
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΚΕΡΑΙΩΝ 

 
Γράφει ο Ντίνος Νοµικός   SV1GK 

 
 Στα προηγούµενα  γνωρίσαµε τον τρόπο λειτουργίας της κεραίας , της γραµµής 
µεταφοράς , καθώς και τους τρόπους προσαρµογής των . 
 Προσπαθήσαµε αυτό το αρκετά θεωρητικό κοµµάτι να το παρουσιάσουµε µε όσο 
το δυνατόν πιο απλό και κατανοητό τρόπο , αποφεύγοντας δύσκολους µαθηµατικούς 
τύπους και ορισµούς , ώστε να µπορεί να το παρακολουθήσει άνετα και ο πλέον αρχάριος 
ραδιοερασιτέχνης . 
 Σήµερα και από αυτό το τεύχος του 5-9 report , επ’ ευκαιρία άλλωστε και των 
γενεθλίων του , αρχίζουµε έναν δεύτερο κύκλο άρθρων πάνω στις κεραίες , που θα 
περιλαµβάνει τόσο τον υπολογισµό , όσο και την κατασκευή όλων των τύπων των κεραιών 
που χρησιµοποιούν αλλά και που µπορούν να κατασκευάσουν οι ραδιοερασιτέχνες . 
 Φυσικά δεν θα παραλείψουµε να αναφέρουµε και τις ιστορικές κεραίες που 
άφησαν εποχή και καθιερώθηκαν διεθνώς στην ραδιοερασιτεχνική µας οικογένεια , 
παίρνοντας το όνοµά τους από το χαρακτηριστικό του ραδιοερασιτέχνη που πρώτος τις 
ανακάλυψε , όπως οι  G5RV , Windom , W3DZZ και άλλες . 
 
 

ΑΠΛΟ   ∆ΙΠΟΛΟ   λ/2 
 

 Το δίπολο αυτό είναι η πιο διαδεδοµένη κεραία στον κόσµο , είναι µία πολύ 
απλή και αρκετά αποδοτική κεραία , που συνήθως τοποθετείται οριζόντια και 
κατασκευάζεται από σύρµα ή από σωλήνα αλουµινίου . εκτός βέβαια από τις µπάντες των 
160m,80m και 40m , όπου λόγω του µεγάλου µήκους της κατασκευάζεται σχεδόν 
αποκλειστικά µε σύρµα (Σχήµα 1) . 

 
 Το σύρµα που χρησιµοποιούµε πρέπει να είναι χάλκινο µονόκλωνο ή 
πολύκλωνο και διαµέτρου το πολύ µέχρι 2mm , πολύ ψηλό καλώδιο µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε µόνο αν ο ποµπός µας έχει χαµηλή ισχύ και συγχρόνως δεν θέλουµε να 
φαίνεται και να δίνει στόχο στους γείτονες . 
 Τόσο το µονόκλωνο όσο και το πολύκλωνο καλώδιο έχουν πρακτικά την ίδια 
απόδοση , πλεονεκτεί όµως το πολύκλωνο , ειδικά αυτό που έχει πιο πυκνή πλέξη , γιατί 
είναι εύκαµπτο και δεν κόβεται εύκολα . 
 Πάντως ,το φαρδύτερο καλώδιο έχει δύο επί πλέον βασικά πλεονεκτήµατα : 
1ον_ ∆ηµιουργεί µεγαλύτερο εύρος εκποµπής και λήψης (είναι broadband) και  
2ον_Έχει µεγαλύτερη αντοχή για να σηκώνει το βάρος του balun και του coaxial . 
 Εδώ δηµιουργείται και το ερώτηµα  «Το καλώδιο πρέπει να είναι γυµνό ή 
µονωµένο ;» 
 Έχει διαπιστωθεί ότι η επένδυση δεν επηρεάζει πρακτικά ούτε την εκποµπή 
αλλά ούτε και την λήψη , ενώ επί πλέον έχει το πλεονέκτηµα ότι αποφεύγεται η οξείδωση 
από την πατίνα του χαλκού που δηµιουργείται πάνω στο γυµνό καλώδιο λόγω των 
ατµοσφαιρικών συνθηκών . 
 Ένας επιπλέον λόγος που πρέπει να χρησιµοποιούµε µονωµένο καλώδιο είναι 
και το θέµα της ασφάλειας για κάποιον που θα το έφτανε και θα µπορούσε να το πιάσει µε 
γυµνό χέρι . 



 Πάντως , για την ιστορία , σας αναφέρω το παρακάτω πείραµα που έγινε για να 
διαπιστωθεί κατά πόσον επηρεάζει η µόνωση την λειτουργία ενός διπόλου . 
 Κατασκευάστηκε ένα δίπολο από σύρµα που είχε επένδυση PVC και 
συντονίστηκε σε µία ορισµένη συχνότητα , στην συνέχεια κατέβηκε , του αφαιρέθηκε όλη η 
µόνωση και ξανατοποθετήθηκε στην ίδια ακριβώς θέση και στο ίδιο ύψος όπως και πριν . 
 Τότε διαπιστώθηκε ότι παρ’ όλο που εκτός από την µόνωση δεν άλλαξε κανένα 
άλλο στοιχείο του διπόλου , εντούτοις παρατηρήθηκε ότι τώρα συντόνιζε σε µία συχνότητα 
που ήταν µερικοί χιλιόκυκλοι υψηλότερα .    
 Για τον υπολογισµό του χρησιµοποιούµε τον τύπο : L=λ/2=142,5/f , όπου το 
f είναι η συχνότητα σε Mc/s και το L είναι το µήκος του σε µέτρα (5-9report , τεύχος 53) . 
 Εδώ θα πρέπει να τονίσουµε ότι οι τύποι αυτοί είναι θεωρητικοί , στην πράξη 
µπορεί να διαπιστωθεί ότι το µήκος µπορεί να διαφέρει , ελάχιστα βέβαια , από αυτό το 
οποίο δίνει ο τύπος , γι’ αυτό κόβουµε το σύρµα σε λίγο µεγαλύτερο µήκος , έτσι ώστε να 
έχουµε αργότερα το περιθώριο να κάνουµε τις απαραίτητες ρυθµίσεις . 
 Το ύψος στο οποίο θα τοποθετηθεί το δίπολο παίζει σηµαντικό ρόλο στην 
λειτουργία του (5-9report , τεύχος 57) , γι’ αυτό , αν είναι δυνατόν , καλόν είναι να 
αποφεύγετε να το τοποθετείτε σε ύψος µικρότερο από λ/4 µέτρα , εκτός βέβαια από τις 
µπάντες των 160m , 80m και 40m , που λόγω µεγάλου µήκους κύµατος , το λ/4 είναι πολύ 
µεγάλο ύψος . Σ’ αυτήν την περίπτωση τοποθετείστε το όσο υψηλότερα µπορείτε , αλλά όχι 
κάτω από 6 µέτρα . 
 Η κεραία µας θα πρέπει να τοποθετηθεί όσο το δυνατόν πιο µακριά από 
µεταλλικά αντικείµενα που τυχόν θα υπάρχουν στην ταράτσα µας , όπως κεραίες TV , 
ηλιακοί θερµοσίφωνες  κλπ , γιατί επηρεάζουν δυσµενώς την λειτουργία της . 
 Οι ιστοί στους οποίους θα στηριχθεί µπορεί να είναι µεταλλικοί από σωλήνα 
γαλβανιζέ ή αλουµινίου . 

 Για το εύκολο ανέβασµα και κατέβασµα της 
κεραίας χρησιµοποιούµε σε κάθε ιστό και από ένα ράουλο , 
το οποίο πρέπει να είναι µπρούτζινο ή ανοξείδωτο για να 
αποφεύγονται οι οξειδώσεις (Σχήµα 2 και 3) . 
 
Σε κάθε άκρο του διπόλου συνδέουµε δύο µικρούς 
µονωτήρες πορσελάνης (Σχήµα 4) 
ή έναν µεγάλο και στον οποίο 
στερεώνουµε ένα σχοινί (όχι 
συρµατόσχοινο) , για το εύκολο 
ανεβοκατέβασµα της κεραίας . Το 
σχοινί αυτό  περνάει µέσα από το 
ράουλο και στερεώνεται στην βάση 
του ιστού . Καλόν είναι να 
προµηθευθείτε σχοινί καλής 

ποιότητας  , τουλάχιστον 5mm διάµετρο , να µην είναι εκτατό και 
να είναι πλεγµένο από ειδική κλωστή που να µην είναι έχει 
ελαστικότητα  και  να αντέχει στις καιρικές συνθήκες , πάντως 
αποφύγετε το νάιλον γιατί σπάει λόγω της υπεριώδους 
ακτινοβολίας . Ένας καλός και γερός κόµπος µε τον οποίο µπορεί 
να στερεωθεί το σχοινί µε τον µονωτήρα φαίνεται στο (Σχήµα 5) . 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Σε περίπτωση που δεν χρησιµοποιήσετε  balun , καλόν είναι το coaxial να συνδεθεί όπως 
στο (Σχήµα 6) . Αν θέλετε µπορείτε να φτιάξετε και µόνοι σας έναν κεντρικό µονωτήρα 
χρησιµοποιώντας πλεξιγκλάς (Σχήµα 7) . 
 



 
Όλες οι συνδέσεις πρέπει να µονωθούν κατάλληλα από την υγρασία . Αν θα τις µονώσετε µε 
σιλικόνη , φροντίστε να είναι 100% καθαρή και αρίστης ποιότητας , γιατί στο εµπόριο 
κυκλοφορούν µερικές σιλικόνες που µπορούν στην συγκεκριµένη περίπτωση να 
δηµιουργήσουν πρόβληµα , λόγω κάποιων ξένων προσµίξεων που περιέχουν . 
 Πάντως για την καλλίτερη λειτουργία της κεραίας καλόν είναι να χρησιµοποιηθεί 
ένα balun  1:1  ή  50:75 Ωµ  (5-9report , τεύχος 59) .  
 Ένα σηµείο το οποίο  θέλει ιδιαίτερη προσοχή και δυστυχώς το παραβλέπουν 
πολλοί ραδιοερασιτέχνες , είναι το στερέωµα των σχοινιών που διέρχονται από τα ράουλα . 

 Όταν θα ανεβάσουµε , τεντώσουµε και 
σταθεροποιήσουµε το δίπολο , οι δυνάµεις που ασκούνται 
επάνω του είναι πάρα πολύ µεγάλες . Υπάρχει λοιπόν 
περίπτωση είτε από συστολές – διαστολές είτε από δυνατό 
αέρα να σπάσει το σύρµα ή να λυγίσει ο ιστός . 
 Για να το αποφύγουµε αυτό δένουµε το ένα 
σχοινί σταθερά στην βάση του ενός ιστού και το άλλο δεν το 
δένουµε απ’ ευθείας στον άλλο ιστό αλλά σε έναν µεταλλικό 
κουβά που του έχουµε ανοίξει τρύπες στον πυθµένα και τον 
έχουµε γεµίσει µε πέτρες , ώστε µε το βάρος του να κρατά 
την κεραία πάντα τεντωµένη (Σχήµα 8) . 
 Έτσι λοιπόν , αν από κάποια αιτία τεντωθεί το 
σύρµα της κεραίας , τότε θα ανυψωθεί ο κουβάς και το 
σύρµα δεν θα σπάσει .    
 

 

Π Α Ρ Α ∆ Ε Ι Γ Μ Α 
 

Ας υποθέσουµε λοιπόν ότι θέλουµε να κατασκευάσουµε ένα δίπολο για τα 40 m , το οποίο 
να συντονίζει στο κέντρο της µπάντας , που είναι  7,050 Mc/s . 
 Τότε το µήκος του , σύµφωνα µε τον τύπο  L=142.5/f , θα είναι :  
L=142,5/7,050 = 20,21 m . 
 Εµείς παίρνουµε 20,35 µέτρα (λίγο παραπάνω) , µονοπολικό πολύκλωνο 
καλώδιο µε µόνωση , διαµέτρου 1,6 mm , από ένα κατάστηµα ηλεκτρολογικών ειδών . 
 Αν ο ποµπός µας έχει πολύ µεγάλη ισχύ θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε 
χοντρότερο καλώδιο . 

 Κόβουµε το καλώδιο στην µέση 
και το συνδέουµε µε τους µονωτήρες όπως 
στο (Σχήµα 9) . Στερεώνουµε στον µεσαίο 
µονωτήρα ένα balun 1:1 ή 50:75 Ωµ (Σχήµα 
10), και συνδέουµε στον κονέκτορά του ένα 
καλό coaxial 50 Ωµ .   
 

  
 
    
 



 
 
 
Καλύπτουµε µε µονωτική ταινία τον κονέκτορα και τα άκρα του καλωδίου στους µονωτήρες 
και ανεβάζουµε την κεραία τραβώντας τα δύο σχοινιά τα οποία στερεώνουµε µε τον τρόπο 
που αναφέραµε προηγουµένως . 
 Ελέγχουµε τα στάσιµα και το εύρος συντονισµού της κεραίας . Αν δεν µας 
ικανοποιεί µπορούµε να αυξοµειώσουµε το µήκος της µόνο από τους ακραίους µονωτήρες . 
 Αφού την συντονίσετε στην συχνότητα που θέλετε , στερεώστε την καλά και 
ετοιµαστείτε να « θερίσετε » . 
  Πολλές φορές τυχαίνει το έδαφος που υπάρχει κάτω από το δίπολο να µην έχει 
καλή αγωγιµότητα , όπως στην περίπτωση που είναι βραχώδες ή αµµώδες . 
 Τότε , σε αυτήν την περίπτωση και ειδικά για τις µπάντες των 160m,80m και 
40m , όπου το δίπολο τοποθετείται πάντα σε µικρότερο ύψος από όσο πρέπει , προκειµένου 
να λειτουργήσει καλλίτερα , τοποθετούµε παράλληλα µε αυτό από κάτω του και σε 
απόσταση περίπου 0,13λ , ένα σύρµα µήκους  5% µεγαλύτερο από το µήκος του διπόλου , 
που παίζει τον ρόλο του ανακλαστήρα (Σχήµα 11) .  Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνουµε κατά 
πολύ την λειτουργία του . 
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