
Η καλύηερη τρήζη ηφν HF από ηις ΟΕΑ 
θέςεηο πάλσ ζηελ εμέιημε ησλ ΟΔΑ θαη πξνηάζεηο 

 

Ειζαγωγή 

Μνινλόηη δελ ζεσξώ ηνλ εαπηό κνπ εηδηθό, επεηδή αθνύγνληαη πνιιά θαη ζε θαη-

ηδίαλ ζπδεηήζεηο κε ηα κέιε ησλ ΟΔΑ αιιά θαη ηα πεγαδάθηα ησλ ξαδηνεξαζηηερλώλ, 

ζα πξνζπαζήζσ λα θσδηθνπνηήζσ ηηο ζηνηρεηώδεηο γλώζεηο πνπ ζα πξέπεη λα έρνπκε 

γηα ηελ ρξήζε ησλ βξαρέσλ, ηελ δηάθξηζή ηνπο από ηηο πςειόηεξεο πεξηνρέο 

ζπρλνηήησλ θαη ηελ δπλαηόηεηα ρξήζεο ηνπο γηα επαθέο θπξίσο ζηα όξηα ηεο ρώξαο 

θαζώο θαη ζε πεξηπηώζεηο Έθηαθηεο Αλάγθεο. ην ηέινο ζα γίλνπλ θάπνηεο πξνηάζεηο 

πνπ ζα ζηεξίδνληαη ζην θείκελν απηό γηα ηελ θαιύηεξε νξγάλσζε θαη ρξήζε ησλ 

ΟΔΑ. 

Ανάγκη τρήζεως ηων HF. 

Επείγοσζες –Τσπικές επικοινφνίες. 

Γηα κηα θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ ζέκαηνο, ζα ηνλίζσ ηελ δηαθνξά δξάζεο καο, 

ζηηο πεξηπηώζεηο επηθνηλσληώλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη άξα λα εμεγήζσ ηα δύν βαζηθά 

είδε ηέηνησλ επηθνηλσληώλ πνπ καο απαζρνινύλ όπσο νξίδνληαη θαη ζην ζρέδην 

δξάζεο ησλ ΟΔΑ. 

Επείγοσσα είλαη ε ζπλήζσο ζύληνκε επηθνηλσλία πνπ πεξηιακβάλεη πξώηεο 

πιεξνθνξίεο γηα κηα θαηαζηξνθή. Παξάδεηγκα επείγνπζαο επηθνηλσλίαο είλαη ε 

αλαθνξά αηπρήκαηνο ή νπνηνπδήπνηε μαθληθνύ ζπκβάληνο ή άιιεο αλαθνξάο πνπ 

πξέπεη λα θζάζεη ην ζπληνκόηεξν ζηελ αληίζηνηρε ππεύζπλε αξρή γηα λα μεθηλήζεη ην 

γξεγνξόηεξν ε δξάζε ηεο θαηαζηνιήο ή ηεο αλαθνύθηζεο. 

Τσπική είλαη θάζε άιιε κνξθή επηθνηλσλίαο αλάγθεο πνπ δελ αηηείηαη άκεζεο 

ελέξγεηεο γηα κία μαθληθή θαηαζηξνθή. Απηέο είλαη ζπλήζσο αλαθνξέο, θαη αηηήκαηα 

αλάγθεο. 

ηελ πξώηε πεξίπησζε, ζηελ Επείγοσσα, καο ελδηαθέξεη νπσζδήπνηε ε 

Τατύτητα. ηελ Τσπική επηθνηλσλία καο ελδηαθέξεη απόιπηα ε Ακρίβεια. Δίλαη 

θαηαλνεηό όηη άιιν είλαη λα δεηήζνπκε 100 ζθελέο θαη άιιν 1000 ζθελέο, ζεκαζία 



ζε απηή ηελ πεξίπησζε, δελ έρεη ε πιεξνθνξία λα θζάζεη πνιύ γξήγνξα ηόζν όζν λα 

είλαη απόιπηα ζσζηή. 

Δίλαη θαλεξό όηη ηελ ζεκεξηλή επνρή πνπ ηα θηλεηά ηειέθσλα ππάξρνπλ παληνύ, 

ε αλάγθε γηα θάιπςε επεηγνπζώλ επηθνηλσληώλ από ηελ ππεξεζία καο κεηώλεηαη, ζε 

αληίζεζε κε ηελ απμεκέλε αλάγθε γηα ηππηθέο επηθνηλσλίεο. Οη ξαδηνεξαζηηέρλεο 

κπνξνύλ κε απιέο αλαινγηθέο ή ςεθηαθέο επηθνηλσλίεο λα πεξάζνπλ κε αθξίβεηα 

πξνθνξηθά ή γξαπηά αηηήκαηα ή αλαθνξέο από ηελ πεξηνρή ηεο θαηαζηξνθήο ζην 

«θέληξν ειέγρνπ θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο». 

Το δίκησο V-UHF και οι περιοριζμοί ηοσ. 

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ επαλαιεπηώλ ζε όιεο ζρεδόλ ηηο βνπλνθνξθέο ηα ηειεπηαία 

20 ρξόληα, έρεη δώζεη κεγάιεο επθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία ζρεδόλ ζε θάζε κέξνο ηεο 

ρώξαο. Απηό καο δίλεη κία αίζζεζε εύθνιεο επηθνηλσλίαο παληνύ θαη απηό είλαη 

αιήζεηα, ζε πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο όκσο ηα πξάγκαηα πεξηπιέθνληαη. Σν 

πεδίν θάιπςεο εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά από ηελ θάιπςε ηνπ επαλαιήπηε πνπ 

ζεκαίλεη όηη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο πνπ είλαη ιίγν καθξύηεξα ή ζε ζθηά, ζα 

ρξεηαζηεί επηπιένλ αλακεηαδόηεο (link). Αλ ε πεξηνρή είλαη καθξηλή ζα ρξεηαζηεί θαη 

άιιν link κε ηελ Αζήλα. Ζ κεγάιε ζπζζώξεπζε αλακεηαδόζεσλ θάλεη ηελ 

δπλαηόηεηα κπινθαξίζκαηνο, εζθεκκέλα ή κε, ζνβαξή. 

Ζ επθνιία ρξήζεο ηνπ επαλαιήπηε νδεγεί όια ηα εκπιεθόκελα δίθηπα ζε απηόλ 

θαη θάλεη ην έιεγρν ηνπ θάζε δηθηύνπ δύζθνιν. Ζ επθνιία πνπ δίλεη ζηελ πξνώζεζε 

επεηγόλησλ κελπκάησλ δελ είλαη ε ίδηα γηα ηελ κεηάδνζε ηππηθώλ θαη θπξίσο 

γξαπηώλ κελπκάησλ. 

Γηα απνζηνιή γξαπηώλ κελπκάησλ ππάξρεη ην Packet Radio, κνινλόηη δελ 

ζθνπεύσ εδώ λα αλαπηύμσ πιήξσο ην ζέκα ηνπ, ρξεηάδεηαη αλαγθαζηηθά άιιν 

εμεηδηθεπκέλν δίθηπν θόκβσλ, πνπ ζηελ ρώξα καο είλαη ζε ρακειό επίπεδν. Από ηνπο 

ήδε ππάξρνληεο επαλαιήπηεο θσλήο, κπνξεί λα πεξάζεη κόλν (θαη αλ απηνί ην 

επηηξέπνπλ) APRS, πνπ απνηειείηαη από εθπνκπέο πνπ είλαη ζύληνκεο δηάξθεηαο κηα 

θαη ην ίδην ην δίθηπν APRS επηηξέπεη ηελ δπλαηόηεηα κίμεο θσλήο θαη δεδνκέλσλ. 

(Γπζηπρώο ζηε ρώξα καο παξά ηελ κεγάιε δηάδνζε ηνπ APRS θαλείο ηδηνθηήηεο 

επαλαιεπηώλ θσλήο δελ έρεη ελδηαθεξζεί γηα λα θάλεη ηνλ επαλαιήπηε ηνπ λα 

δέρεηαη καδί κε ηελ θσλή θαη APRS θαη λα ην αλακεηαδίδεη ζην ςεθηαθό δίθηπν, θάηη 

πνπ θάλεη ηελ κίμε θσλήο θαη δεδνκέλσλ νπζηαζηηθή ζσζηή θαη ήζπρε). 



ηα πιενλεθηήκαηα ησλ βξαρέσλ ζε ζρέζε κε ηα VHF, είλαη ε δπλαηόηεηα 

ύπαξμεο πνιιώλ δηθηύσλ θαη πνιιώλ ζπρλνηήησλ, αιιά θαη απνζηνιήο ςεθηαθώλ 

δεδνκέλσλ εύθνια ζην Σ.Κ. ρσξίο ηελ ύπαξμε πνιύπινθνπ ςεθηαθνύ δηθηύνπ ζηα 

VHF κέρξη ην ζεκείν ηεο θαηαζηξνθήο. 

αλ ζπκπέξαζκα από όια απηά αιιά θαη άιια πνπ ζα δνύκε παξαθάησ κπνξνύκε 

λα ζεσξήζνπκε όηη, αλ γηα ηηο επείγοσσες επηθνηλσλίεο ηα VHF είλαη ηα βνιηθόηεξα, 

ζηηο τσπικές επηθνηλσλίεο αλάγθεο, ε ρξήζε ησλ HF θαίλεηαη ζεκαληηθόηεξε. 

Ιζηορικό ηης τρήζεως ηων HF ζηην τώρα. 

Ραδιοεραζιηέτνες. 

Παξαδνζηαθά ην ιίθλν ηνπ ξαδηνεξαζηηερληζκνύ ήηαλ ηα βξαρέα (HF). Κάζε 

κέξα ηνπ ρξόλνπ, θάζε επνρή γίλνληαη ζπλερώο επηθνηλσλίεο ζηα HF ζε κία κεγάιε 

γθάκα από modes θαη εηδηθά γηα ηνπο Έιιελεο, ππάξρνπλ κόληκα πεγαδάθηα θσλήο 

ζηνπο 3,5 & 7 MHz, ζε πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 80% από 08-24L ώξα. Απηό δείρλεη όηη 

ε επηθνηλσλία ζηα βξαρέα θύκαηα γηα ζσζηέο εγθαηαζηάζεηο είλαη εθηθηή θαη ε 

ρξήζε ηεο ζε Emergency δπλαηή. 

Άλλες σπηρεζίες. 

Δθηόο ησλ ξαδηνεξαζηηερλώλ, ε ρξήζε ησλ HF ζηε ρώξα καο  από πιεπξάο άιισλ 

ππεξεζηώλ είλαη αλύπαξθηε, αληίζεηα από όηη ζπκβαίλεη ζε άιιεο ρώξεο. 

ε απηό ζπλεηέιεζαλ θάπνηεο θαηαζηάζεηο όπσο: 

1. Σν ζρεηηθά κηθξό κέγεζνο ηεο ρώξαο. 

2. Ζ άγλνηα ησλ ρεηξηζηώλ γηα ηελ ρξήζε θαη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ ζπζθεπώλ, 

άγλνηα γηα ηηο ηδηνκνξθίεο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο δηάδνζεο θαζώο θαη ηεο ζσζηήο 

εθινγήο ζπρλνηήησλ. Άγλνηα γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ θεξαηώλ θαη ησλ θαζόδσλ. 

Άγλνηα γηα ηελ δπλαηόηεηα εθπνκπήο θαη αθηηλνβνιίαο θάζε είδνπο θεξαίαο. 

3. Κπξηόηεξε αηηία είλαη όκσο ε επθνιία ρξήζεο από ηηο ππεξεζίεο απηέο ησλ 

ζπζθεπώλ VHF/UHF, αιιά θαη ηεο πιεκκπξίδαο πιένλ ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ, πνπ 

ηνπο ιύλνπλ ην θαζεκεξηλό πξόβιεκα, επηηείλνπλ όκσο ην έθηαθην όηαλ ρξεηαζηεί. 

Σειεπηαία ε γελίθεπζε ηεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο «TETRA», δίλεη ζηνπο ρξήζηεο 

ησλ ππεξεζηώλ απηώλ, ηελ αίζζεζε όηη κε ηηο επθνιίεο ελόο θηλεηνύ ηειεθώλνπ, 



έρνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ελόο ξαδηνδηθηύνπ κε αζθάιεηα. Ζ πηζαλή γελίθεπζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο TETRA ζε όιε ηελ ρώξα θαη ε ζπλεπαγόκελε θαηάξγεζε ησλ παιαηώλ 

ξαδηνδηθηύσλ VHF ζα έρεη ηξαγηθέο ζπλέπεηεο ζην κέιινλ ζε πεξίπησζε κεγάιεο 

έθηαθηεο αλάγθεο θαη απμεκέλε επζύλε ηεο δηθήο καο Τπεξεζίαο θαη ηνύην θπξίσο 

ιόγσ ηνπ πνιύπινθνπ ςεθηαθνύ ζπζηήκαηνο κε πάξα πνιιέο θεξαίεο αλακεηάδνζεο 

πνπ απηό έρεη, πνπ δελ ειέγρνληαη από ηηο ππεξεζίεο απηέο αιιά θαη άιισλ ιόγσλ 

πνπ είλαη ζέκα άιιεο εηδηθήο κειέηεο. 

4. Σν πξόβιεκα ησλ παξαζίησλ - παξεκβνιώλ αιιά θαη ηνπ ζνξύβνπ πνπ γηα ην 

απηί ηνπ άζρεηνπ είλαη αθξηβώο ην ίδην, ρσξίο λα έρεη ζεκαζία αλ παξάγεηαη από 

δηαθνξεηηθέο πεγέο, επηηείλεη ην πξόβιεκα.  Έλα ιόγνο παξαπάλσ είλαη ν 

πδξνθεθαιηζκόο, όιεο νη ππεξεζίεο είλαη ζπγθεληξσηηθέο. Σν θέληξν είλαη ε Αζήλα. 

Ζ Αζήλα όκσο δελ αθνύεη ζηα βξαρέα ιόγσ ζνξύβνπ, άξα όιν ην δίθηπν γίλεηαη 

άρξεζην. 

Τπάξρεη βέβαηα ή αξκόδηα ππεξεζία (ΔΔΣΣ) πνπ έρεη ζηελ επζύλε ηεο ην ζέκα 

ηνπ ζνξύβνπ θαη ησλ παξεκβνιώλ, αιιά γηα λα επηιεθζεί ελόο ζέκαηνο θαη λα ην 

ιύζεη πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη παξαθάησ ιόγνη. 

Α. Να θαηαλνεί ν ρξήζηεο όηη ππάξρεη πξόβιεκα. 

Β. Να ζέιεη ην πξόβιεκα απηό λα ιπζεί. 

Γ. Να θάλεη όιεο ηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο ζε ππεξεζηαθό επίπεδν γηα λα θιεζεί 

ε ΔΔΣΣ. 

Γ. Καη δπζηπρώο κε ηελ εκπεηξία ηνπ ράνπο θαη ηεο αλαξρίαο ησλ Ραδηνθσληθώλ 

θαη Σειενπηηθώλ ζηαζκώλ άιια θαη ηνπ πξνβιήκαηνο από ηα ηξόιετ, έρεη θαλεί όηη  

ζα πξέπεη λα κελ ππάξρεη κεγάιν νηθνλνκηθό ή πνιηηηθό ζπκθέξνλ πίζσ από ηελ 

αηηία ηεο παξεκβνιήο. 

Σν ζέκα ησλ ζπρλνηήησλ θαη ηεο δηάδνζεο, έρεη ιπζεί ζε έλα βαζκό από ηελ 

ηερλνινγία κε ζύγρξνλεο επαγγεικαηηθέο ζπζθεπέο πνπ θπθινθνξνύλ ζηελ αγνξά, κε 

δπλαηόηεηα ALE (Automatic Link Establishment) θαη Automatic Selective Calling. 

Αιιά ε γεληθόηεξε απαμίσζε ησλ βξαρέσλ είλαη ηέηνηα, ώζηε ειάρηζηεο ππεξεζίεο ηα 

ρξεζηκνπνηνύλ ζνβαξά θαη κε επηηπρία. 



Απηό δίλεη ζηνπο ξαδηνεξαζηηέρλεο κία δπλαηόηεηα πξσηνπνξηαθή σο πξνο ηηο 

άιιεο ππεξεζίεο θαη θαζνξηζηηθή ζε θαηαζηάζεηο αλάγθεο, θζάλεη λα κπνξέζνπκε λα 

ηελ αμηνπνηήζνπκε ζσζηά. 

Προβλήμαηα ποσ ανακύπηοσν ζηην τρήζη HF. 

Θόρσβος, παράζιηα 

Ο ζόξπβνο απηόο εκθαλίδεηαη από θπζηθέο ή ηερλεηέο πεγέο. ηηο πόιεηο όπσο 

είδακε νη ηερλεηέο πεγέο ηείλνπλ λα θαιύςνπλ θάζε άιιν πξόβιεκα. Ζ άγλνηα θαη ε 

αδηαθνξία ησλ «ππεπζύλσλ» γηα ηηο επηπηώζεηο ηεο «κε ειεθηξνκαγλεηηθήο 

ζπκβαηόηεηαο» πνιιώλ ζπζθεπώλ, έρεη γεκίζεη ηηο πόιεηο κε ρηιηάδεο πεγέο 

αζέιεησλ παξεκβνιώλ, γηα ηηο νπνίεο δελ ελδηαθέξεηαη πξαθηηθά θαλείο. Ζ επθνιία 

ησλ FM κε ηελ θηκσκέλε είζνδν θαη ηνπο ππνηόλνπο έρεη ζηξέςεη ηνπο 

πεξηζζνηέξνπο ζηελ μεθνύξαζηε ρξήζε ησλ V-UHF. 

Διάδοζη 

Ζ δακόθιεηνο ζπάζε ηνπο ειηαθνύ θύθινπ καο ππνρξεώλεη ζε ζπκκόξθσζε. Ζ 

γλώζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ όκσο, κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα ηνλ εθκεηαιιεπηνύκε 

κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν. Τπάξρνπλ πνιιά πξνγξάκκαηα Ζ/Τ ειεύζεξα θαζώο θαη 

ζειίδεο ζην Γηαδίθηπν, πνπ κπνξεί θάπνηνο λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα βνεζεζεί ζηελ 

ρξήζε ηεο. 

Εζκεμμένες παρεμβολές, QRM 

Πάληα ππάξρνπλ αλεγθέθαινη πνπ επίηεδεο ζα πξνζπαζήζνπλ λα θάλνπλ δεκηά 

ζε έλα δίθηπν. Αλ απηό ζηα VHF κπνξεί λα είλαη θαηαιπηηθό, ζηα HF ππάξρνπλ 

πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο κείσζεο ηεο παξεκβνιήο, ηόζν ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

ηθαλόηεηεο ηνπ δέθηε, όζν θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε, πνπ ζηα VHF-FM δελ 

κεηξνύλ ηδηαίηεξα. 

εκαληηθόο παξάγνληαο είλαη θαη ν ρεηξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο ζπλνιηθά, από 

όινπο ηνπο ζηαζκνύο ηνπ δηθηύνπ. ηηο εθπαηδεύζεηο ησλ ΟΔΑ είλαη έλα ζέκα πνπ 

ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα θαζώο θαη νη ηξόπνη δηαρείξηζήο ηνπ. Να ζπκάζηε πάλησο όηη 

κεηώλνληαο ην εύξνο ιήςεο, βειηηώλεη θαλείο ηελ θαηάζηαζε θαη όηη ην ιηγόηεξν 

εύξνο ην έρνπλ θάπνηα ςεθηαθά modes θαη θπζηθά ην cw. 



Γενικά για κεραίες 

Ιονόζθαιρα 

Ζ δξάζε ηεο ηνλόζθαηξαο είλαη απηή πνπ καο επηηξέπεη ή όρη ηελ επηθνηλσλία ζηα 

βξαρέα (θαη όρη κόλν) θαη θαιό είλαη λα θαηαλνήζνπκε ζηνηρεησδώο ηελ ιεηηνπξγία 

ηεο. 

Οη θαηά ηόπνπο ηνλνζθαηξηθνί ζηαζκνί (sounders) ζηέιλνπλ κία γθάκα 

ζπρλνηήησλ (ζάξσζε) θάζεηα πξνο ην Εελίζ ηνπ ηόπνπ θαη μέξνπλ αλά πάζα ζηηγκή 

πνηα είλαη ε πςειόηεξε ζπρλόηεηα (MUF) πνπ αλαθιάηαη ζηνλ ηόπν απηό κε 

θαηαθόξπθε πξόζπησζε ζηελ ηνλόζθαηξα. Υνλδξηθά ε ζρέζε ηεο ζπρλόηεηαο απηήο 

κε απηήλ πνπ καο επηηξέπεη αλάθιαζε θπκάησλ πνπ εθπέκπνληαη κε ρακειή γσλία 

πξνο ηνλ νξίδνληα είλαη 1 πξνο 3. Γειαδή αλ κεηξεζεί MUF=5 MHz ζην Εελίζ, ηόηε 

έρνπκε δπλαηόηεηα λα επηθνηλσλήζνπκε DX ζε ζπρλόηεηεο κέρξη  15 MHz πεξίπνπ ή 

θαη πεξηζζόηεξν. Αληίζεηα γηα επηθνηλσλίεο NVIS (δειαδή ηνλνζθαηξηθέο 

επηθνηλσλίεο κηθξώλ θαη κεζαίσλ απνζηάζεσλ, έσο 500 km), πεξηνξηδόκαζηε ζε 

ζπρλόηεηεο όρη κεγαιύηεξεο από ηε MUF ζην δελίζ. 

Δίλαη γλσζηό θπζηθά όηη απηή ε δηαδηθαζία επεξεάδεηαη άκεζα από ηνλ γλσζηό 

ελδεθαεηή ειηαθό θύθιν, πνπ ζήκεξα ηπραίλεη λα βξηζθόκαζηε ζηηο ρεηξόηεξεο ηνπ 

κέξεο. Πάιη ρνλδξηθά κπνξνύκε λα πνύκε όηη ζηα ρακειά ηνπ θύθινπ, ε MUF γηα 

θάζεηε πξόζπησζε θπκαίλεηαη από 1.8-7 MHz (επηηξέπνληαο επηθνηλσλίεο DX από 5-

21 MHz), ελώ ζηα ςειά ηνπ θύθινπ απηή είλαη 4-10 MHz, (επηηξέπνληαο 

επηθνηλσλίεο DX από 14-32 MHz). Ζ 

επηινγή ζπρλόηεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο εκέξαο, ηνπ δεηιηλνύ, ηεο  λύθηαο, ή 

ηεο απγήο,  είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ 

αμηνπηζηία ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ δπν 

ζεκείσλ θάζε δεδνκέλε ζηηγκή, αιιά 

θαη ηηο πηζαλέο αθνύζηεο παξεκβνιέο 

από καθξηλόηεξεο πεξηνρέο, ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ νη ρεηξηζηέο όζν 

εμειίζζεηαη ρξνληθά έλα ζπκβάλ. 



DX ή NVIS 

Καηαξρήλ ζα πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε ηελ αθηίλα δξάζεο ηνπ ζηαζκνύ γηα λα 

επηιέμνπκε θεξαία. 

Τπάξρνπλ 3 βαζηθέο πεξηπηώζεηο. 

Ιονοζθαιρικό DX 

Ζ δπλαηόηεηα όζν γίλεηαη καθξύηεξεο επαθήο από 500-1000 km θαη πάλσ. 

ηελ πεξίπησζε απηή επηζπκνύκε ε αθηηλνβνιία ηεο θεξαίαο λα είλαη ρακειά  

ζηνλ νξίδνληα θαη  απηό πξαθηηθά ζεκαίλεη θεξαία θάζεηε κε radials ζηηο 

ρακειόηεξεο ζπρλόηεηεο ή νξηδόληηα θαηεπζπληηθή beam κε αξθεηά ζηνηρεία (κε 

εμαίξεζε ηηο quad πνπ κπνξεί λα είλαη θάζεηεο) ζηηο πςειόηεξεο ζπρλόηεηεο. 

Κύμα Εδάθοσς (Ground Wave) 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε εθκεηαιιεπόκαζηε θπξίσο ηα θύκαηα πνπ 

αθνινπζνύλ ηελ θακππιόηεηα ηνπ εδάθνπο  θαη όρη 

απηά πνπ αλαθιώληαη από ηελ ηνλόζθαηξα. αλ 

ξαδηνεξαζηηέρλεο ηα ρξεζηκνπνηνύκε ζηνπο 1,8 MHz 

κε θάζεηεο θεξαίεο θαη γηα επαθέο κέρξη 100 km. 

Ιονοζθαιρικό NVIS (Near Vertical 

Incidence Sky wave) 

Δθκεηαιιεπόκαζηε ηελ MUF κε θεξαίεο πνπ 

έρνπλ ην κέγηζην κέξνο ηεο αθηηλνβνιίαο ζε πςειέο γσλίεο  (θνληά ζην Εελίζ) γηα 

επαθέο ρνλδξηθά κέρξη 500 km. 

Εγκαηάζηαζη ζηαθερών ζηαθμών 

ε γεληθέο γξακκέο έλαο ηππηθόο ζηαζκόο ζην ζπίηη ελόο ξαδηνεξαζηηέρλε έρεη ηηο 

ζσζηέο θεξαίεο γηα λα εθκεηαιιεπηεί όιεο ηηο επαθέο ηόζν DX  όζν θαη NVIS, 

ζπάληα όκσο ηα θύκαηα ρώξνπ πνπ ζέινπλ θάζεηε θεξαία ζηνπο 1,8 MHz. Άιισζηε 

κέζσ ησλ ηνπηθώλ επαλαιεπηώλ ζηα V-UHF μεπεξληέηαη εύθνια απηή ε απόζηαζε. 

Για επαυές DX ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο θαηεπζπλόκελεο θεξαίεο, νξηδόληηεο ή 

quad  κε 2-7 ζπλήζσο ζηνηρεία, ηνπνζεηεκέλεο ζε πύξγνπο ύςνπο 9-12 κέηξσλ, θαη 



ζηελ απινύζηεξε πεξίπησζε θάζεηεο κε ζσζηά radials. Απηέο δνπιεύνπλ άλεηα ζηηο 

ζπρλόηεηεο 14-30 MHz. Οη κεγαιύηεξεο κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηα 40 θαη 30 m, 

ελώ ειάρηζηνη ξαδηνεξαζηηέρλεο ζε άιιεο ρώξεο έρνπλ ηέηνηεο θεξαίεο γηα ηα 80 m. 

Για επαυές NVIS δειαδή γηα επαθέο ζηνλ ειιεληθό ρώξν θαη πνπ καο 

ελδηαθέξνπλ θπξίσο γηα πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο: 

Απλό δίπολο. 

Απιά  θαλνληθά δίπνια ζε ύςνο 

ηζηώλ 6-10 m ή δίπνια ηύπνπ «Λ» 

(ειιεληζηί Inverted V) ζε έλαλ ηζηό 

ύςνπο 8-10 m γηα ηνπο 3,5 θαη 7 MHz 

δειαδή κε ζπλνιηθό κήθνο 40 θαη 20 m 

ή θάηη αλάκεζα αλ κπνπλ traps. 

Υαξαθηεξηζηηθό ηεο θεξαίαο είλαη ε 

ηξνθνδόηεζή ηεο κε έλα balun 1:1 γηα λα πξνζαξκνζηεί ζηελ αζύκκεηξε θάζνδν 50 

Ω. Γηα πνιιέο κπάληεο ζέιεη μερσξηζηά δίπνιά ή traps ή  απηόκαην antenna tuner ζην 

θέληξν ηνπ δηπόινπ . 

 

Κεραίες G5RV 

Μία ελδηαθέξνπζα θεξαία είλαη ε 

θεξαία δίπνιν ηύπνπ G5RV κε ηελ 

γλσζηή «πνληηθόζθαια». Ζ 

«πνληηθόζθαια» είλαη ζηελ νπζία κία 

αλνηθηή γξακκή από ηελ βάζε ηνπ ηζηνύ 

έσο ην θέληξν ηνπ δηπόινπ πνπ 

θαηαζθεπάδεηαη εύθνια. ηελ βάζε ηνπ 

ηζηνύ κπαίλεη ballun 4:1 θαη ην 

πιενλέθηεκά ηεο είλαη όηη ην ύςνο ηεο 

«πνληηθόζθαιαο» ζπλππνινγίδεηαη ζην ζπλνιηθό κήθνο ηνπ δηπόινπ. Καηά θαλόλα 

ζηηο θεξαίεο απηέο κπαίλεη εμσηεξηθό tuner ζηελ βάζε ηνπ ηζηνύ δειαδή ηεο 

«πνληηθόζθαιαο» θαη δίλνπλ θαιά απνηειέζκαηα ζε κεγάιεο πεξηνρέο ζπρλνηήησλ. 

Μπνξεί θαη απηή λα ηνπνζεηεζεί κε ηελ ινγηθή ηνπ «Λ» όπσο ηα απιά δίπνια. 



Long-Wire 

Άιιε θεξαία γηα ρακειέο ζπρλόηεηεο είλαη ε ηύπνπ long-wire πνπ απνηειείηαη 

από έλα ζύξκα ζρεηηθά κεγάινπ κήθνπο 20-60 κέηξα, πνπ μεθηλάεη από έλα 

εμσηεξηθό tuner ζε επζεία, 

νξηδόληηα ή ππό γσλία ή θαη ζαλ 

ηύπνπ «Γ» ή «Λ». Γνπιεύεη θαιά 

ζηηο ζπρλόηεηεο 1,8 έσο θαη 10 

MHz γηα NVIS. Ζ θεξαία απηή 

ζέιεη θαιό αληίβαξν «γεηώζεσο», 

πνπ πεξηιακβάλεη ή θάπνηα 

κεγάιεο έθηαζεο ζηδεξνθαηαζθεπή 

ηεο ηαξάηζαο, (παξάδεηγκα θάγθεια) ή  ηθαλή επηθάλεηα ζπξκαηνπιέγκαηνο 

απισκέλνπ ζην έδαθνο ή ζηελ ηαξάηζα, ή θαη απιά radials απισκέλα ζην έδαθνο ή 

θαη ηελησκέλα. 

Αζύμμεηρα δίπολα ηύποσ «Windom» 

Γλσζηά θαη σο «δίπνια Fritzel» κήθνπο 41κ πνπ ηξνθνδνηνύληαη κε balun 6:1. 

Έρνπλ θαιά απνηειέζκαηα αλ ηνπνζεηεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. Απαηηνύλ  ςειό ηζηό 10 κέηξσλ θαη γσλία «Λ» 120 κνηξώλ. 

Κεραίες ηύποσ Δ-loop και loops 

Οη θεξαίεο ηύπνπ Γ-loop  

απνηεινύλ κηα ελαιιαθηηθή ιύζε 

γηα ηηο θεξαίεο ηύπνπ Λ. Δίλαη πην 

πνιύπινθεο ζηεο θαηαλόεζή ηνπο 

σο πξνο ηελ πόισζε θαη ηελ 

αθηηλνβνιία. Δλδηαθέξνλ έρνπλ 

επίζεο νξηδόληηεο θεξαίεο loop, 

πνπ ζε κία θαιή εγθαηάζηαζε 

κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζαλ 

εθεδξηθή θεξαία ιήςεσο θαη 

μεθνύξαζηε αθξόαζε ζε κία ζνξπβώδε ζπρλόηεηα. Μία κεγάιε νξηδόληηα Loop κε 

tuner γηα NVIS βιέπνπκε ζην ζρήκα. 



Tuners – Couplers 

Θα πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε ηελ δηαθνξά ησλ couplers (ζπδεύθηεο) πνπ 

βξίζθνληαη θνληά ζηνπο πνκπνδέθηεο θαη είλαη ζπρλά ελζσκαησκέλνη ζε απηνύο θαη 

ησλ antenna tuners (ζπληνληζηέο θεξαίαο) πνπ ηνπνζεηνύληαη θνληά ζηελ θεξαία 

(θπξίσο ζηελ βάζε ηεο). Γεληθά ζηελ βηβιηνγξαθία κπεξδεύεηαη ε νξνινγία, αιιά ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε απηήλ γηα θαιύηεξε θαηαλόεζε. 

Ζ βαζηθή ρξήζε ησλ couplers είλαη όηαλ έρνπκε κία ζρεηηθά ζπληνληζκέλε 

θεξαία θαη ζέινπκε λα δνπιέςνπκε ζηα άθξα ηεο πεξηνρήο ζπρλνηήησλ, όπνπ δελ 

ζπληνλίδεη ζσζηά ή θαη ζε πνιύ γεηηνληθέο ζπρλόηεηεο πνπ θαλνληθά ε θεξαία ζα είρε 

θαθή πξνζαξκνγή. Πξαθηηθά επηηπγράλνπλ ε έμνδνο ηνπ πνκπνύ λα βιέπεη ηελ 

νλνκαζηηθή ηεο αληίζηαζε (50 Ω) θαη λα δίλεη όιε ηνπ ηελ ηζρύ όηαλ ηα ζηάζηκά 

είλαη έσο 5:1. Σα αλεμάξηεηα couplers πνπ ρξεζηκνπνηνύκε δίπια ζηνλ πνκπνδέθηε 

δίλνπλ κεγαιύηεξν εύξνο πξνζαξκνγήο, εθ όζνλ έρνπλ κεγαιύηεξα πελία θαη 

ππθλσηέο. Φπζηθά ζηελ θάζνδν ζπλερίδνπκε λα έρνπκε πςειά ζηάζηκα, αθνύ ε 

θεξαία καο δελ είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηελ ραξαθηεξηζηηθή αληίζηαζε ηεο γξακκήο 

κεηαθνξάο. 

Σν antenna tuner αληίζεηα είλαη θνκκάηη ηεο θεξαίαο. Σνπνζεηείηαη ζηελ βάζε ηεο 

θαη εμαζθαιίδεη όηη απηό θαζαπηό ην ζύζηεκα ηεο θεξαίαο, πξνζαξκόδεηαη ζσζηά όρη 

ζην κεράλεκα κόλν αιιά θαη ζηελ γξακκή κεηαθνξάο (θάζνδν) κέρξη απηό. Ζ ιύζε 

απηή είλαη ε ζσζηόηεξε γηα κηα θεξαία. Σν κεηνλέθηεκα είλαη όηη ε ζπζθεπή είλαη 

εθηεζεηκέλε ζε εμσηεξηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ρξεηάδεηαη ηξνθνδνζία θαη ζε κεξηθέο 

πεξηπηώζεηο ηειερεηξηζκό. Σειεπηαία ππάξρνπλ θαη απηόκαηα tuners πνπ ζπληνλίδνπλ 

κόλα ηνπο κε πιήξε ηζρύ, θαη ην κόλν πνπ ρξεηάδνληαη είλαη ηξνθνδνζία (Ζ ύπαξμε 

κλεκώλ βνεζάεη ζηελ πηζαλή ρξήζε ALE αιιά ζε tuners κε θαιώδην ζπλεξγαζίαο κε 

ηνλ πνκπνδέθηε κόλν). Γπζηπρώο ηα ζπλεζηζκέλα tuners έρνπλ κηθξνζθνπηθά πελία, 

πνπ ζεκαίλεη πνιιέο απώιεηεο, ηδίσο κε κηθξέο θεξαίεο ζηηο ρακειόηεξεο ζπρλόηεηεο. 

Έηζη γηα κία ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο ζε ζπλδπαζκό κε θάζεηεο θεξαίεο θαη longwire 

ζηηο ρακειέο ζπρλόηεηεο, εηδηθά αλ ην κήθνο ηεο θεξαίαο είλαη κηθξό, ρξεηάδεηαη  

ζηελ έμνδό ηνπ έλα βνεζεηηθό πελίν από ρνληξό ζύξκα 10-20 ζπεηξώλ (ζε ζθιεξό 

tubo 4-8 cm) πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ ζσζηόηεξε απόδνζε ηνπ (ζηνπο 1,8 ή 3,5 MHz) 

θαη πνπ ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη (ή απιά λα βξαρπθπθιώλεηαη κε έλα θξνθνδεηιάθη)  

ζηηο ςειόηεξεο ζπρλόηεηεο. 



Βαζηθή ρξήζε ησλ tuners είλαη ζε θεξαίεο longwire, ζε θεξαίεο ηύπνπ G5RV θαη 

ζε θιεηζηέο θεξαίεο Loops. 

Κινηηοί ζηαθμοί 

ηνπο θηλεηνύο ζηαζκνύο πνπ βξίζθνληαη ζε θίλεζε δελ έρνπκε πνιιέο επηινγέο. 

Σν ζπλεζηζκέλν είλαη κία θάζεηε θεξαία 3 κέηξσλ πνπ ζπληνλίδεη κε απηόκαην tuner, 

ή θάζεηεο κηθξέο monobanders ή «απηό-

ζπληνληδόκελεο» κεηαβιεηνύ ύςνπο. 

Γηα θηλεηά επηθνηλσληαθά θέληξα, 

πξνηηκνύληαη απηνθηλνύκελα Van πνπ 

ελζσκαηώλνπλ ηειεζθνπηθό ηζηό, πνπ κπνξεί 

λα γίλεη ζεκείν ζηήξημεο δηπόισλ ή θαη κηθξώλ 

beam (θπζηθά ζε ζηάζε). Απαηηείηαη πξνζνρή 

όηαλ ν ηζηόο αλαπηπρζεί πιήξσο, λα ππάξρεη αληηζηήξημε, γηα λα κελ αλαηξαπεί ην 

όρεκα από ηνλ άλεκν. 

Εγκαηάζηαζη ζηαθμών ζηο πεδίο ηοσ ζσμβάνηος 

Αλ δελ κηιάκε γηα καθξηλέο απνζηνιέο όπνπ καο ελδηαθέξεη ε καθξηλή επαθή 

(DX) θαη πνπ θαιύπηεηαη από ηελ απνζηνιή κε κία κηθξή θάζεηε γηα 10-28 MHz, 

ηόηε είκαζηε πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηηο επηθνηλσλίεο NVIS. 

Αλ έρνπκε 2 ηζηνύο κπνξνύκε λα αλαπηύμνπκε δίπνια 3,5-10 MHz ή δίπνιν 

G5RV, ζε θαηεύζπλζε θάζεηε πξνο ην ΣΚ. Με έλαλ ηζηό νη ιύζεηο Λ θαη Γ-loop είλαη 

νη θαιύηεξεο. Άιιε θαιή ιύζε είλαη ε long Wire ηύπνπ «Γ» πνπ πινπνηείηαη εύθνια 

κε έλαλ  ηζηό 6 m θαη ηελ βνήζεηα ελόο καθξηλνύ δέλδξνπ ή θαη ηύπνπ Λ όπσο ζην 

επόκελν ζρήκα. Ζ αλάγθε ελόο απηόκαηνπ tuner ζηνλ ζηαζκό απηό, είλαη αλαγθαία. 

Όζν πξν-ζπληνληζκέλεο θαη λα είλαη νη θεξαίεο, πνηέ δελ ζα ππάξρεη ηέιεηα 

πξνζαξκνγή ιόγσ ησλ επηδξάζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηξόπνπ εγθαηάζηαζεο.  

Δηδηθά γηα ηηο επηινγέο G5RV, Γ, loops ή logwire  ε ρξήζε tuner είλαη ζρεδόλ 

κνλόδξνκνο. Σν εμσηεξηθό απηό tuner (κε ηελ πηζαλή βνήζεηα ηνπ πελίνπ πνπ 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ) καο δίλεη θαη ηελ δπλαηόηεηα λα κπνξέζνπκε λα 

αμηνπνηήζνπκε επθνιόηεξα θαη ηελ πεξηνρή ησλ 160 m (1,8 MHz) ζε επηθνηλσλίεο 

αλάγθεο, ζηελ νπνία  θαλνληθά δίπνια ζα ήηαλ ηεξάζηηα. 



Οη αλαθνξέο γηα ρξήζε 

αζύκκεηξσλ δηπόισλ (Fritzel) 

ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο 

δηίζηαληαη. Αλ ηεξεζεί ην ύςνο 

ησλ 10 κέηξσλ θαη ε ζσζηή 

γσλία ηνπ Λ κάιινλ πεγαίλεη 

πεξίθεκα, αιιά αλ νη ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο επηβάιινπλ 

απνθιίζεηο από ηηο ζπζηάζεηο απηέο, ηόηε ε πξνζαξκνγή ηεο ρεηξνηεξεύεη αηζζεηά. 

 

Στόλια –Προηάζεις 

Επιλογή Τ.Κ.. 

Γηα ηελ ζσζηή ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ βξαρέσλ, ρξεηάδεηαη έλαο ζσζηόο 

ζηαζκόο ζαλ ΣΚ πνπ δπζηπρώο δελ κπνξεί λα είλαη ζηελ ΓΓΠΠ όπσο είλαη ζήκεξα. Ζ 

ρξήζε μερσξηζηώλ απηνδύλακσλ ζηαζκώλ κε 2 ρεηξηζηέο θαη επαθή ζηα UHF κε ηνλ 

«Θάιακν» ίζσο είλαη ε ιύζε. Άιιε πηζαλή ιύζε είλαη ε ρξήζε πιήξσο 

ηειερεηξηδόκελνπ ζηαζκνύ ζε άιιε ζέζε (ζηα γξαθεία ηνπο πιιόγνπ ή ζην 

ππξνθπιάθην ηεο Καηζαξηαλήο ή ζε άιιε θπιαζζόκελε & επηζθέςηκε ζέζε) κε 

ζσζηέο θεξαίεο θαη κε ηηο επηθπιάμεηο ελόο ζπζηήκαηνο πνπ ζα θνζηίζεη πνιύ θαη ζα 

ην θξίλνπκε αθνύ ην δνπιέςνπκε. Δλαιιαθηηθά ζα είρε ελδηαθέξνλ αλ κπνξεί λα 

ππάξμεη κία λέα θάζνδνο, γηα ηελ εγθαηάζηαζε κία κηθξήο loop θεξαίαο όζν γίλεηαη 

πην ςειά ζηελ ΓΓΠΠ θαη κε ζύζηεκα ζπληνληζκνύ γηα ιήςε κόλν, (ππνβνεζνύκελε 

από έλα κεγάθσλν ζηνλ δέθηε κε DSP), θαη ελόο κηθξνύ εληζρπηή γηα λα βειηησζεί ε 

εθπνκπή ηεο από ηελ ππάξρνπζα θεξαία αλ απηή ην αληέρεη. 

. 

Χρήζη και Ψηθιακά 

Δίλαη πξνθαλέο όηη ζηελ ζεκεξηλή επνρή ηεο πιεξνθνξίαο, ν ξόινο καο ζε 

θαηαζηάζεηο αλάγθεο αιιάδεη δξακαηηθά θαη έρεη λα θάλεη κε πεξηζζόηεξεο 

ηερλνινγηθέο δεμηόηεηεο θαη δπλαηόηεηεο από ηελ πιεπξά καο, πνπ νύησο ή άιισο ηηο 

έρνπκε αιιά δελ ηηο αμηνπνηήζακε αθόκα ζε θαηαζηάζεηο αλάγθεο. 



Πέξα από ηηο γλσζηέο καο επηθνηλσλίεο γηα κεηαβίβαζε κελπκάησλ κε θσλή, ζα 

πξέπεη λα πξνζαλαηνιηζηνύκε ζηελ κεηαθνξά ςεθηαθώλ αξρείσλ κε ην Pactor ή κε 

ζπλδπαζκό Packet – Pactor. Με κεηαθνξά εηθόλαο ρακειήο ή πςειήο πνηόηεηαο θαη 

απζεληηθνύ ήρνπ, ησλ ππεπζύλσλ πνπ ζέινπλ λα κεηαθέξνπλ έλα κήλπκα. Ζ ρξήζε 

ηνπ APRS, κπνξεί λα βειηησζεί ζε κεγάια ζπκβάληα θαη λα γίλεη πην ιεηηνπξγηθή γηα 

ηηο εμππεξεηνύκελεο ππεξεζίεο. 

εκαληηθή είλαη ε δπλαηόηεηα ελόο καθξηλνύ ΣΣΚ ζε κία πεξηνρή θαηαζηξνθήο, 

λα έρεη ζπλερή επαθή κε Pactor, ζε επίπεδν e-mail κέζσ Δπξώπεο (DX), κε ην 

ζύζηεκα WinLink, ή κέζα από θάπνηνλ Gateway ζηελ Αζήλα (ζε ζπρλόηεηεο NVIS),  

πνπ απηόο ζα ηα δξνκνινγεί κε PacketRadio ή Internet ηειηθά ζηελ ΓΓΠΠ. 

Κάηη πνπ ζα ήηαλ αθόκα ρξήζηκν είλαη ε θαζηέξσζε ελόο θνξεηνύ ππνινγηζηή 

ζαλ Ζ/Τ ηεο ΓΓΠΠ κε έηνηκα όια ηα θαιώδηα ρξήζεο ηνπ ζε Packet Radio, APRS 

θαη Echolink θαη αλαδήηεζεο ηεο δπλαηόηεηαο πξόζβαζεο από ηνλ «Θάιακν» ζην 

EchoLink απεπζείαο. 

 

Νέο έμυστο και άυστο σλικό 

ύκθσλα κε όια ηα παξαπάλσ ζε επίπεδν επαθήο, ζα ήηαλ θαιό λα δνύκε 

ζνβαξά ην ζέκα ηεο ύπαξμεο επθίλεησλ θηλεηώλ κνλάδσλ, πιήξσο εμνπιηζκέλσλ 

πνπ ζα κπνξνύλ λα θηλεζνύλ ζε όιε ηελ ρώξα ή θαη εθηόο απηήο. 

ηελ πξνκήζεηα απηόκαησλ tuners θαη νθηάκεηξσλ ή θαη δεθάκεηξσλ 

απνζπλαξκνινγνύκελσλ ηζηώλ, γηα ηνπο ζηαζκνύο HF,  θαη όισλ ησλ παξειθνκέλσλ 

ηνπο. Γνθηκή δηαθνξεηηθώλ εηδώλ θεξαηώλ από ζπγθεθξηκέλα ζεκεία θαη θαηαγξαθή 

ησλ δηαθνξώλ ηνπο ζε εθπνκπή θαη ιήςε. 

ε επίπεδν ππεξεζηώλ, ηελ πξνκήζεηα λέσλ θνξεηώλ ππνινγηζηώλ, θαζώο θαη 

ζπζθεπώλ εηζαγσγήο εηθόλαο θαη ήρνπ ζε απηά, θαζώο θαη ζηελ πξνκήζεηα ζπζθεπώλ 

γηα Pactor θαη πξνζαξκνζηώλ γηα θάξηα ήρνπ (SB Interfaces). 

Γνθηκή θαη ξύζκηζε όισλ απηώλ, εθηόο ησλ αζθήζεσλ γηαηί ζε απηέο δελ ππάξρεη 

ρξόλνο γηα απηό, θαζώο θαη ηππνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ Ζ/Τ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνύληαη, γηα ηελ θαιύηεξε πξνεηνηκαζία ησλ ρεηξηζηώλ θαη ηελ ζρεηηθή 

εθκάζεζή ηνπο. 



Σέινο αμηνπνίεζε ησλ ζπλαδέιθσλ ξαδηνεξαζηηερλώλ πνπ αζρνινύληαη κε εηδηθά 

modes θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηα cw, psk, sstv, pactor θ.α.  

Γηάρπζε ηεο γλώζεο ηνπο κε δνθηκέο θαη παξνπζηάζεηο ζηα κέιε ησλ ΟΔΑ θαη 

παξαθίλεζή ηνπο λα αζρνιεζνύλ θαη απηνί. Έλαο ζσζηά εμνπιηζκέλνο ζηαζκόο ζηνλ 

ζύιινγν ζαλ ζηαζεξόο θαη έλαο θνξεηόο εγθαηεζηεκέλνο επί ηνύηνπ ζε αλνηθηό 

πεδίν, ζα κπνξνύζε λα γίλεη θπηώξην ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ θαη ζα κπνξνύζαλ λα 

νξγαλσζνύλ εύθνια ηέηνηα parties ή κηθξέο αζθήζεηο θαη λα δηαθεκηζηνύλ από ηνλ 

ύιινγν. 

 

Σσμπεράζμαηα 

Ζ επηθνηλσλία ζηα βξαρέα δελ είλαη Plug-N-Play όπσο ίζσο ζηα VHF. Γηα λα 

γίλεη ζσζηή ρξήζε από ηηο ΟΔΑ όηαλ ρξεηαζηεί ησλ HF, πξέπεη λα ππάξμεη 

ελδηαθέξνλ θαη λα δνθηκαζηνύλ πνιιά πιηθά, ζπζθεπέο θαη θεξαίεο. Απηό δελ κπνξεί 

λα γίλεη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αζθήζεσλ. Σν ζέκα ηνπ πνπ ζα είλαη ην ΣΚ Αζελώλ 

επίζεο είλαη έλα νπζηαζηηθό πξόβιεκα πνπ πξέπεη λα ζθύςνπκε πάλσ ηνπ κε πνιύ 

πξνζνρή θαη λα ην ιύζνπκε. Ζ ρξήζε ςεθηαθώλ θαη άιισλ κεζόδσλ είλαη θάηη πνπ 

επίζεο ζίρζεθε θαη πξέπεη λα καο απαζρνιήζεη ζνβαξά ζην κέιινλ, αλ ζέινπκε ε 

Ραδηνεξαζηηερληθή Τπεξεζία πξάγκαηη λα δώζεη απηό πνπ κπνξεί όηαλ ρξεηαζηεί. 

 

 

Εικόνες: Από ην manual ηνπ SGC-230 θαη από ην  Internet. 

Ορολογία: Από ην «Σχέδιο Δράσης» ησλ ΟΔΑ θαη ηελ θαζηεξσκέλε 

ξαδηνεξαζηηερληθή πξαθηηθή. 

 

Σάζνο Εαραξίνπ SV1RD 

 

 


