνατότητα που πολλοί ραδιοερασιτέχνες αγνοούν, αλλά εξαιρετικά χρήσιµη.    

 

Ανεξάρτητα του τι έχετε ακούσει, µια QUAD για τα βραχέα για να «δουλέψει» σωστά απαιτεί ένα 
ελάχιστο ύψος 12 µέτρων από το έδαφος, αυτό έχει δείξει η πρακτική πάµπολλων χρόνων, οπότε πριν 
κατασκευάσετε µια κεραία QUAD βεβαιωθείτε ότι θα µπορέσετε να την ανεβάσετε στα 12 µέτρα. 

 

Για να ρυθµίσετε τα στάσιµα της κεραίας, τοποθετήστε το σωληνάκι του gamma match στην µέση και 
δείτε τα στάσιµα της κεραίας στην κεντρική συχνότητα της περιοχής συχνοτήτων που θα  δουλέψετε 
πχ για τα 10m το κέντρο της µπάντας είναι οι 28. 850 ΜΗΖ, 

 

Ρυθµίστε τα στάσιµα µετακινώντας το σωληνάκι δεξιά αριστερά στην ελάχιστη τιµή τους, το 
πιθανότερο είναι να µην είναι 1:1, αλλά αν βρίσκονται γύρω στο 1:1.5 είναι καλά. Ελέγξτε στο άνω και 
κάτω άκρο της µπάντας και βεβαιωθείτε ότι τα στάσιµα είναι κάτω από 2:1. Αν τα στάσιµα είναι 
υψηλότερα ελέγξτε για κατασκευαστικά λάθη, κάπου κάτι σας έχει ξεφύγει, βρείτε το και διορθώστε 
το, η κεραία δεν φταίει τίποτε το λάθος είναι δικό σας. Hi…Hi… 

 

Όπως συµβαίνει σε πολλά  κεραιοσυστήµατα, έτσι και στο σύστηµα µιας CUBICAL QUAD ενδέχεται να 
έχουµε επιστροφή της RF από το «µπλεντάζ» της γραµµής µεταφοράς για διαφόρους λόγους. Σε αυτή 
την περίπτωση εκτός από την κεραία ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΕΙ και η ίδια η κάθοδος ένα πλήθος παρασιτικών 
εκποµπών ικανών να δηµιουργήσει προβλήµατα στις τηλεοράσεις, στερεοφωνικά συγκροτήµατα, 
θυροτηλέφωνα κλπ. 

 

Για να αποφύγουµε ή για να µετριάσουµε αυτό το φαινόµενο καλό είναι να χρησιµοποιήσουµε 
διαφόρων ειδών φερρίτες κατά µήκος της γραµµής όπως δείχνουν οι παρακάτω εικόνες. 

 

 
    

Τυλίξτε µερικές στροφές καθόδου για να  φτιάξτε ένα RF Chock  
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Τοποθετήστε πολλές «χάντρες» γύρω από την κάθοδο για να φτιάξετε ένα αποτελεσµατικό 

RF Chock κατά της RF. 

  

Yagi – Uda εναντίων QUAD  

 

Υπάρχει µια παλαιά διαµάχη µεταξύ των υποστηρικτών των κεραιών Yagi-Uda και Cubical Quad. Και οι 
µεν και οι δε σε πολλές περιπτώσεις ισχυρίζονται ότι η κεραία της επιλογής τους έχει υπερφυσικές 
ιδιότητες σε σχέση µε την αντίπαλη. Η αλήθεια είναι η εξής: 

 

1. Η κεραία Cubical Quad είναι σε γενικές γραµµές πολύ πιο «ήσυχη» κεραία σε σχέση µε την Yagi - 
Uda συγκρινόµενες την ίδια στιγµή µε ίδιες  συνθήκες λήψης. Με απλά λόγια ο «θόρυβος της 
µπάντας» που ακούει µια Quad είναι συγκρίσιµα  µικρότερος σε σχέση µε τον θόρυβο µιας Yagi – Uda. 
2. Μια κεραία Cubical Quad εργάζεται καλύτερα σε χαµηλότερο ύψος από αυτό που χρειάζεται µια 
Yagi – Uda για ίδιες συνθήκες εργασίας πχ. Συχνότητα, ποιότητα εδάφους κλπ. 
3. KAI οι δύο κεραίες επηρεάζονται από την ύπαρξη µεταλλικών αντικειµένων κοντά τους αλλά…. µε 
διαφορετικό τρόπο! Η µεν Yagi είναι πιο «ευαίσθητη» σε µεταλλικά αντικείµενα που βρίσκονται κοντά 
στην άκρη των στοιχείων της, ενώ η QUAD είναι «ευαίσθητη» σε µεταλλικά αντικείµενα που 
βρίσκονται κοντά στις κατακόρυφες πλευρές των στοιχείων της. 
4. Η κεραίες Yagi έχουν υψηλότερο συντελεστή ποιότητος Q σε σχέση µε την QUAD αλλά… εξ΄αιτίας 
αυτής της ιδιότητας η QUAD έχει µεγαλύτερο εύρος ζώνης λειτουργίας από την Yagi. 
5. Η QUAD είναι πιο… DX-ικές σε σχέση µε τις Yagi επειδή η γωνία εκποµπής τους είναι αρκετά 
µικρότερη από την αντίστοιχη των Yagi. 
6. Η Quad είναι πολύ πιο «αναίσθητες» στον στατικό θόρυβο σε σχέση µε τις Yagi, για τον λόγω αυτό 
ο Αµερικανικός στρατός χρησιµοποίησε τις QUAD σαν κεραίες πρώτης επιλογής στην επιχείρηση 
«Καταιγίδα της Ερήµου»!!  Προσοχή,  η QUAD ∆ΕΝ είναι αναίσθητη σε βιοµηχανικούς θορύβους όπως 
οι θόρυβοι από τα «µηχανάκια», τα σεσουάρ, τα ασανσέρ κλπ 
Τέλος, Ναι µια QUAD δύο στοιχείων έχει την απολαβή µιας Yagi τριών, µια Quad τριών έχει την 
απολαβή µιας Yagi τεσσάρων και πάει λέγοντας….. 

 

Τελειώνοντας… 

 

Η Quad είναι µια κεραία που αξίζει να κατασκευάσει ο ραδιοερασιτέχνης τουλάχιστον µια 
φορά στην ζωή του για να ζήσει και να καταλάβει τι πραγµατικά είναι  µια QUAD, τι του 
προσφέρει και τι δυσκολίες υπάρχουν στην κατασκευή και τον συντονισµό της. 
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  Είναι µια συναρπαστική εµπειρία! Όπως όλες οι κεραίες έτσι και οι QUAD θα πρέπει να 
βρίσκονται ψηλά τοποθετηµένη ώστε να µην είναι µε κανένα τρόπο προσεγγίσιµη  από 
ανθρώπους ή ζώα. Ειδικά στην QUAD αναπτύσσονται ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ τάσης όπως δείχνει το 
παρακάτω σχήµα. 

 

 
Προσοχή στα σηµεία που δείχνουν τα βελάκια. ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ! 

 

Να κάνετε τις δοκιµές σας µε την κεραία ψηλά και ΧΑΜΗΛΗ ισχύ ώστε να αποφύγετε τον 
κίνδυνο ατυχήµατος. Το χόµπι µας είναι για να διασκεδάζουµε και να µαθαίνουµε, όχι να 
κινδυνεύουµε. 

  

Με κεραία ψηλά 

και ισχύ χαµηλά….. 

όλα θα πάνε καλά!! 

 

Εύχοµαι σε όσους δοκιµάσουν να κατασκευάσουν µια QUAD, καλή επιτυχία, σε όλους να 
έχετε υγειά  και ευτυχία, καλές δουλειές, και καλά DX. 

 

                                                                               Πολλά 73 de 

 

                                                                                  SV1NK 
 

                                                                                  Μάκης. 
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  EEEΛΙΚΟΕΙ∆ΗΣ  ΚΕΡΑΙΑΛΙΚΟΕΙ∆ΗΣ  ΚΕΡΑΙΑΛΙΚΟΕΙ∆ΗΣ  ΚΕΡΑΙΑ 
 

 

ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ  4 ΚΕΡΑΙΩΝ  ΗΕLICAL ΣΤΟΥΣ  137 ΜΗz 

2 ∆ΕΞΙΟΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ 2 ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΕΣ 

ΓΙΑ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ  ELEVATION  

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ PLEUMEU-BODOU ΣΤΗΝ  ΓΑΛΛΙΑ 

 

 

 

 

 

 

Γράφει 
ο Κωνσταντίνος (Ντίνος) Ι. Ψιλογιάννης.  

DIN.BOXMAIL@GMAIL.COM 

 

 

 

Η Ελικοειδής κεραία  σχεδιάσθηκε και µελετήθηκε  από τον Dr. John D. Kraus W8JK το 1946. 

 

Αναφέρθηκε σε αυτή αναλυτικά στο βιβλίο του 
ΑNTENNAS  by J.KRAUS το 1950,   είναι η πιο 
διαδεδοµένη κεραία µε κυκλική   πόλωση  και 
µε µερικά ασυνήθιστα χαρακτηριστικά. Ένα 
από αυτά, είναι  η µορφή της ακτινοβολίας της 
όταν οι σπείρες είναι πιο πυκνές, κι έτσι η 
κεραία συµπεριφέρεται σαν µία κατακόρυφη 
µε πανκατευθυντική ακτινοβολία .(Normal 
Mode). 

Αντίθετα όταν οι σπείρες αραιώνουν τότε 
µετατρέπεται σε “Βeam”  (Axial Mode) endfire 
traveling wave antenna µε καθαρή κυκλική 
πόλωση  -αυθεντική κυκλική πόλωση- .Το 
εύρος που καλύπτει είναι της τάξεως του 2:1 
δηλαδή 200 %  µε χαµηλό  λόγο στασίµων  
(VSWR). Aυτό την κάνει εύκολη στην χρήση 
όχι µόνον της περιοχής σχεδιασµού της αλλά 
και της εποµένης περιοχής. Για παράδειγµα, 
µία κεραία µε  συχνότητα 144 ΜΗz  µπορεί να 
καλύψει και τους  220 ΜΗz. Oσο ανεβαίνουµε 
σε συχνότητα τόσο αυξάνεται και το εύρος.πχ 
225 έως 400 MHz. 

 

Οι δύο µορφές ακτινοβολίας  AXIAL 
MODE - κατευθυντική  αξονική 
ακτινοβολία, και  OMNIDIRECTIONAL 
(Normal) MODE - Πανκατευθυντική  
ακτινοβολία. 
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  Η απολαβή  (Gain) της κεραίας είναι και αυτή σταθερή. Η αντίσταση εισόδου είναι γύρω στα 130 Ohm Ωµική 
αλλά µε την σχετική προσαρµογή λ/4 στο σηµείο της αρχής της µετά τον συνδετήρα προσαρµόζεται στα 50 Ohm, 
χωρίς πρόβληµα. 

H κεραία θέλει τουλάχιστον  3 µε 5 σπείρες για να  δηµιουργήσει κυκλική πόλωση  και φυσικά  και έναν 
ανακλαστήρα για να έχει σωστή ακτινοβολία. 

Η µορφή της πανκατευθυντικής ακτινοβολίας  βρίσκεται  και χρησιµοποιείται από όλους τους χρήστες 
φορητών ποµποδεκτών και τους ραδιοερασιτέχνες, σε εφαρµογές όπως είναι οι κεραίες  που υπάρχουν σε όλα τα 
φορητά ραδιοτηλέφωνα   στα   VHF, UHF,  EHF , CB  ∆ορυφορικά  Iridium ,Inmarsat  ακόµη και στα HF… 

                                                                
Ελικοειδής κεραία σε  V-UHF  ποµποδέκτη   χωρίς το κάλυµά της.       “Rubber  Ducky” 

Η κεραία αυτής της µορφής πρωτοεµφανίστηκε την δεκαετία του 1960 µε την έξαρση των CB (Citizen 
Band  Radio) όπου µέχρι τότε χρησιµοποιούσαν τις κλασσικές τηλεσκοπικές επινικελωµένες κεραίες οι 
οποίες ήταν πολύ ευάλωτες στην κακή χρήση, καθότι ήθελαν προσεκτικά να τις ανοίγεις και να τις 
κλείνεις και όταν το έκανες γρήγορα λύγιζαν και φυσικά τα λεπτά σωληνάκια κόβονταν. Οι κεραίες 
συνεπώς δεν είχαν πλέον το σωστό µήκος και φυσικά η εκποµπή και λήψη δεν ήταν ότι το καλύτερο. 

Η λύση µε τις ελικοειδείς spiral  ή όπως βαπτίστηκαν Rubber Ducky είχε και έχει µέχρι σήµερα  
µεγάλη διάδοση αλλά και ευκολία. Μπορείτε να φανταστείτε την µινιατούρα-φορητό ποµποδέκτη σας 
στους 144 MHz µέ µισό µέτρο κεραία ?  (βεβαίως υστερούν από µία κανονική λ/4 ) 

 
Oσοι θέλετε να κατασκευάσετε  µία για τους 145  MHz  τα στοιχεία δίδονται ανωτέρω. 

 

Για την τελειοποίηση  πρέπει να  την καλύψετε µε ένα θερµοσυστελόµενο “µακαρόνι” και η Ηοme-
made rubber ducky είναι έτοιµη  (το σύρµα πρέπει να είναι σκληρό και να τυλιχθεί σε ένα κυλινδρικό  
αντικείµενο  µε διάµετρο  περίπου 7 mm  ώστε όταν χαλαρώσει να γίνει 9 mm). Αλλη µορφή  των 
πανκατευθυντικών ελικοειδών είναι στα   ΗF  στις κεραίες αυτοκινήτων για τις συχνότητες  από 1,8 
έως  τους  70 ΜΗz  όπου το φυσικό µήκος του λ/4  είναι απαγορευτικό. 

Αλλά και σε επίγειες εγκαταστάσεις  µιά κεραία στους 1,8 ΜΗz  λ/4  είναι περίπου 40 µέτρα…ενώ µία 
ελικοειδής µόλις 6 µέτρα  !  Γι΄αυτές θα ακολουθήσει  ξεχωριστό  άρθρο. Στην παρούσα όµως 
παρουσίαση θα ασχοληθούµε µε την κυκλική πόλωση και τα κατασκευαστικά µοντέλα κεραιών στις 
βασικές ερασιτεχνικές συχνότητες  144,430,1296,2400 ΜΗz. 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  404040   

  ΘΕΩΡΙΑ 

 

Η ελικοειδής κεραία  Helical  ή  Helix  στην  αξονική της ακτινοβολία έχει  τον κατωτέρω λοβό 
ακτινοβολίας , η γωνία  στα  -3 dB  ποικίλλει από τον αριθµό των σπειρών και φυσικά από αυτόν 
εξαρτάται και η απολαβή της (gain). 

 

 

       
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΛΑΒΗ –ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΕΙΡΩΝ       ΓΩΝΙΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ –ΣΠΕΙΡΕΣ-ΑΠΟΛΑΒΗ 

 

Το εύρος συχνότητας    στις υψηλές συχνότητες είναι αρκετά µεγάλο µε χαµηλό λόγο VSWR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ΣΤΟΥΣ 1296 MHz  EYΡΟΣ 400  ΜΗz             ΣΤΟΥΣ   2450 MHz  ΕΥΡΟΣ  700  ΜΗz 
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  Tα  βασικά  µεγέθη της κεραίας είναι : 

 

D=  ∆ιάµετρος της σπείρας 0,98λ/3,14    

(περίµετρος  σπείρας 0,98λ)  300/f MHz=λ. 

S=  Απόσταση µεταξύ των σπειρών    0,22 λ 

L=  Αριθµός  σπειρών      4 έως 50  κάθε σπείρα    
0,98λ 

R=  Ανακλαστήρας µε διάµετρο  0,74 λ  αλλά όχι 
µικρότερος του  λ/2 

w= Πλάτος ταινίας προσαρµογής 0,013λ 

a=  Απόσταση προσαρµογής από τον ανακλαστήρα  
λ/104 

d=  Πάχος υλικού  σπείρας (σύρµα ,σωλήνας, ταινία, 
κλπ υλικά) 0,5  έως  8 mm. 

Για την πιο χαµηλή συχνότητα  συνήθως τους  144-146 ΜΗz   η ελικοειδής κεραία  χρησιµοποιείται 
κυρίως για δορυφορικές επικοινωνίες µε άριστα αποτελέσµατα λόγω της  άψογης  κυκλικής πολώσεως  
σε αντίθεση µε τα σταυρωτά δίπολα που υστερούν σ’ αυτήν . 
 
 

            
 

CROSS  DIPOLES                   ΕΛΙΚΟΕΙ∆ΗΣ στους 144 ΜΗz          και στους  2450 ΜΗz 

 

Tα κατασκευαστικά στοιχεία της ελικοειδούς εξαρτώνται από την συχνότητα λειτουργίας της για τους 
144 MHz  όπως αυτή της ανωτέρω φωτογραφίας που έχει  6 σπείρες  από  αγωγό αλουµινίου  8 mm 
διάµετρο (massif), τα στηρίγµατα είναι  από µονωτικό υλικό που να αντέχει στην υπεριώδη 
ακτινοβολία και να µην “πολυµερίζεται”   πχ  πλεξιγκλάς,Fiberglass, ερταλόν , βακελίτης, ειδικοί 
πλαστικοί σωλήνες µικρής διατοµής  ακόµη και ξύλο  υψηλής αντοχής.  

 

Για τον έλεγχο του υλικού τοποθετούµε ένα κοµµάτι 5-10 cm στόν φούρνο µικροκυµάτων  για 2 λεπτά 
εάν ζεσταθεί είναι ακατάλληλο εάν όχι είναι κατάλληλο διαφορετικά θα έχουµε αλοίωση στα 
χαρακτηριστικά της κεραίας. 

 

Ο κεντρικός  κορµός της κεραίας µπορεί να είναι από µονωτικό υλικό  Πλαστικό, fiberglass, ή 
αλουµίνιο µε τετράγωνο προφίλ  40 x  40  mm µε πάχος   3 mm  για αντοχή και ακαµψία όταν η 
κεραία θα βρίσκεται σε γωνίες 45 µοιρών για να µην χρειάζονται αντιρήδες στηρίξεως. Το τετράγωνο 
είναι πιο εύκολο για ακριβή θέση τρυπήµατος των ακτίνων στηρίξεως των σπειρών. 
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  Εάν χρησιµοποιήσετε σωλήνα από fiberglass, η πιο κατάλληλη λύση είναι οι ιστοί των serf πάρα πολύ  
ελαφρύς  αλλά σχεδόν άθραυστοι σε συνθήκες µεγάλης καταπονήσεως  συν αντοχή στην υπεριώδη 
ακτινοβολία. Το µόνο αρνητικό είναι η κάπως υψηλή τιµή που έχουν οι µεγάλοι  ανω των 3 m. 

              
ΑΚΤΙΝΕΣ ΓΙΑ “ΝΕΥΡΑ” ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ     ΠΡΟΦΙΛ  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  40 Χ 40 S= 3mm  

ΑΠΟ ΓΩΝΙΑ Ή  “Π” ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

Ο ανακλαστήρας, εάν είναι από δίσκο αλουµινίου και όχι µόνο από ακτίνες, σας κάνει να κερδίζετε 
περίπου 3dB gain. Βέβαια  0,75 λ  στους 144  είναι  1,54 µέτρα ή το ελάχιστο λ/2  1 µέτρο διάµετρος, 
µπορείται να τον κάνεται και τετράγωνο, εξάγωνο, οκτάγωνο, κλπ. Όλα είναι θέµα  “αισθητικής”, αλλά 
το σωστό είναι να “κοπεί” σε µηχανουργείο σε όποια µορφή θέλετε  σε επίπεδο ψαλίδι για να µη  
“πετσικάρει”. Εάν το φύλλο έχει πάχος µικρό µέχρι 2 mm, θέλει νεύρα για να παραµένει κάθετο στην 
κεραία, ενώ γωνίες αλουµινίου  ανά  60 µοίρες  πλάτους 30 x 30  mm  θα τον κρατήσουν επίπεδο. Για 
πάχος πάνω από 3 χιλιοστά αρκούν 2 γωνίες ή Π σταυροειδώς  ενώ εάν χρησιµοποιήσετε  πλέγµα µε 
οπές, αναλόγως του πάχους θέλουν  και τα αντίστοιχα νεύρα για να µη λυγίζει. 

               
∆ΙΑΤΡΗΤΑ  ΕΛΑΣΜΑΤΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ  (ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ  ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥ λ/100) 

Οι νευρώσεις αυτές µπορούν να βιδωθούν µε φρεζάτες, ανοξείδωτες βίδες µε παξιµάδια ασφαλείας 

από την πίσω πλευρά. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο ανακλαστήρας βρίσκεται στην πλευρά της κεραίας 
επίπεδος, χωρίς εξογκώµατα. Στο εµπόριο υπάρχουν διάτρητα ελάσµατα σε µεγάλη ποικιλία και υλικά 
όπως αλουµινίου, χαλύβδινα, κλπ. Στις υψηλές συχνότητες µπορείτε να χρησιµοποιήσετε και 
επικασσιτερωµένο υλικό διπλής όψεως για τυπωµένα κυκλώµατα, ενώ υπάρχουν και έτοιµοι δίσκοι 
αλουµινίου και χαλκού, σε µεγάλη ποικιλία διαµέτρων. Στους χάλκινους ή ορειχάλκινους δίσκους 
µπορούν εύκολα να κολληθούν συνδετήρες και λοιπά στηρίγµατα. 

       
 

ΚΕΡΑΙΑ  ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ  ∆ΙΑΤΡΗΤΟ, ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗΣ 
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ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ             

 

    

 

 

 

 

ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ  
ΜΕΤΑΦΟΡΑ  - Η ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ  
ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ 

 

 

 

 

 

 
Κορµός  κεραίας  απο fiberglass  διαµέτρου  100 mm  ελαφριά  αλλά στιβαρή κατασκευή. 

Για τον ανακλαστήρα προέκταση µε ακτίνες  για µικρότερη ανεµοπίεση. 
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  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ     ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  για  146, 435, 1290, 2450  MHz 

 

 
 

Η πρώτη στήλη προτείνει τον αριθµό των σπειρών για ικανή απολαβή  14 dBd κατ΄ελάχιστον. 

Η δεύτερη την συχνότητα, η τρίτη το µήκος κύµατος, η τέταρτη την διάµετρο του ανακλαστήρα (εδώ 
είναι 3/4λ αλλά και  λ/2 είναι αποδεκτή), η πέµπτη το µήκος της σπείρας, η έκτη την απόσταση σπείρα 
σπείρα (κέντρο-κέντρο), η  έβδοµη  το πλάτος του προσαρµοστήρα τροφοδοσίας, η γωνία 
ακτινοβολίας  το κέρδος της κεραίας σε dBd και τέλος το συνολικό µήκος της. Η επιλογή αριθµού 
σπειρών µπορεί να αυξοµειωθεί  χωρίς πρόβληµα, απλά µεγαλώνει ή µικραίνει το µήκος του κορµού 
και αυτό του σύρµατος. 

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ   ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ  στους  146 ΜΗz 

 

 

Πρώτα  σηµαδεύουµε επάνω στον κορµό τα σηµεία στηρίξεως των ακτίνων που  στηρίζουν τις σπείρες 
σχήµα 1 Α και Ε τρυπάµε  τον κορµό µε  ένα τρυπάνι 4mm και τα δύο τοιχώµατα, Β, εάν 
χρησιµοποιούµε δράπανο χειρός είναι πιο εύκολο να τρυπήσουµε κάθε πλευρά χωριστά για να είναι στο 
µέσον, εάν έχουµε δράπανο κολώνας τότε και τις δύο ταυτόχρονα (µε 4mm) διότι τρυπάει κάθετα. Στη 
συνέχεια, µεγαλώνουµε  την µία τρύπα στην διάµετρο του στηρίγµατος 12 mm  (είναι ένα αποδεκτό 
πάχος στηρίγµατος) ή στην διάµετρο άλλου υλικού που επιλέξατε. 

Κάθε στήριγµα  ∆ πρέπει  να τρυπηθεί στο ένα άκρο του στο κέντρο της διατοµής του µε  τρυπάνι  2,5 
mm   σε βάθος  20 mm (για την βίδα στιρήξεως) και  µία  στην άλλη άκρη αλλά  15 mm από το άκρο 
του, 8,5 mm για να περάσει  το σύρµα της σπείρας. Μελετήστε προσεκτικά το σχεδιάγραµµα Ε και ΣΤ 
ειδικά στα σηµεία που θα ανοίξετε τρύπες. Κάθε πλευρά του τετράγωνου κορµού   έχει την απόσταση 
µε αρχή από τον ανακλαστήρα , και µεταξύ τους  το µέγεθος της οπής µε το αντίστοιχο τρυπάνι.   
( εναλλάξ 4,12,4,12 κοκ). 

 

Ολα τα στηρίγµατα  ∆ πρέπει να  τα περάσουµε στο σύρµα αφού προηγουµένως το έχουµε τυλίξει 
επάνω σε ένα κύλινδρο µε διάµετρο  την αντίστοιχη της συχνότητας  για τους 145 ΜΗz  είναι 65 cm 
ώστε να έχει προσχηµατισθεί και να είναι εύκολη αφ΄ενός η συναρµολόγησή του αφ΄ετέρου η µορφή 
και καµπυλότητα του για  να είναι άψογη χωρίς “άτσαλα” λυγίσµατα. Το τύλιγµα να γίνει συνεχές 
δηλαδή κάθε σπείρα κολλητή στην επόµενη  το “ξεχείλωµα” των 45 cm θα γίνει µία φορά κατά την 
συναρµολόγηση των στηριγµάτων. 

 

Aρχίζουµε την συναρµολόγηση. Πρώτα το στήριγµα κοντά στον ανακλαστήρα και συνεχίζουµε µέχρι 
και το τελευταίο. Μία σωστή θέση είναι να στηρίξουµε τον κορµό σε δύο καβαλέτα στις ακριές του ή 
ότι άλλα πρόσφορα στηρίγµατα είναι διαθέσιµα µε τον τρόπο αυτό η συναρµολόγηση των σπειρών 
γίνεται άνετα χωρίς να δηµιουργούνται προβλήµατα, διότι ο χώρος είναι ελεύθερος κάτω από την 
κεραία. 
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  Ο ανακλαστήρας, επιλέγουµε ένα δίσκο αλουµινίου πάχους 3 mm και διαµέτρου 80 cm , ανοίγουµε 
στο κέντρο του  µία τετράγωνη τρύπα 40,5 x  40,5  mm  για τον κορµό της κεραίας επίσης ανοίγουµε 
τις αντίστοιχες τρύπες 6,5 mm  για την στήριξη των γωνιών 50 x50 x 5mm µε µήκος 40 
mm ,συναρµολογούµε τον ανακλαστήρα µε τον κορµό για να ήµαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει κάποιο 
πρόβληµα , αποσυναρµολογούµε τις γωνίες και προετοιµάζουµε το τµήµα προσαρµογής της κεραίας 
σχήµα 3.  Παίρνουµε ένα φύλλο χαλκού  40 x  40  cm µε πάχος  1 mm σχήµα 4 καί µε κέντρο την 

µία γωνία  και ακτίνα  300 mm σχεδιάζουµε ένα κύκλο, µε το ίδιο κέντρο έναν δεύτερο µε ακτίνα 325 
mm και τέλος άλλο ένα µε ακτίνα 350 mm. σχήµα 4.Α   

Στό µεσαίο κύκλο µετράµε από το τέλος του  25mm και ανοίγουµε µία τρύπα 4 mm απο αυτήν και σε 
απόσταση  100 mm ανοίγουµε  πάλι 4 mm και ανά 100 mm  άλλες  5 συνολικά  ,το µήκος του τόξου 
πρέπει να είναι  525 mm,  εκεί σηµειώνουµε να κοπεί. 

Αφού κόψουµε το τόξο πλάτους 50mm και µήκους 525 mm,  στρογγυλεύουµε την µία άκρη όπως στο 
σχήµα 3 Α  ενώ στην άλλη κόβουµε τις γωνίες και ανοίγουµε µία τρύπα  7mm σε απόσταση 25 mm 
από το άκρο Β. Εδώ θα συνδεθεί  το σύρµα της έλικος. 

Απο το κέντρο του ανακλαστήρα µετράµε 300 mm και σχεδιάζουµε µε µολύβι ένα τόξο 90 µοιρών 
σχήµα  4 Β  τοποθετούµε επάνω στο τόξο το χάλκινο κοµµάτι και σηµαδεύουµε τις αντίστοιχες τρύπες 
τις ανοίγουµε  και συναρµολογούµε το χάλκινο τόξο µε αποστάτες από τεφλόν  ( PTFE) στρογγυλά 
τεµάχια κυλινδρικής ράβδου µήκους 45 mm και διαµέτρου  20mm.σχήµα 5 Α έχουµε ήδη τρυπήσει 
πάνω και κάτω µε 2,5 mm  τρύπες βάθους 15 mm.  Προσοχή όλες οι βίδες ανοξείδωτες µε grover  
αστεράκι για  να µήν “λασκάρουν” µε τους κραδασµούς. 
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  Αφού συναρµολογηθεί το κοµµάτι της προσαρµογής   προχωρούµε στην σύνδεση του ανακλαστήρα 
µε τον κορµό – κεραία  , η θέση του τελειώµατος του χαλκού θα συνδεθεί µε το αλουµίνιο αφού του 
έχουµε συσφίξει ένα επικασσιτερωµένο ακροδέκτη µε αντίστοιχη βίδα παξιµάδι grover κλπ 

Τοποθετούµε σχήµα 2 τον ανακλαστήρα µε τις γωνίες στηρίξεως και συνδέουµε την άκρη του 
σύρµατος στον συνδετήρα ο οποίος είναι ήδη βιδωµένος σ΄αυτόν  ,το σηµείο αυτό πρέπει να ρυθµιστεί 
ώστε να είναι παράλληλο µε τον ανακλαστήρα σε συγκεκριµένη απόσταση  45mm για τους 145 ΜΗz σε 
µήκος  λ/4   525 mm τεταρτηµόριο µε ακτίνα 325 mm. Σχήµα 5. 

Προτείνεται η χρήση σύρµατος αλουµινίου  (massif) γιά µικρότερο βάρος πάχους 8 mm. 

Στο σχέδιο υπάρχουν όλες οι βασικές λεπτοµέριες  εάν έχετε κάποια απορία  επικοινωνήστε στο  

din.boxmail@gmail.com 
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  Λόγω της υψηλής συχνότητος ο κορµός στηρίζει την ελικοειδή απευθείας µε δεµατικά “κολλιέ”  
σ΄αυτήν την κατασκευή στούς  1296 MHz. Φαίνεται και η γραµµή προσαρµογής 50 Ωµ  λ/4 από ταινία 
12,5 mm πλάτος και 5 mm απόσταση από τον ανακλαστήρα. 

Αναλόγως της µορφής του ανακλαστήρα  και την υποδοµή του  τον 
εχουµε ήδη συναρµολογήσει και τον στερεώνουµε στον κορµό της 
κεραίας. Με τις 4 γωνίες εµπρός και 4 στην πίσω πλευρά του επάνω 
στον κορµό.  

Εάν τοποθετήσουµε την κεραία σε κινητήρα περιστροφής κάθετο και 
οριζόντιο και για να µην καταπονείτε πρέπει να τοποθετήσουµε ένα 
αντίβαρο στο πίσω άκρο  ώστε η κεραία να είναι “ζυγισµένη” .  

Με µία πυξίδα τοποθετούµε την κεραία στον Βορρά   ως προς το 
αζιµούθιο (360 µοίρες) και  0 µοίρες  στο  Ζενίθ  τελείως 
κατακόρυφα . 

 

Οι ρυθµίσεις των κινητήρων γίνεται ανάλογα µε τον κατασκευαστή και τις οδηγίες του. 

 

Επειδή οι  ερασιτεχνικοί δορυφόροι έχουν χαµηλό σήµα  απαιτούν βάσει των προδιαγραφών της AM-
SAT  κεραίες µε 14  dBi  µπορούµε αντί µεγάλων κεραιών να βάλουµε 2 ή ακόµη και 4 ελικοειδείς. 

Οι διαστάσεις και η συνδεσή τους είναι κατωτέρω : 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  505050   

  435 MHz 
Για τις υψηλότερες συχνότητες τα κατασκευαστικά είναι πιο εύκολα λόγω διαστάσεων για τους 435 
ΜΗz   όπως φαίνεται στην φωτογραφία  η κατασκευή απαιτεί λιγότερα στηρίγµατα. 

 

 

    
 

      
 

 

To τµήµα προσαρµογής είναι της ίδιας  µορφής απλά  µικροτέρων διαστάσεων στις φωτογραφίες ο 
ανακλαστήρας είναι από πλέγµα αλλά για καλύτερη στήριξη µπορείται να βάλετε δίσκο από 2 mm  
αλουµίνιο η διάµετρος του  είναι  40 cm  το ελάχιστο λ/2,  και  ¾ λ  50 cm είναι πιο συµπαγείς και 
στηρίζεται πιο εύκολα στον κορµό  που είναι 30 x30x2 µε µήκος 2 µέτρων. Τα αντίστοιχα στηρίγµατα  
(γωνίες) είναι διαστάσεων 40x40x4 mm µε µήκος 30 mm. Οι βίδες 40x6 mm του κορµού και  20x6 
mm του ανακλαστήρα. 

 

Η απόσταση µεταξύ σπειρών  είναι 152 mm  κάθε σπείρα έχει µήκος 676 mm , το τµήµα προσαρµογής  
πλάτος  9 mm, και µήκος 170 mm, η απόσταση από τον ανακλαστήρα 7 mm. 

H ακτίνα κατασκευής του τόξου είναι  215 mm. 

 

Οι 430 MHz είναι πολύ δηµοφιλής περιοχή για τις δορυφορικές επικοινωνίες  τόσο σε Down-link όσο 
και σε Up-link στήν Ιστορία των ραδιοερασιτεχνικών ∆ορυφόρων άν και η τάση των νέων  “Birds”  
είναι πλέον σε  GHz 1,2-  2,4 - 5, - 10,- 24  κλπ. 

 

Η τεχνολογία µας ανεβάζει στα µικροκύµατα και οι κατασκευές ειδικά των κεραιών είναι µικρές αλλά 
θέλουν και προσοχή . 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  515151   

   1290 MHz 
Η  κεραία στούς 1290  ΜΗz  λόγω των διαστάσεών της µπορεί να γίνει από πλαστικό σωλήνα για τον 
κορµό και πλακέτα τυπωµένων κυκλωµάτων για  τον ανακλαστήρα  όπως στην φωτογραφία  βέβαια 
για τούς φανατικούς των µεταλλικών κατασκευών για πιο επαγγελµατική όψη το αλουµίνιο σαν το 
ελαφρύτερο υλικό έχει την προτήµηση των κατασκευαστών.     

           
 

18 σπείρες              λεπτοµέρεια προσαρµογής        απόσταση απο ανακλαστηρα 

 

Ο συνδετήρας Ν προεκτείνεται µε adapter τύπου  SMA (στην φωτογραφία)  µόνο για τις δοκιµές και 
έλεγχο στην κανονική συνδεσή του  πρέπει να συνδεθεί µε καλώδιο RG-214 και  Ν  connector. 

 

           
 

Στην κατασκευή µε αλουµίνιο η πρακτική είναι η ίδια  τετράγωνος κορµός 20x20x1 mm το σύρµα 
6mm  o ανακλαστήρας  150 mm  διάµετρο ο συνδετήρας τύπου Ν και η προσαρµογή λ/4 µε απόσταση  
2,3  mm από τον ανακλαστήρα το τόξο έχει ακτίνα 42mm και µήκος 61  τα στηρίγµατα του σύρµατος 
ανα 4 σπείρες  µε µήκος 66mm και τρύπες  όπως και στο σχήµα 1, Γ και ∆.  
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  2400 MHz 
Στους  2400 ΜΗz η κατασκευή  είναι µικρή και 
ελαφριά   οι σπείρες ανεβαίνουν στις  28 µε 
απολαβή  19 dB 

Η κατασκευή σε πλαστικό σωλήνα  
διαµέτρου 40 mm  είναι πολύ εύκολη επειδή 
τυλίγουµε το σύρµα των 6  mm πάχους 
απ΄ευθείας σε κλειστό τύλιγµα µετά 
αρχίζουµε το “ξεχείλωµα” ώστε να είναι 
στον κορµό οι ακριβείς αποστάσεις που 
έχουµε προσηµειώσει, 27 mm από κέντρο-
κέντρο της σπείρας. 

Η µεταλλική κατασκευή  µε αλουµίνιο έχει 
ανακλαστήρα  διαµέτρου  92  mm πάχους 1 
έως 2mm κορµό απο τετράγωνο αλουµίνιο 

15x15x1 mm στηρίγµατα ανά 75 mm ( ανά 2,5 σπείρες) άνω και κάτω του 
κορµού,τα στηρίγµατα έχουν συνολικό ύψος 45mm.  Το τµήµα προσαρµογής  έχει 
µήκος  31 mm µε πλάτος 2 mm και απόσταση 2mm. Το µήκος του κορµού µε το 
τµήµα στηρίξεως πίσω από τον ανακλαστήρα  1 µέτρο. ( 780 mm +220 mm). 

Η ελικοειδής κεραία ανεξάρτητα της συχνότητος λειτουργίας της  λόγω του εύρους 
συχνότητος που καλύπτει δεν έχει πρόβληµα   στις κατασκευαστικές  διαστάσεις της  
καλό θα είναι να τηρούνται, µικρές αποκλήσεις δεν επιρεάζουν τις επιδόσεις της 
κεραίας. 

Η δεξιόστροφη κυκλική πόλωση έχει επιλεγεί  στα ανωτέρω παραδείγµατα (RHCP).  

Η χρήση  εκτός της δορυφορικής  επικοινωνίας  είναι   µεγάλη στα επίγεια δίκτυα ,επίσης σε link  Wi-Fi  
και άλλες πολλές εφαρµογές όπως στην λήψη των ασύρµατων µικροφώνων σε συναυλίες όπου οι  
τραγουδιστές µετακινούν το µικρόφωνο  σε κάθε απίθανη κίνηση –πόλωση µε αποτέλεσµα θόρυβο  
ενώ µε τις ελικοειδής κεραίες βελτιώθηκε το σήµα χωρίς προβλήµατα και διπλασιάζει την εµβέλεια-
λήψη λόγω της κυκλικής πολώσεως .   

Η χρήση  εκτός της δορυφορικής  επικοινωνίας  είναι   µεγάλη στα επίγεια δίκτυα ,επίσης σε link  Wi-Fi  
και άλλες πολλές εφαρµογές όπως στην λήψη των ασύρµατων µικροφώνων σε συναυλίες όπου οι  
τραγουδιστές µετακινούν το µικρόφωνο  σε κάθε απίθανη κίνηση –πόλωση µε αποτέλεσµα θόρυβο  
ενώ µε τις ελικοειδής κεραίες βελτιώθηκε το σήµα χωρίς προβλήµατα και διπλασιάζει την εµβέλεια-
λήψη λόγω της κυκλικής πολώσεως .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο επόµενο θα παρουσιάσουµε τις παραλλαγές της ελικοειδούς καθαρά για βελτίωση της δορυφορικής 
λήψεως στις εν λειτουργία συχνότητες των δορυφόρων. 

 

73s   Κ.Ψιλογιάννης 
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Greek Islands On The Air – GIOTA award programme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOTA 10 HELLENIC ISLANDS 

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

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

GIOTA POSEIDON AWARD - 30 HELLENIC ISLANDS 

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

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

Περισσότερες πληροφορίες: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GIOTA DXpeditioners Award – 3 GREEK ISLANDS 

Απαιτείτε η ενεργοποίηση 3 νησιών σε οποιοδήποτε 
Ελληνικό Πέλαγος. 

 
GIOTA DXpeditioners «ODYSSEY» Award – 6 GREEK ISLANDS 

Απαιτείτε η ενεργοποίηση 6 νησιών σε οποιοδήποτε 
Ελληνικό Πέλαγος. 

 
Περισσότερες πληροφορίες: 

www.greekiota.gr  
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