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Έγηλε κεξηθή επηθαηξνπνίεζε κε βάζε ην ΦΔΚ 262Β 3/2/2017

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.

Γξάθεη ν Μαλσιάηνο Γεξάζηκνο 18SV100
Πξφεδξνο ηνπ Παλειιελίνπ πιιφγνπ Υεηξηζηψλ Ραδηνηειεθψλσλ C.B.
AC488@hotmail.gr

ΑΝΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΤ
Αγαπεηέ αλαγλψζηε, γηα λα θξαηάο ζηα ρέξηα ζνπ απηφ ην Δγρεηξίδην
Υξήζεο, ζεκαίλεη φηη έρεηο ηελ αλάγθε ή ηελ πεξηέξγεηα, λα
ελεκεξσζείο, γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξείο λα απνθηήζεηο έλα
ξαδηνηειέθσλν C.B, πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζεηο κε άιινπο
ζπλαλζξψπνπο ζνπ.
Ζ αζχξκαηε επηθνηλσλία, αλέθαζελ γνήηεπε ηνλ άλζξσπν, πνπ πάληνηε
πξνζπαζνχζε λα βξεη έλα ηξφπν λα επηθνηλσλεί αζχξκαηα κε ηνπο
ζπλαλζξψπνπο ηνπ, είηε γηα ιφγνπο ςπραγσγίαο, είηε γηαηί είρε
πξαγκαηηθή αλάγθε λα δεηήζεη βνήζεηα ή πιεξνθνξίεο. Eθηφο ινηπφλ
απφ ηα γλσζηά ζε φινπο θηλεηά ηειέθσλα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε
θαζεκεξηλά, ππάξρεη θαη έλαο άιινο ηξφπνο επηθνηλσλίαο, πνιχ πην
εχθνινο, επράξηζηνο, θαη νηθνλνκηθφο:
Ζ επηθνηλωλία κε ξαδηνηειέθωλα C.B.
Σα γξάκκαηα C.B. είλαη ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ Citizens Band, δειαδή ζε
ειεχζεξε κεηάθξαζε, πεξηνρή αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο πνιηηψλ. Δίλαη
κηα πεξηνρή ξαδηνζπρλνηήησλ πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ 26.960 – 27.410
ΜΖΕ, ζηα «ζχλνξα» κεηαμχ βξαρέσλ θπκάησλ θαη VHF, ε νπνία έρεη
παξαρσξεζεί παγθφζκηα ζηνπο πνιίηεο φισλ ησλ ρσξψλ γηα λα
επηθνηλσλνχλ αζχξκαηα κεηαμχ ηνπο, λφκηκα θαη δσξεάλ.

Ραδηνηειέθσλν C.B. ζπηηηνχ.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Σν ξαδηνηειέθσλν C.B. κπνξείηε λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε παληνχ, ζην
απηνθίλεηφ ζαο, ζηελ κεραλή ζαο, ζην ζθάθνο ζαο, ζηελ πηεηηθή
ζπζθεπή ζαο, λα ην έρεηε καδί ζαο ζηνλ πεξίπαην, ηελ εθδξνκή, ζην
θπλήγη. Δίλαη ηδαληθφ κέζσ γηα επηθνηλσλία κεηαμχ νξεηβαηψλ,
πξνζθφπσλ, πνδειαηψλ, ή εμεξεπλεηψλ. Σα ξαδηνηειέθσλα C.B.
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νπνπδήπνηε κπνξεί λα ρξεηαζηεί ν πνιίηεο
έλα αμηφπηζην θαη λφκηκν κέζν αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο.

Ραδηνηειέθσλν C.B. απηνθηλήηνπ.
Σα ξαδηνηειέθσλα C.B. είλαη έλα ζαπκάζην κέζνλ γηα λα επηθνηλσλνχλ
νη πνιίηεο ησλ νπνίσλ νη θχξηεο ή νη εμνρηθέο ηνπο θαηνηθίεο δελ κπνξνχλ
λα εμππεξεηεζνχλ απφ ην ζηαζεξφ δίθηπν ηνπ ΟΣΔ, θαηνηθνχλ ζε
απνκνλσκέλα λεζηά ή νξεηλέο πεξηνρέο θιπ. Δίλαη έλα ζεζκνζεηεκέλν
κέζσ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ή ησλ νκάδσλ ππξνπξνζηαζίαο,
αιιά θαη ην κνλαδηθφ αζχξκαην κέζν επηθνηλσλίαο ηνπ θνηλνχ κε ηηο
αξκφδηεο αξρέο ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ, φηαλ ηα δίθηπα
ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ιφγσ
βιαβψλ ζηηο ππνδνκέο ηνπο.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.

Ραδηνηειέθσλν C.B. θνξεηφ.
Σα ξαδηνηειέθσλα C.B. είλαη ν ηδαληθφο ηξφπνο γηα λα επηθνηλσλνχλ ηα
παηδηά κε ηνπο γνλείο ηνπο, ή ζηηο εθδξνκέο κε ηνπ δαζθάινπο ηνπο αιιά
θαη κεηαμχ ηνπο, ην ίδην ηζρχεη γηα ηνπο νδεγνχο ΗΥ απηνθηλήησλ,
θνξηεγψλ ή ιεσθνξείσλ. Απνηειεί έλα κνλαδηθφ κέζν λα δεηήζεη
νπνηνζδήπνηε νδηθή βνήζεηα, ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο, λα ελεκεξσζεί
γηα ηηο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο, ηελ θαηάζηαζε ησλ νδψλ, λα ιάβεη
ηαηξηθή βνήζεηα θιπ.
Ζ ρξήζε ησλ ξαδηνηειεθψλσλ C.B. είλαη ειεχζεξε ΦΔΚ 262Β 3/2/2017.
Σα ξαδηνηειέθσλα C.B. έρνπλ κέζε εκβέιεηα 40 Km πεξίπνπ,
εμαξηψκελε απφ ην γεσγξαθηθφ αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο.
.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ
Πξφεδξν ηνπ Παλειιελίνπ πιιφγνπ Υεηξηζηψλ Ραδηνηειεθψλσλ C.B.
Κν Μαλσιάην Γεξάζηκν, ζην ηειέθσλν 6948664493.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΏΣΟ
Γλσξίζηε ηελ ππεξεζία C.B.

Ραδηνηειέθσλν βάζεσο FM ηζρχνο 4 Watt
θνπφο ησλ ξαδηνηειεθψλσλ C.B. είλαη λα θέξλνπλ ζε αζχξκαηε επαθή
ηνπο πνιίηεο κεηαμχ ηνπο, κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ
πνηθίινπ ελδηαθέξνληνο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο κπνξεί λα αθνξνχλ ηελ
εχξεζε ελφο βελδηλάδηθνπ, ηελ θαηάζηαζε ελφο δξφκνπ, ηαμηδησηηθέο ή
ηνπξηζηηθέο νδεγίεο, ηνλ ηξφπν ρξήζεο ελφο κεραλήκαηνο, ηελ
αληαιιαγή ηερληθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξά ηνλ ίδην ηνλ
ξαδηνεμνπιηζκφ ησλ ξαδηνηειεθψλσλ C.B, αθφκε θαη ηελ αληαιιαγή
ζπληαγψλ καγεηξηθήο ή ζεκάησλ κφδαο, πγείαο, ζρνιηθψλ καζεκάησλ,
κνπζηθήο, θπλεγηνχ, ςαξέκαηνο, νξεηβαζίαο, αεξαζιεηηζκνχ,
λαπηαζιεηηζκνχ, θιπ
Μέζσ ησλ ξαδηνηειεθψλσλ C.B. δελ δίλνπκε ΠΟΣΔ ηνλ αξηζκφ ηεο
πηζησηηθήο καο θάξηαο, ην ΡΗΝ ηεο, επαίζζεηα πξνζσπηθά ή
επαγγεικαηηθά δεδνκέλα, θαη θπζηθά πξνζέρνπκε ηελ πνηφηεηα ηνπ
ιφγνπ καο αθνχ ηελ εθπνκπή καο κπνξεί λα ηελ αθνχλε παηδηά.
Πξνζέρνπκε λα κελ θέξνπκε ζε δχζθνιε ζέζε ή λα κελ πξνζβάινπκε
ηνπο ζπλνκηιεηέο καο αλαθεξφκελνη ζε ζέκαηα Θξεζθεπηηθά, πνιηηηθά,

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
εξγαζηαθά ή ζέκαηα θαη ραξαθηεξηζκνχο πνπ αθνξνχλ ηα άηνκα κε
εηδηθέο αλάγθεο. Οη ζπδεηήζεηο κέζσ ησλ ξαδηνηειεθψλσλ C.B. ζα
πξέπεη λα έρνπλ ζπλέπεηα θαη πνηφηεηα. Μελ μερλάηε φηη ν ιφγνο καο
είλαη ν θαζξέπηεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο καο.
Πψο φκσο εμεγνχληαη ηα αξρηθά C.B; είλαη ηα αξρηθά γξάκκαηα ησλ
ιέμεσλ Citizens Band, δειαδή ε πεξηνρή ζπρλνηήησλ πνπ αλήθεη ζηνπο
πνιίηεο, θαη εθηείλεηαη απφ ηνπο 26.960 – 27.410 ΜΖΕ. Γηα ηερληθνχο
φκσο ιφγνπο ε θεληξηθή ζπρλφηεηα ηνπ θέξνληνο θχκαηνο απηψλ ησλ
ξαδηνηειεθψλσλ βξίζθεηαη κεηαμχ 26.965 – 27.405 ΜΖΕ.
Απηφ ην θάζκα ησλ ζπρλνηήησλ, είλαη δηαηξεκέλν ζε 40 θαλάιηα
επηθνηλσλίαο – 40 C.B. Channels. Γειαδή νη πνιίηεο θάζε πεξηνρήο
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 40 ηππνπνηεκέλεο ζπρλφηεηεο γηα ηηο κεηαμχ
ηνπο επηθνηλσλίεο. Απηή ε δηαπινπνίεζε ησλ ζπρλνηήησλ απινπνίεζε
πάξα πνιχ ην ρεηξηζκφ ησλ πνκπνδεθηψλ θαη κεδέληζε ηελ πεξίπησζε
ιαζψλ ζηηο ζπρλφηεηεο επηθνηλσλίαο.
Σελ αληηζηνηρία θαλαιηψλ / ζπρλνηήησλ κπνξείηε λα ηε δείηε ζηνλ
επφκελν πίλαθα.

Οη ρεηξηζηέο ξαδηνηειεθψλσλ C.B. ινηπφλ ζηηο ζπλελλνήζεηο ηνπο δελ
ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεηεο πνπ εχθνια μερληνχληαη ή κπεξδεχνληαη,
αιιά θαλάιηα πνπ εχθνια θαηαλννχληαη θαη απνκλεκνλεχνληαη.
Αο δνχκε ηψξα ηα βαζηθά ρεηξηζηήξηα ελφο απινχ ξαδηνηειεθψλνπ C.B.
ε γεληθέο γξακκέο έλα ζχγρξνλν ξαδηνηειέθσλν C.B. είλαη απινχζηεξν
ζηε ιεηηνπξγία απφ έλα θηλεηφ ηειέθσλν! έρνληαο ηνλ εμήο εμνπιηζκφ:

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
1. Έλα δηαθφπηε αλνίγκαηνο – θιεηζίκαηνο (ON-OFF), πνπ
ζπγρξφλσο ιεηηνπξγεί θαη ζαλ ξπζκηζηήο ηεο έληαζεο ηνπ ήρνπ
πνπ απνδίδεη ην κεγάθσλν. (Volume)
2. Έλα ξπζκηζηή ηνπ βαζκνχ πνπ ζα θηκψλνληαη ηα «παξάζηηα».
(Squelch )
3. Έλαλ ελδείθηε θαλαιηψλ (Channel Display).
4. Γπν πηεζηηθνχο δηαθφπηεο ελαιιαγήο θαλαιηψλ (Channel Selector).
5. Καη ηέινο κηα είζνδν κηθξνθψλνπ (Mic).

Απιφ ξαδηνηειέθσλν C.B. απηνθηλήηνπ 40 θαλαιηψλ θαη δηακφξθσζεο
ΑΜ.
Ο ρεηξηζκόο ηεο ζπζθεπήο γίλεηαη ωο εμήο:
1. πλδένπκε ηε ζπζθεπή ζηε κπαηαξία ηνπ απηνθηλήηνπ (12.5 Volt)
ή ηελ ηξνθνδνηνχκε κε ζπλερή ηάζε 13.8 Volt απφ έλα
ηξνθνδνηηθφ, αιιά ΓΔΝ αλνίγνπκε αθφκε ην δηαθφπηε
ηξνθνδνζίαο – ειεγθηή φγθνπ θσλήο (Volume).
2. πλδένπκε ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ην κηθξφθσλν πξηλ θάλνπκε νηηδήπνηε
άιιν. Γηα ηερληθνχο ιφγνπο πνιιά ξαδηνηειέθσλα C.B. ΓΔΝ
ελεξγνπνηνχλ ην κεγάθσλφ ηνπο θαη δελ αθνχγεηαη απνιχησο
ηίπνηε απφ απηφ, αλ δελ έρεη ζπλδεζεί ην κηθξφθσλν!
3. πλδένπκε κηα θεξαία κε ξπζκηζκέλα ζηάζηκα θχκαηα – SWR <
1:1.5

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
4. Πεξηζηξέθνπκε ην ξπζκηζηηθφ Volume δεμηά, θαη κέρξη λα θηάζεη
ζηε κέζε ηεο δηαδξνκήο. Ζ ζπζθεπή αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί θαη απφ
ην κεγάθσλν αθνχγνληαη είηε παξάζηηα, είηε νκηιίεο, είηε έλαο
ραξαθηεξηζηηθφο γνεξφο ζφξπβνο, ν ιεγφκελνο «ζφξπβνο ηεο
κπάληαο» (Band noise)
5. Ρπζκίζηε ην Squelch ζηξέθνληαο ην δεμηά κέρξη λα ζηακαηήζεη ν
ζφξπβνο ηεο κπάληαο ή ηα παξάζηηα.
6. Πηέδνληαο ην πιήθηξν PTT- Press To Talk, δειαδή πίεζε γηα λα
κηιήζεηο, πνπ βξίζθεηαη ζην κηθξφθσλν θαη θέξνληαο ην
κηθξφθσλν ζε απφζηαζε 5 πεξίπνπ εθαηνζηψλ απφ ην ζηφκα ζαο,
θαιέζηε ή κηιήζηε ζηνπο θίινπο ζαο. Αθήζηε ην ΡΣΣ γηα λα ηνπο
αθνχζεηε.
Απηφ είλαη φιν. Παηάο ην ΡΣΣ κηιάο, αθήλεηο – αθνχο. Με ηα
πιήθηξα Up – Down επηιέγεηο ηα θαλάιηα 1-40, κε ην Squelch
θηκψλεηο ην ζφξπβν, θαη κε ην Volume αλνηγνθιείλεηο ηε ζπζθεπή θαη
απμνκεηψλεηο ηε θσλή ζην κεγάθσλν. Απινχζηαην, ν κέζνο ρξφλνο
εθκάζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο απινχ ξαδηνηειεθψλνπ C.B. είλαη 3
ιεπηά!
Πόζωλ εηδώλ ζπζθεπέο C.B. ππάξρνπλ;
Τπάξρνπλ ηξηψλ εηδψλ ζπζθεπέο C.B. θαη ην θάζε είδνο έρεη έλα
μερσξηζηφ θαη δηαθξηηφ ξφιν ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο. Τπάξρνπλ ινηπφλ
ξαδηνηειέθσλα C.B. βάζεσο – base, απηνθηλήηνπ – mobile, θαη
θνξεηά ή Walkie – Talkie.
πζθεπέο βάζεωο ή Base Station.

πκβαηηθφ Ραδηνηειέθσλν Βάζεσο C.B.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Δίλαη ζπζθεπέο νη νπνίεο θαηά θαλφλα ηξνθνδνηνχληαη κε ηάζε 230
Volt απφ ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ, αλ θαη θάπνηεο ηξνθνδνηνχληαη κφλν κε
ζηαζεξή ηάζε 13.8 Volt DC. Οη πνην «επέιηθηεο» είλαη εμνπιηζκέλεο
κε θαηάιιεια θπθιψκαηα ψζηε λα ηξνθνδνηνχληαη είηε κε 230 Volt
απφ ηελ ΓΔΖ, είηε κε 13.8 Volt ζπλερέο απφ έλα ηξνθνδνηηθφ.
πλήζσο νη δηαζηάζεηο ηνπο είλαη ηέηνηεο ψζηε κπνξνχλ λα
θηινμελήζνπλ δηάθνξα θπθιψκαηα πνπ ηνπο εμαζθαιίδνπλ πνηνηηθή
εθπνκπή, θαη μεθνχξαζηε ιήςε. Σέηνηα θπθιψκαηα είλαη ν
ξπζκηζηήο ηνπ πνζνζηνχ δηακνξθψζεσο (Mic Gain), ηα θίιηξα
θαηαζηνιήο ησλ ζνξχβσλ – παξαζίησλ (NB, ANL), ν απμνκεησηήο
ηεο επαηζζεζίαο ηνπ δέθηε (RF Gain), θιπ.

Μηθξφθσλα βάζεσο.

C.B. Base Preamplifier.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
ηνπο ζηαζκνχο βάζεσο πνιχ εχθνια πξνζαξκφδνληαη δηάθνξα
παξειθφκελα ηα νπνία κεγηζηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο κηαο πνηνηηθήο
εθπνκπήο - ιήςεο φπσο: Μηθξφθσλα βάζεσο, γέθπξεο ζηαζίκσλ
θπκάησλ, πξνζαξκνζηέο θεξαηψλ - antenna tuners, κεηξεηέο ηεο ηζρχνο
εθπνκπήο – Watt meters, πξνεληζρπηέο ιήςεο θιπ.

πρλφηεηα, ηζρχο, πνζνζηφ δηακφξθσζεο, ζηάζηκα, φια ππφ έιεγρν
κε ηα ζχγρξνλα παξειθφκελα ησλ ξαδηνηειεθψλσλ βάζεσο CB.
θνπφο ησλ ξαδηνηειεθψλσλ βάζεσο είλαη λα θέξνπλ ζε επαθή ηνπο
ρεηξηζηέο ηνπο, κε άιινπο ρεηξηζηέο C.B. νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε
ζρεηηθά κεγάιεο απνζηάζεηο. Απηή ε δπλαηφηεηα πξνθχπηεη θπξίσο
απφ ηελ θεξαία βάζεσο κε ηελ νπνία είλαη ζπλδεδεκέλνη, θαη ε νπνία
ιφγσ χςνπο απφ ην έδαθνο θαη απνιαβήο επηηξέπεη ηε κέγηζηε
δπλαηή εκβέιεηα, αιιά θαη ηε κέγηζηε δπλαηή ιήςε εθπνκπψλ απφ
ξαδηνηειέθσλα C.B.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.

TVI Filter. Φίιηξν θαηαζηνιήο παξεκβνιψλ ζηηο ηειενξάζεηο.
Σα ξαδηνηειέθσλα C.B. βάζεσο είλαη ν θνξκφο ηεο ππεξεζίαο C.B. O
ιφγνο είλαη φηη έρνπλ αλεμάληιεηε ειεθηξηθή ηζρχ απφ ην δίθηπν ηεο
ΓΔΖ, πνηνηηθνχο πνκπνχο – δέθηεο, θαη θεξαία πςειψλ δπλαηνηήησλ.
Έηζη ινηπφλ πνιχ εχθνια εθηφο απφ ηελ πξνζσπηθή εμππεξέηεζε,
κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ή
βνήζεηαο ζε πεξηπηψζεηο ζενκεληψλ, ή θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη λα
ζπκβάινπλ ζηε δηάζσζε πεξηνπζηψλ ή θαη αλζξψπηλσλ δσψλ.
Πνηα είλαη όκωο ε εκβέιεηα ελόο ξαδηνηειεθώλνπ C.B. βάζεωο;
Γελ ππάξρεη ζαθήο απάληεζε. Ζ εκβέιεηα ελφο ξαδηνηειεθψλνπ
εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην γεσγξαθηθφ αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο, ε
χπαξμε νξεηλψλ φγθσλ ή κεγάισλ ηερληθψλ έξγσλ, επηδξά δπζκελψο
ζηελ εκβέιεηα κεηψλνληαο ηελ δξαζηηθά. Αθφκε θαη ην είδνο ηνπ
εδάθνπο έρεη κεγάιε ζεκαζία, ε άκκνο είλαη ην ρεηξφηεξν είδνο εδάθνπο
ελψ ην πγξφ θαη επίπεδν έδαθνο απμάλεη ηελ εκβέιεηα. Ζ ζάιαζζα
δηεπθνιχλεη ηε δηάδνζε ησλ εθπνκπψλ C.B. επηηξέπνληαο ηνπο λα έρνπλ
ηε κεγαιχηεξε δπλαηή εκβέιεηα.
ηελ επφκελε εηθφλα κπνξείηε λα δείηε ηελ εθηηκψκελε εκβέιεηα ησλ
ξαδηνηειεθψλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζρεηηθά επίπεδν, θαη κηθηήο
πγξαζίαο έδαθνο.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.

Δθηηκψκελε εκβέιεηα ξαδηνηειεθψλσλ C.B.ζε Κm.
Απφ ηελ εηθφλα ηεο εκβέιεηαο βιέπνπκε φηη: απφ Ραδηνηειέθσλν
βάζεσο ζε ξαδηνηειέθσλν βάζεσο, έρνπκε εθηηκψκελε εκβέιεηα 40 –
50 Km. Μηα ηέηνηα εκβέιεηα γηα αζχξκαην κέζν επηθνηλσλίαο
ζεσξείηαη κηθξή, αιιά αξθεηή ψζηε λα εμππεξεηεζνχλ νη αλάγθεο
αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ.
Απηή ε κηθξή εκβέιεηα ησλ ξαδηνηειεθψλσλ βάζεσο είλαη ηδηαίηεξα
εμππεξεηηθή! θαη απηφ γηαηί νη CB-ers κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ
κέζα ζηα θπζηθά φξηα ηεο πεξηνρήο πνπ θαηνηθνχλ θαη αλαπηχζζνπλ
ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο, ρσξίο λα ελνρινχλ ηνπο C.B-ers γεηηνληθψλ
γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ.
Γηα παξάδεηγκα νη C.B-ers ηεο Αζήλαο δελ παξελνρινχλ ηνπο C.B.ers
ηεο Θήβαο. Οη C.B.-ers ηεο Θήβαο δελ παξελνρινχλ ηνπο C.B-ers ηεο
Ηηέαο, πνπ θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο δελ παξελνρινχλ ηνπο C.B.-ers
ηεο Λακίαο θιπ.
εκαληηθνί παξάγνληεο ηεο εκβέιεηαο ησλ ξαδηνηειεθψλσλ είλαη: ην
χςνο πνπ ηνπνζεηείηαη ε θεξαία ζε ζρέζε κε ην έδαθνο, ην ίδην ην
γεσγξαθηθφ πςφκεηξν ηεο πεξηνρήο ζε ζρέζε κε ηε ζάιαζζα, θαη
ηέινο ην είδνο θαη ε απνιαβή ηεο θεξαίαο.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
ε γεληθέο γξακκέο ε θεξαία ζα πξέπεη
λα ηνπνζεηείηαη φζν ην δπλαηφλ
ςειφηεξα απφ ην έδαθνο ελψ ε λφκηκε
απνιαβή ηεο ζηεο Διιάδα είλαη 2.15
dBi ή 0 dBd. ε γεληθέο γξακκέο νη
πεξηνρέο κε κεγάιν πςφκεηξν, έρνπλ
κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα εκβέιεηαο ζε
ζρέζε κε ηηο ρακεινχ πςνκέηξνπ
πεξηνρέο.
Σα ξαδηνηειέθσλα C.B. έρνπλ
ηππνπνηεκέλα ηα βαζηθφηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πνπ είλαη:
Αξηζκφο θαλαιηψλ : 40
πρλφηεηεο : 26.965 – 27.405 ΜΖΕ
Γηακνξθψζεηο: FM, AM, SSB
πλεζηζκέλε θεξαία βάζεωο Ηζρχο εθπνκπήο: 4 Watt, 4 Watt,
ξαδηνηειεθώλωλ C.B.
12 Watt αληίζηνηρα.
Δπαηζζεζία: 0.5κV, 0.5κV, 0.25 κV
Σξνθνδνζία: 230 Volt/50 HZ AC γηα
ηελ Διιάδα, ή 13.8 Volt DC
Ραδηνηειέθωλα απηνθηλήηνπ ή Mobile C.B. Radio
Δίλαη ζπζθεπέο νη νπνίεο θαηά θαλφλα ηξνθνδνηνχληαη κε ηάζε 1214.4 Volt απφ ηε κπαηαξία ηνπ απηνθηλήηνπ, αλ θαη θάπνηεο πνπ
ηνπνζεηνχληαη ζε θνξηεγά ηξνθνδνηνχληαη θαη κε 24 Volt DC.
Πξφθεηηαη γηα ζπζθεπέο πνπ έρνπλ κηα απίζαλε εμειηθηηθή πνξεία
κεγαιχηεξε ησλ 50 εηψλ, θαη ζήκεξα απνηεινχλ ζαχκαηα ηεο
ηερλνινγίαο, αθνχ είλαη θαηαζθεπαζκέλεο κε ηερλνινγία SMD,
νινθιεξσκέλα VLSI, ειέγρνληαη απφ εμειηγκέλνπο
κηθξνεπεμεξγαζηέο, θαη επηθνηλσλνχλ, πξνγξακκαηίδνληαη ή
παξακεηξνπνηνχληαη απφ ζχξεο USB. Δλψ κέζσ ηεο ηερλνινγίαο
Bluetooth, έρνπλ άκεζε θαη άςνγε ζπλεξγαζία κε ηα φια ηα θηλεηά
ηειέθσλα ηερλνινγίαο GSM.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.

χγρξνλνο πνκπνδέθηεο απηνθηλήηνπ.
Σα βαζηθά ηερληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά είλαη ίδηα κε απηά ησλ
Ραδηνηειεθψλσλ βάζεσο δειαδή:
Αξηζκφο θαλαιηψλ : 40
πρλφηεηεο κεηαμχ : 26.965 – 27.405 ΜΖΕ
Γηακνξθψζεηο: FM, AM, SSB
Ηζρχο εθπνκπήο: 4 Watt, 4 Watt, 12 Watt αληίζηνηρα.
Δπαηζζεζία: 0.5κV, 0.5κV, 0.25 κV
Σξνθνδνζία: 13.8 Volt ή 24 Volt /DC.

Όια απηά ηα ξαδηνηειέθσλα απηνθηλήηνπ ζρεδηάδνληαη κε ζθνπφ λα
εμππεξεηήζνπλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηνλ νδεγφ. Έηζη ινηπφλ
ζπλαληνχκε έλαλ απίζαλν αξηζκφ ξαδηνηειεθψλσλ απηνθηλήηνπ κε
δηαθνξεηηθά εξγνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο:

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Σα θιαζζηθά θαη δηαρξνληθά:

Ραδηνηειέθσλν απηνθηλήηνπ θιαζζηθήο ζρεδίαζεο.
Μεγάια ξπζκηζηηθά «ηξαθηεξσηνχ» ηχπνπ γηα ζαθή αίζζεζε θαη
ζπλεξγαζία κε ηα δάρηπια ηνπ νδεγνχ. Γηαθφπηεο κε κεραληθή
καλδάισζε θαη βεκαηηθή αίζζεζε, γηα νδεγνχο πνπ ζέινπλ λα είλαη
ζίγνπξνη γηα ην ρεηξηζκφ πνπ θάλνπλ ζην ξαδηνηειέθσλφ ηνπο.
Σα λεφηεξεο ηερλνινγίαο mobile C.B. κε Large Display.

Ραδηνηειέθσλν θιαζζηθήο ζρεδίαζεο κε κεγάιε νζφλε.
Έρνπλ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θιαζζηθήο ζρεδίαζεο, θαη κεγάιε
εξγνλνκηθή νζφλε πιεξνθνξηψλ, ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη ε
ζπρλφηεηα εθπνκπήο – ιήςεο, ε ηζρχο εθπνκπήο, ν ιφγνο ζηαζίκσλ
θπκάησλ, ν αξηζκφο ηεο ελεξγνχο κλήκεο, ε ιεηηνπξγία Dual Watch,
αλ είλαη ελεξγνπνηεκέλνη νη ππφηνλνη, ην Tone Squelch, θιπ.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Ραδηνηειέθσλα C.B. Split type.

Ραδηνηειέθσλν ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο Split type.
Γηαρσξίδεηαη ην θχξην ζψκα ηεο ζπζθεπήο απφ ην Control Panel, έηζη
ψζηε αθελφο κελ, λα εμνηθνλνκείηαη ρψξνο ζην απηνθίλεην, αθ’
εηέξνπ λα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ην Control panel ζε ζεκείν πνπ λα
εμππεξεηεί ηνλ νδεγφ. Οη δηαθφπηεο είλαη πηεζηηθνί ηχπνπ αθήο, θαη ε
ελέξγεηα ηνπ νδεγνχ επηβεβαηψλεηαη κε έλα ερεηηθφ Beep.
Ραδηνηειέθσλα all in Mic - φια ζην κηθξφθσλν.

All in mic, ξαδηνηειέθσλα πςειήο ηερλνινγίαο κε θνξπθαία
εξγνλνκία.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Σα ξαδηνηειέθσλα C.B. ηχπνπ All in mic, απεπζχλνληαη ζηνπο
νδεγνχο ησλ νπνίσλ ηα απηνθίλεηα έρνπλ ειάρηζην ρψξν γηα ηελ
ηνπνζέηεζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ Ραδηνηειεθψλνπ. Έηζη φια ηα
ρεηξηζηήξηα θαη ην Display βξίζθνληαη εξγνλνκηθά ηνπνζεηεκέλα ζην
κηθξφθσλν. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν νδεγφο ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ηνλ
αληίρεηξα ηνπ (ην ρνλδξφ δάθηπιν) κπνξεί λα ρεηξηζηεί παλεχθνια ην
C.B. ηνπ.
Τπάξρνπλ πάξα πνιιέο ζρεδηαζηηθέο πξνηάζεηο γηα ξαδηνηειέθσλα
C.B. απηνθηλήηνπ, έηζη ψζηε ν ελδηαθεξφκελνο είλαη βέβαην φηη ζα
βξεη απηφ πνπ θαιχπηεη ηελ αηζζεηηθή θαη ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπ
αλάγθεο.
Έλα ξαδηνηειέθσλν C.B. απηνθηλήηνπ κπνξεί λα εξγαζηεί ζαλ
βάζεσο;
Ζ απάληεζε είλαη λαη! Όινη νη θαηαζθεπαζηέο ξαδηνηειεθψλσλ C.B.
απηνθηλήηνπ έρνπλ κεξηκλήζεη ψζηε ε πνηφηεηα θαηαζθεπήο θαη νη
πξνδηαγξαθέο ηνπο λα ηνπο επηηξέπνπλ λα εξγαζηνχλ θαη ζαλ
ξαδηνηειέθσλα βάζεσο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν C.B-er θάλεη
ζεκαληηθή νηθνλνκία αθνχ κε έλα ξαδηνηειέθσλν κπνξεί λα θαιχςεη
ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπ αλάγθεο ζην ζπίηη θαη ζην απηνθίλεην, απφ κηα
θαη κφλν ζπζθεπή C.B.

Ζ κεηαηξνπή ελφο ξαδηνηειεθψλνπ mobile ζε base γίλεηαη κέζσ
εηδηθψλ «ζεθψλ» πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηξνθνδνηηθφ, κεγάθσλν θαη
γέθπξα ζηαζίκσλ θπκάησλ – βαηηφκεηξν.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Ση εκβέιεηα έρνπλ ηα ξαδηνηειέθσλα C.B. απηνθηλήηνπ; ζχκθσλα κε
ηνλ εκπεηξηθφ πίλαθα πνπ βξίζθεηαη ζηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο είλαη
15 – 25 Km, ζε πεξηνρή κε ήπην γεσγξαθηθφ αλάγιπθν, θαη εκη-πγξφ
έδαθνο.
Δθηφο απφ ηηο εδαθηθέο ζπλζήθεο θαη ηνπο θπζηθνχο πεξηνξηζκνχο
πνπ ππάξρνπλ απφ ηε κηθξή ηζρχ, ηνλ ζπνπδαηφηεξν ξφιν ζε έλα
ξαδηνηειέθσλν C.B. έρεη ε θεξαία.
Γπζηπρψο θακηά θεξαία C.B. απηνθηλήηνπ δελ έρεη ζεηηθή απνιαβή,
κε απνηέιεζκα ε ηζρχο πνπ εθπέκπεη λα είλαη ΠΑΝΣΟΣΔ κηθξφηεξε
απφ ηελ νλνκαζηηθή ηζρχ εμφδνπ ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ, 4 Watt FM, 4
Watt AM, 12 Watt SSB.

Κεξαία mobile, ξαδηνηειεθψλσλ C.B.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Σν ηδαληθφ είλαη λα κπνξεί ν C.B.-er λα ηνπνζεηήζεη κηα θεξαία ι/4 ~
2,70m ζην απηνθίλεην. Πξαθηηθά ειάρηζηνη κπνξνχλ λα ην θάλνπλ
ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο, αιιά θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηελ
ζπλνδεχνπλ. Γπζθνιία ζηε δηέιεπζε απφ ππισηέο πνιπθαηνηθηψλ,
ρακειέο γέθπξεο θιπ.
Οη ζπλεζηζκέλεο θεξαίεο mobile γηα C.B. έρνπλ χςνο θάησ απφ 2m,
ζπλήζσο γχξσ ζην 1,5 – 1,8 m θαη αθηηλνβνινχλ γχξσ ζην 60% ηεο
ηζρχνο κε ηελ νπνία ηηο ηξνθνδνηεί ην ξαδηνηειέθσλν.
Έηζη γηα ηζρχ 4 Watt ζα αθηηλνβνιήζεη: 2,4 Watt
γηα ηζρχ 5 Watt ζα αθηηλνβνιήζεη: 3 Watt
γηα ηζρχ 12 Watt ζα αθηηλνβνιήζεη: 7,2 Watt
Παξά ηε κηθξή ηζρχ πνπ εθπέκπνπλ νη θεξαίεο C.B. ησλ απηνθηλήησλ,
νη 27 ΜΖΕ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δψζνπλ αμηφπηζηε επηθνηλσλία
ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο. Γελ είλαη ηπραίν φηη ηα C.B. επί 50
ρξφληα, είλαη ε πξψηε επηινγή ησλ πνιηηψλ παγθνζκίσο γηα ηελ
θάιπςε ησλ ξαδηνηειεπηθνηλσληαθψλ ηνπο αλαγθψλ.
Φνξεηά ξαδηνηειέθωλα C.B. ή Walkie Talkie.
Σα θνξεηά C.B. έρνπλ θαη απηά, κηα ηζηνξηθή δηαδξνκή δεθάδσλ εηψλ
αθνινπζψληαο κηα παξάιιειε δηαδξνκή κε ηα ξαδηνηειέθσλα
βάζεσο θαη απηνθηλήηνπ. θνπφο ηνπο είλαη λα επηηξέςνπλ ζηνλ
C.B.er λα επηθνηλσλήζεη κε άιινπο ρεηξηζηέο ξαδηνηειεθψλσλ C.B.
φηαλ βξίζθνληαη ζε πεξίπαην, νξεηβαζία, εθδξνκή, θπλήγη, ςάξεκα
κε βάξθα θιπ. Γειαδή ην θνξεηφ ξαδηνηειέθσλν C.B. επηηξέπεη ζηνλ
C.B.er λα επηθνηλσλεί απηφλνκα θαη ζε θίλεζε, ηξνθνδνηνχκελν απφ
ηελ ελζσκαησκέλε ηνπ κπαηαξία.
Όπσο ζπκβαίλεη κε ηα ξαδηνηειέθσλα Βάζεσο θαη Απηνθηλήηνπ, ηα
θνξεηά ξαδηνηειέθσλα έρνπλ ηα ίδηα βαζηθά ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά, εθηφο απφ ηελ ηζρχ ζε SSB, δειαδή:
Αξηζκφο θαλαιηψλ : 40
πρλφηεηεο κεηαμχ : 26.965 – 27.405 ΜΖΕ
Γηακνξθψζεηο: FM, AM, SSB
Ηζρχο εθπνκπήο: 4 Watt ζε φια ηα mode
Δπαηζζεζία: 0.5κV, 0.5κV, 0.25 κV
Σξνθνδνζία: 9-12 Volt/DC.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Σα θνξεηά ξαδηνηειέθσλα είλαη ε επηηνκή ηεο ηερλνινγίαο. Μέζα ζε
ειάρηζηα ηεηξαγσληθά εθαηνζηά θηινμελείηαη ε θνξπθή ηεο
ηερλνινγίαο. Οινθιεξσκέλα θπθιψκαηα πςειήο ππθλφηεηαο θαη
πξσηνπνξηαθήο ζρεδίαζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εχζηνρε επηινγή
εμαξηεκάησλ SMD θαη φρη κφλν, νδήγεζαλ ζηελ θαηαζθεπή θνξεηψλ
ξαδηνηειεθψλσλ C.B. all mode! FM, AM, SSB κε κηα αμηνπξεπή
ηζρχ, θαη απηνλνκία ιεηηνπξγίαο.
θεθηείηε φηη φια ηα απαηηνχκελα θπθιψκαηα γηα ηελ εθπνκπή θαη
ιήςε ζεκάησλ AM, FM, SSB, πνπ ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε έλα
ξαδηνηειέθσλν βάζεσο ή απηνθηλήηνπ, ρσξνχλ κέζα ζηελ παιάκε
ηνπ ρεξηνχ ζαο. Φαληαζηείηε φηη φια απηά ηα θπθιψκαηα πξέπεη λα
αληιήζνπλ ηελ απαηηνχκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ κηα κπαηαξία γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα πνιιψλ σξψλ.
Γείηε νξηζκέλα ζχγρξνλα θνξεηά πνπ εμαζθαιίδνπλ άξηζηεο
πνηφηεηαο επηθνηλσλία:
Πνιπκνξθηθά θνξεηά C.B. ΑΜ/FM.

Πνιπκνξθηθφ ππεξζχγρξνλν θνξεηφ C.B. κε δηακνξθψζεηο ΑΜ/FM.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
θνπφο ησλ πνιπκνξθηθψλ θνξεηψλ C.B. είλαη λα θαιχςνπλ ηηο
πνηθηιφκνξθεο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. Με ηε ρξήζε αλάινγσλ
πεξηθεξεηαθψλ πνπ ηα ζπλνδεχνπλ κέζα ζηε ζπζθεπαζία ηνπο,
κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζαλ ξαδηνηειέθσλα βάζεσο, απηνθηλήηνπ, ή
ζαλ απιά θνξεηά. Γειαδή κε ηελ αγνξά ελφο θνξεηνχ ν ζχγρξνλνο
C.B.er κπνξεί λα θαιχςεη πιήξσο ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπ αλάγθεο κε
κηα κφλε ζπζθεπή!
Φνξεηά ξαδηνηειέθσλα AM/FM/SSB.

Θαπκάζηε ηερλνινγία, ζε ιίγα ηεηξαγσληθά εθαηνζηά έρεη ρσξέζεη
έλαο πνκπνδέθηεο all mode!
Σα all mode θνξεηά ξαδηνηειέθσλα είλαη ε θνξσλίδα ηεο
ηερλνινγίαο ησλ θνξεηψλ C.B. αθνχ θαινχληαη ζην ρψξν κηαο
αλζξψπηλεο παιάκεο λα ρσξέζεη έλα ξαδηνηειέθσλν πνπ κπνξεί λα
επηθνηλσλεί ζε AM,FM, θαη SSB mode.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά είλαη πνιπκνξθηθά, νπφηε κπνξνχλ λα
θαιχςνπλ απφιπηα θαη νινθιεξσηηθά, ηηο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο
νπνηνπδήπνηε C.B.-er
Ση εκβέιεηα φκσο έρνπλ απηά ηα ηερλνινγηθά ζαχκαηα;
χκθσλα κε ηνλ εκπεηξηθφ πίλαθα εκβέιεηαο πνπ βξίζθεηαη ζε
πξνεγνχκελεο ζειίδεο έρνπλ εκβέιεηα γχξσ ζηα 8 – 16 Km. Φπζηθά
θαη εδψ ζπνπδαίν ξφιν παίδεη ην αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο, ην είδνο θαη
ε πγξαζία ηνπ εδάθνπο θαη ηέινο νη δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ε ίδηα ε
θεξαία κε ηελ νπνία είλαη εθνδηαζκέλα.
Οη θαηαιιειφηεξεο θεξαίεο γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θνξεηψλ
ξαδηνηειεθψλσλ C.B. είλαη νη πηπζζφκελεο κε πελίν θνξηίζεσο ζηε
κέζε. πγθξηλφκελεο κε ηηο Rubber θεξαίεο ζηαζεξνχ κήθνπο κε ηελ
νπνία είλαη εθνδηαζκέλα ηα θνξεηά C.B. κπνξνχλ λα
ηεηξαπιαζηάζνπλ ηελ εκβέιεηα ηνπο.
Δθηφο απφ ηηο πηπζζφκελεο θεξαίεο κε πελίν θνξηίζεσο ζηε κέζε,
πνιχ δηαδεδνκέλεο είλαη νη πηπζζφκελεο θεξαίεο κε πελίν θνξηίζεσο
ζηε βάζε, θαη νη Helical Wipe. Γείηε ηηο ζηηο επφκελεο εηθφλεο…

Μηα απφ ηηο πιένλ δηαδεδνκέλεο πηπζζφκελεο θεξαίεο γηα θνξεηά
C.B.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Απηνχ ηνπ είδνπο νη πηπζζφκελεο θεξαίεο έρνπλ κήθνο 1,16m θαη
αθηηλνβνινχλ πεξίπνπ ην 43% ηεο ηζρχνο ηνπ θνξεηνχ πεξίπνπ 2,15
Watt ζε φιεο ηηο δηακνξθψζεηο.

Κεξαία Helical Wipe θαηάιιειε γηα θνξεηά ξαδηνηειέθσλα C.B.
Οη θεξαίεο Helical Wipe είλαη απφ ηηο πεξηζζφηεξν δεκνθηιείο
θεξαίεο ζην ρψξν ησλ θνξεηψλ C.B, ηφζν δεκνθηιείο, ψζηε πνιινί
θαηαζθεπαζηέο ηηο δίλνπλ ζαλ standard κέζα ζηε ζπζθεπαζία ηνπ
πνκπνδέθηε. Δίλαη ζηαζεξνχ ηχπνπ θαη έρνπλ θπζηθφ κήθνο ζηηο
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πεξίπνπ 35 cm. Καηαζθεπάδνληαη απφ έλα
ζπεηξνεηδέο ειαηήξην – πελίν θαη ε απφδνζή ηνπο πιεζηάδεη απηή ησλ
πηπζζφκελσλ θεξαηψλ κε πελίν θνξηίζεσο ζηε βάζε.
Οη θεξαίεο βάζεσο ησλ ξαδηνηειεθψλσλ C.B. είλαη ν θνξκφο ηεο
ππεξεζίαο C.B. Έρνπλ παγθνζκίσο ηππνπνηεκέλεο πξνδηαγξαθέο
απνιαβήο, ζηαζίκσλ, θιπ. ηελ Διιάδα επηηξέπνληαη θεξαίεο κε
απνιαβή 0 dBd ή 2.15 dBi. ε γεληθέο γξακκέο νη θαηαθφξπθεο
θεξαίεο έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Κεξαία 7/8

Γελ επηηξέπεηε ε ρξήζε ηεο ζηελ Διιάδα.
Κεξαία 5/8

Γελ επηηξέπεηε ε ρξήζε ηεο ζηελ Διιάδα.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Κεξαία ι/2

Γελ επηηξέπεηε ε ρξήζε ηεο ζηελ Διιάδα.
Κεξαία ι/4

Δπηηξέπεηε ζηελ Διιάδα

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.

Κεξαία κεδεληθήο απνιαβήο

Δπηηξέπεηε ζηελ Διιάδα.
Οη C.B-ers ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο παλθαηεπζπληηθέο θεξαίεο
θαηαθφξπθεο πφισζεο πνπ είδακε ζηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο, θαη
απηφ γηαηί νη θεξαίεο απηέο, ηνπο πξνθέξνπλ θπθιηθή παλθαηεπζπληηθή επηθνηλσλία θαηά 3600 .
Πνιιέο θνξέο φκσο, ππάξρνπλ πεξηνρέο πνπ ην αλάγιπθν ηνπο δελ
κπνξεί λα εμππεξεηεζεί απφ παλθαηεπζπληηθέο θεξαίεο, ή γηαηί ηνλ
C.B-er ηνλ ελδηαθέξεη ε επηθνηλσλία πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή,
ηφηε ρξεζηκνπνηνχληαη θαηεπζπλφκελεο θεξαίεο. ηελ Διιάδα εθηφο
ησλ ζπιιφγσλ δελ επηηξέπεηε ε ρξήζε ηνπο ζε θπζηθά πξφζσπα.
Οη ζπλεζέζηεξεο θαηεπζπλφκελεο θεξαίεο είλαη:

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.

Κεξαία Yagi 3 ζηνηρείσλ

Γελ επηηξέπεηε ε ρξήζε ηεο.

Κεξαία Quad 2 ζηνηρείσλ.

Γελ επηηξέπεηε ε ρξήζε ηεο

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.

Κεξαία Moxon.

Γελ επηηξέπεηε ε ρξήζε ηεο.
Γηαηί φκσο είλαη απαξαίηεηεο νη θεξαίεο κε απνιαβή; Ο θπξηφηεξνο
ιφγνο είλαη νη απψιεηεο πνπ πθίζηαηαη ε ηζρχο εμφδνπ ηνπ
ξαδηνηειεθψλνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα «βγεη» απφ ηνλ Connector-α
ηνπ C.B. κέρξη λα αθηηλνβνιεζεί απφ ηελ θεξαία.
ηελ επφκελε εηθφλα κπνξείηε λα δείηε ηηο απψιεηεο ελφο
ζπλεζηζκέλνπ ξαδηνηειεθψλνπ C.B. βάζεσο.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.

Δθηηκψκελεο απψιεηεο ξαδηνηειεθψλνπ βάζεσο C.B.
ε γεληθέο γξακκέο, απφ ηα αξρηθά 4 Watt, ηεο ηζρχνο ηνπ
ξαδηνηειεθψλνπ C.B. ζηελ θεξαία θηάλνπλ κφιηο ηα 2 Watt, ηα
ππφινηπα ράλνληαη ζε δηάθνξεο απψιεηεο. Δδψ ινηπφλ έξρεηαη ε
απνιαβή ηεο θεξαίαο βάζεσο λα δηνξζψζεη απηέο ηηο απψιεηεο θαη λα
δψζεη ζηνλ C.B.-er κηα ηθαλνπνηεηηθή εκβέιεηα γηα λα θαιχςεη ηηο
επηθνηλσληαθέο ηνπ αλάγθεο.
Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν: όζν πεξηζζόηεξε απνιαβή
έρεη ε θεξαία, ηόζν πεξηζζόηεξεο απώιεηεο από ηελ ηζρύ πνπ
ράλεηαη αλαπιεξώλεη. ε γεληθέο γξακκέο, ε κεγάιε απνιαβή, θαη ην
κεγάιν χςνο ηεο θεξαίαο, βνεζνχλ νπζηαζηηθά ζηελ δηαηήξεζε κηαο
αμηνπξεπνχο εκβέιεηαο ησλ ξαδηνηειεθψλσλ βάζεσλ.
Καη ηψξα ζα δνχκε κε πνηφλ ηξφπν πινπνηείηαη ζηελ πξάμε ε
επηθνηλσλία κε ξαδηνηειέθσλα C.B.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Ζ επηθνηλσλία κε ηε ρξήζε ξαδηνηειεθψλσλ C.B.

Ζ επηθνηλσλία κέζσ ξαδηνηειεθψλσλ C.B. βαζίδεηαη ζην θχκα
εδάθνπο.
Ζ επηθνηλσλία κέζσ ξαδηνηειεθψλσλ C.B. βαζίδεηαη ζην θχκα
εδάθνπο, ην νπνίν δηαδίδεηαη παξάιιεια κε ην έδαθνο. Σν θχκα
εδάθνπο έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο δεκηνπξγίαο ζηαζεξψλ ζπλζεθψλ
επηθνηλσλίαο αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο Ηνλφζθαηξαο, ή ηεο
Σξνπφζθαηξαο. Με απιά ιφγηα αλ έλαο C.B.-er θάλεη θάζε εκέξα κηα
ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή ζπλνκηιψληαο κε έλα ζηαζκφ βάζεσο, ηα
ζήκαηά ηνπο ζα είλαη ΠΑΝΣΟΣΔ ηα ίδηα 24 ψξεο ην εηθνζηηεηξάσξν,
365 εκέξεο ην ρξφλν.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.

Απηφ είλαη πνιχ ζπνπδαίν, γηαηί ν ρεηξηζηήο C.B. – νδεγφο γλσξίδεη
φηη νπνηαδήπνηε ζηηγκή ρξεηαζηεί λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ ζηαζκφ
βάζεσο, ζα μέξεη αλ απηφ είλαη δπλαηφλ ή φρη, θαη αλ λαη, κε πνηα
έληαζε ζεκάησλ ζε θάζε ζεκείν ηεο δηαδξνκήο. Δπνκέλσο ε
ζηαζεξφηεηα ησλ ζεκάησλ ηνπ θχκαηνο εδάθνπο ησλ
ξαδηνηειεθψλσλ C.B, είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία πνπ
νδεγεί ζηελ επηινγή ηεο Citizen Band, σο ηξφπν θαζεκεξηλήο
αζθαινχο, θαη αμηφπηζηεο επηθνηλσλίαο.
Αλ θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ξαδηνηειεθψλσλ C.B. είλαη
ηππνπνηεκέλα, ε ζπκπεξηθνξά ηνπο είλαη δηαθνξεηηθή, θαη εμαξηάηαη
απφ ην γεσγξαθηθφ αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο θαη ην είδνο ηνπ εδάθνπο
επάλσ απφ ην νπνίν θηλείηαη ην θχκα εδάθνπο.
ε επίπεδεο πεξηνρέο έρνπκε ηε κέγηζηε εκβέιεηα, ελψ ζε πεξηνρέο κε
νξεηλνχο φγθνπο ε εκβέιεηα πεξηνξίδεηαη δξακαηηθά. ε πεξηνρέο κε
πγξφ επίπεδν έδαθνο έρνπκε ηε κέγηζηε εκβέιεηα, ελψ ζε ακκψδεηο ή
μεξέο πεξηνρέο έρνπκε κηθξφηεξε.
ηηο αγξνηηθέο θαη αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο έρνπκε ηε κέγηζηε
εκβέιεηα, ελψ ε εκβέιεηα πεξηνξίδεηαη δξαζηηθά ζε κεγάια
ππθλνδνκεκέλα αζηηθά θέληξα.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Ζ έλλνηα ηεο νπηηθήο επαθήο ζην θχκα εδάθνπο.

ηελ νπηηθή επαθή κεηαμχ ησλ θεξαηψλ C.B. δελ ππάξρεη θαλέλα
εκπφδην.
Σν θχκα εδάθνπο εμαζζελεί, φζν πην θνληά ζην έδαθνο θηλείηαη. Με
βάζεη απηήλ ηε γεληθή αξρή, φζν πην ςειά δηαδίδεηαη ην θχκα
εδάθνπο, ηφζν κηθξφηεξε απψιεηα έρεη, θαη θπζηθά, ηφζν κεγαιχηεξε
εκβέιεηα έρεη. Σν ηδαληθφ είλαη νη θεξαίεο ησλ ξαδηνηειεθψλσλ C.B.
λα είλαη ηφζν ςειά, ψζηε λα κελ έρνπλ θαλέλα εκπφδην αλάκεζά
ηνπο, νπφηε ην θχκα εδάθνπο δελ ζα απνξξνθήζεη ή δελ ζα
εμαζζελήζεη απφ θάπνην εκπφδην.
Οπηηθή επαθή έρνπλ δπν απηνθίλεηα φπνπ ην έλα θηλείηαη ζηελ αξρή
ηεο Παηεζίσλ ζηελ Oκφλνηα θαη ην άιιν ζην ηέινο ηεο ζηα άλσ
Παηήζηα. Ζ Παηεζίσλ είλαη έλαο επζχο δξφκνο θαη θπζηθά δελ

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
ππάξρεη θαλέλα εκπφδην, έηζη ην θχκα εδάθνπο θηλείηαη κέζα ζην
ρψξν αλεκπφδηζηα θαη ηα ζήκαηα είλαη ηα κέγηζηα δπλαηά.
ηνλ αληίπνδα, αλ δχν απηνθίλεηα θηλνχληαη ην έλα ζηε Λεσθφξν
Κεθηζίαο θαη ην άιιν ζηε Λεσθφξν Μεζνγείσλ, ηφηε αλάκεζα ζηηο
θεξαίεο ηνπο παξεκβάιινληαη νη φγθνη ησλ πνιπθαηνηθηψλ νη νπνίεο
απνξξνθνχλ έλα κεγάιν κέξνο ηεο ηζρχνο ηνπ θχκαηνο εδάθνπο, θαη
θπζηθά ηα ζήκαηα είλαη εμαζζελεκέλα, αλάινγα κε ην βαζκφ
απνξξφθεζήο ηνπ απφ ηηο πνιπθαηνηθίεο.
Σξνπνζθαηξηθή δηάδνζε

Ζ «παγίδεπζε» ησλ ξαδηνθπκάησλ κεηαμχ θξχνπ θαη δεζηνχ αέξα
πξνθαιεί ηελ θακπχισζή ηνπο πξνο ηε γε.
Σα ξαδηνθχκαηα πνπ εθπέκπεη ε θεξαία ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ εθηφο
απφ ηελ παξάιιειε πξνο ην έδαθνο θίλεζε, βαζκηαία θηλνχληαη πξνο
ηα επάλσ δηαζρίδνληαο ηελ αηκφζθαηξα κε πνξεία πξνο ην δηάζηεκα.
Καζψο ηα ξαδηνθχκαηα δηέξρνληαη απφ ηα αηκνζθαηξηθά ζηξψκαηα
θπξίσο ηελ άλνημε, ην θαινθαίξη, θαη ην θζηλφπσξν, ζπλαληνχλ
πεξηνρέο νη νπνίεο ζηακαηνχλ ηελ πνξεία ησλ ξαδηνθπκάησλ πξνο ζην
δηάζηεκα, θαη ηα θακππιψλνπλ πάιη πίζσ ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο.
Απηφ ην θπζηθφ θαηλφκελν νλνκάδεηαη ηξνπνζθαηξηθή δηάδνζε, γηαηί
ζπκβαίλεη κέζα ζηελ πεξηνρή εθείλε ηεο αηκφζθαηξαο, πνπ
νλνκάδεηαη ηξνπφζθαηξα. Απηφ ην ζπνξαδηθήο εκθάληζεο θαηλφκελν,
επηηξέπεη λα ζπλνκηινχλ C.B-ers απφ ηελ Κξήηε, κε C.B-ers απφ ηε
Θεζζαινλίθε, C.B-ers απφ ηελ Αζήλα κε C.B-ers απφ ηελ Κεθαινληά
θιπ.
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Σν θαηλφκελν απηφ είλαη επράξηζην, αιιά ζπκβαίλεη ζπνξαδηθά θαη
έρεη δηάξθεηα απφ κεξηθά ιεπηά, έσο ιίγεο ψξεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη
ΓΔΝ κπνξνχλ νη C.B-ers λα βαζηζηνχλ ζε απηφ γηα ηηο θαζεκεξηλέο
ηνπο επηθνηλσλίεο. Γηα ην ιφγσ απηφ πξναλέθεξα, φηη νη επηθνηλσλίεο
κε ξαδηνηειέθσλα C.B. βαζίδνληαη ζην θχκα εδάθνπο.
Ηνλνζθαηξηθή δηάδνζε

Αλ ε πνξεία ησλ ξαδηνθπκάησλ δελ αλαθνπεί απφ ην θαηλφκελν ηεο
ηξνπνζθαηξηθήο δηάδνζεο, ζα δηαζρίζνπλ φιε ηελ ηξνπφζθαηξα, θαη
ζα θηάζνπλ ζηελ Ηνλφζθαηξα. Δθεί αλ ππάξρνπλ έληνλεο πνζφηεηεο
ππεξησδψλ αθηίλσλ, είλαη δπλαηφλ λα επαλαιεθζεί ην θαηλφκελν ηεο
δηαθνπήο ηεο πνξείαο ησλ ξαδηνθπκάησλ πξνο ην δηάζηεκα, θαη λα
θακππιψζνπλ πάιη πίζσ ζηελ γε.
Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί ζε δχν ζεκεία ηεο Ηνλφζθαηξαο, ζηα 100 Km
πεξίπνπ, θαη ζηα 250 Km ή θαη ςειφηεξα. Όηαλ ζπκβαίλεη ζηα 100
Km, ζπκβαίλεη γηαηί ζπνξαδηθνί ζρεκαηηζκνί απφ ηνληζκέλν αέξα
δηαθφπηνπλ ηελ πνξεία ησλ ξαδηνθπκάησλ θαη ηα θακππιψλνπλ πάιη
πίζσ ζηε γε επηηξέπνληαο ζε ξαδηνηειέθσλα C.B. απφ γεηηνληθέο
ρψξεο λα αθνχγνληαη ζηελ Διιάδα.
Σν θαηλφκελν απηφ νλνκάδεηαη Δ ζπνξαδηθή δηάδνζε, θαη αλ θαη είλαη
εληππσζηαθφ, είλαη ελνριεηηθφ γηαηί «δπζθνιεχνπλ » ηηο
επηθνηλσλίεο ησλ Διιήλσλ C.B-ers, αιιά θαη νη Έιιελεο C.B-ers
«δπζθνιεχνπλ» ηηο επηθνηλσλίεο ησλ C.B-ers ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ.
Δπηπρψο ην θαηλφκελν απηφ, έρεη κηθξή δηάξθεηα απφ κεξηθά ιεπηά
έσο ιίγεο ψξεο, θαη είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλν. Γελ ππάξρεη θάπνηνο
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ηξφπνο λα ηα απνθχγνπλ νχηε νη Έιιελεο νχηε θαη νη μέλνη C.B-ers,
απιψο φινη πεξηκέλνπλ λα ζηακαηήζεη.
Πνιιά ξαδηνηειέθσλα C.B, είλαη εθνδηαζκέλα κε έλα θχθισκα, πνπ
ελεξγνπνηείηαη απφ έλα δηαθφπηε, πνπ θέξεη ηελ έλδεημε Local / DX.
ηε ζέζε Local, ν δηαθφπηεο ελεξγνπνηεί έλα εζσηεξηθφ θχθισκα
εμαζζέλεζεο ησλ ιακβαλνκέλσλ ζεκάησλ, έηζη ψζηε ην
ξαδηνηειέθσλν λα ιακβάλεη ηηο ηζρπξέο εθπνκπέο απφ ηνπο Έιιελεο
C.B-ers, θαη λα απνξξίπηεη ή λα εμαζζελεί ηζρπξά, ηηο εθπνκπέο ησλ
ξαδηνηειεθψλσλ C.B. απφ ηηο γεηηνληθέο ρψξεο.
Αλ δελ ππάξρνπλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηε δεκηνπξγία E
ζπνξαδηθψλ ζρεκαηηζκψλ, ηα ξαδηνθχκαηα αλεβαίλνπλ ζηα αλψηεξα
ζηξψκαηα ηεο ηνλφζθαηξαο, ηα νπνία βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζηνλ
ήιην, θαη δέρνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο ππεξησδψλ αθηίλσλ.

Ο δηαθφπηεο Local/DX απνξξίπηεη ή εμαζζελεί δξαζηηθά, ηα
Σξνπνζθαηξηθά ή Ηνλνζθαηξηθά Ραδηνζήκαηα.
ε χςνο 200 ~ 250 Km πεξίπνπ ππάξρεη έλα κφληκν ζηξψκα
ηνληζκέλνπ αέξα πνπ νλνκάδεηαη ζηξψκα F. Αλ ε πνζφηεηα ησλ
ππεξησδψλ αθηίλσλ πεξάζεη έλα θξίζηκν φξην, ηφηε ην ζηξψκα απηφ
θακππιψλεη ηα ξαδηνθχκαηα ησλ ξαδηνηειεθψλσλ C.B. πίζσ ζηελ γε,
θαη ηφηε, κέζα ζηα ξαδηνηειέθσλα ησλ Διιήλσλ C.B-ers, αθνχγνληαη
ζηαζκνί απφ ηελ Γεξκαλία, ηελ Οιιαλδία, ην Βέιγην, ηελ Ηηαιία θιπ.
Δπηπρψο θαη απηφ ην θαηλφκελν είλαη πεξηζηαζηαθφ, δελ είλαη
θαζεκεξηλφ, δηαξθεί θάπνηεο ψξεο, θαη εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ηηο
πξσηλέο θαη απνγεπκαηηλέο ψξεο. Σν θαηλφκελν ηεο δηάδνζεο ησλ
ξαδηνθπκάησλ κέζσ ηεο Σξνπφζθαηξαο θαη ηεο Ηνλφζθαηξαο,
νλνκάδεηαη propagation –δηάδνζε, θαη γηα κελ ηνπο Ραδηνεξαζηηέρλεο
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πνπ επηδεηνχλ καθξηλέο επηθνηλσλίεο - DX είλαη επηζπκεηφ, γηα δε
ηνπο C.B-ers πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηνπηθέο επηθνηλσλίεο - Local
είλαη αλεπηζχκεην.
Channel noise – ζφξπβνο θαλαιηνχ.

Όηη είλαη ην DSP γηα ηνπο ξαδηνεξαζηηερληθνχο πνκπνδέθηεο, είλαη ην
Ν.Κ. γηα ηα ξαδηνηειέθσλα C.B.
Όινη φζνη ρξεζηκνπνηνχλ ξαδηνηειέθσλα C.B γηα λα θαιχςνπλ ηηο
επηθνηλσληαθέο ηνπο αλάγθεο, έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη, πνιιέο θνξέο,
ζε φια ηα θαλάιηα, αθνχγεηαη έλαο ηδηφκνξθνο ζφξπβνο, ην χςνο ηνπ
νπνίνπ θζάλεη αθφκε θαη ηηο 9 κνλάδεο <S>.
Απηφο ν ζφξπβνο δελ είλαη κφλν εθλεπξηζηηθφο, αιιά θαη επηδήκηνο,
αθνχ γηα λα γίλεη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ C.B-ers, ζα πξέπεη ηα
ζήκαηα ησλ ξαδηνηειεθψλσλ ηνπο λα είλαη ηζρπξφηεξα απφ ην
ζφξπβν ηνπ θαλαιηνχ, δηαθνξεηηθά, ππεξθαιχπηνληαη απφ ηνλ ζφξπβν
θαη δελ είλαη αθνπζηά.
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Αθφκε θαη ζηα θνξεηά ξαδηνηειέθσλα έρεη εηζρσξήζεη ε ηερλνινγία
ESP!
Σα ζχγρξνλα ξαδηνηειέθσλα C.B ελζσκαηψλνπλ εηδηθά θπθιψκαηα
θαηαζηνιήο ζνξχβνπ κε ηελ νλνκαζία ESP2. Σα θπθιψκαηα απηά,
ιεηηνπξγνχλ πεξίπνπ ζαλ ηα θπθιψκαηα DSP ησλ
ξαδηνεξαζηηερληθψλ πνκπνδεθηψλ, θαη ζθνπφο ηνπο είλαη φρη κφλν λα
θαηαζηείινπλ ην επίπεδν ηνπ ζνξχβνπ ζην θαλάιη πνπ θάλνπκε
αθξφαζε, αιιά θαη λα αλαδείμνπλ ηε θσλή ηνπ αληαπνθξηηή καο κε
ηέηνηα πνηφηεηα, ψζηε λα αθνπζηεί φζν ην δπλαηφλ θαζαξφηεξε ζην
κεγάθσλν.
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Τπφηνλνη θαη ηδησηηθφηεηα.
Γηα πνιιά ρξφληα ηα ξαδηνηειέθσλα C.B. δελ είραλ Tone Squelch,
ελεξγνπνηνχκελν απφ ππνηφλνπο CTCSS. Απηφ ήηαλ «πξνλφκην» ησλ
πνκπνδεθηψλ VHF/UHF θάζε είδνπο. Σν ζχζηεκα Tone Squelch,
απελεξγνπνηεί ην κεγάθσλν ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ, έσο φηνπ δερζεί κηα
εθπνκπή, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη έλαο πξνζπκθσλεκέλνο
ππφηνλνο. Ο ππφηνλνο απηφο ελεξγνπνηεί ην κεγάθσλν, θαη αθνχγεηαη
ε θσλή ηνπ αληαπνθξηηή καο. Σν Tone Squelch απμάλεη ζεακαηηθά
ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ησλ 40 θαλαιηψλ, απφ πνιχ
πεξηζζφηεξνπο C.B-ers, απφ φζνπο ζα κπνξνχζαλ λα εμππεξεηήζνπλ.

To Tone Squelch απμάλεη ηε ρσξεηηθφηεηα ησλ θαλαιηψλ θαη
επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θιεηζηψλ νκάδσλ επηθνηλσλίαο.
Φαληαζηείηε φηη ζε κηα επαξρηαθή πεξηνρή, ζπλππάξρνπλ ζην θαλάιη
25 δχν νκάδεο πξνζθφπσλ, νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνηα
δξαζηεξηφηεηα, ηξεηο νκάδεο θπλεγψλ, δχν νκάδεο πεξηπαηεηψλ, θαη
κηα νκάδα νξεηβαηψλ. Φπζηνινγηθά ζα ρξεηάδνληαλ 4 δηαθνξεηηθά
θαλάιηα γηα λα εμππεξεηεζνχλ φινη, φκσο ηψξα κε ηελ ελζσκάησζε
ηεο ηερλνινγίαο Tone Squelch ζηα C.B, κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ
απφ έλα κφλν θαλάιη, ρξεζηκνπνηψληαο ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο
ππφηνλνπο ελεξγνπνίεζεο.
Ζ θάζε νκάδα κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ Tone Squelch, απνθηά
ηδησηηθφηεηα,,,,, κε απνηέιεζκα ε θάζε νκάδα λα κελ αθνχεη θαη
ελνριείηαη απφ ηηο ζπλνκηιίεο ησλ άιισλ νκάδσλ. Πψο φκσο
πινπνηείηαη απηφ ην ηερλνινγηθφ ζαχκα;
Κάζε δέθηεο FM εκπεξηέρεη κηα βαζκίδα πνπ νλνκάδεηαη
δηεπθξηληζηήο, θαη ζθνπφο ηνπ είλαη λα αλαδείμεη ηελ αθνπζηηθή
πιεξνθνξία, πνπ ζα αθνχζνπκε απφ ην κεγάθσλν. Ο δηεπθξηληζηήο
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έρεη ηελ θαηαπιεθηηθή ηθαλφηεηα, ζε πεξίπησζε πνπ εκθαληζηνχλ ηα
ζήκαηα απφ δχν ή πεξηζζφηεξα ξαδηνηειέθσλα C.B, λα
απνδηακνξθψζεη ην θαηά 3dB ηζρπξφηεξν ζήκα. Θα θάλεη δειαδή κηα
θπζηθή επηινγή, απνξξίπηνληαο ηα αδχλαηα ζήκαηα, θαη επηιέγνληαο
ην ηζρπξφηεξν. Αιιά δελ αξθεί απηφ, ζα πξέπεη ην ηζρπξφ απηφ ζήκα
λα εκπεξηέρεη θαη ηνλ πξνζπκθσλεζέληα ππφηνλν, δηαθνξεηηθά δελ
πξφθεηηαη λα αθνπζηεί απφ ην κεγάθσλν.
πλήζσο ηα κέιε κηαο θιεηζηήο νκάδαο, πρ νη θπλεγνί κηα πεξηνρήο,
βξίζθνληαη πνιχ θνληά κεηαμχ ηνπο πρ ζηελ ίδηα ραξάδξα, νπφηε ηα
ζήκαηα ησλ ξαδηνηειεθψλσλ ηνπο, είλαη ηζρπξφηεξα απφ ηα ζήκαηα
άιισλ νκάδσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα πεξηνρή, πρ κηαο νκάδαο
θίισλ, νη νπνίνη ςαξεχνπλ κε ηξεηο – ηέζζεξηο βάξθεο, πνπ απέρνπλ
θάπνηεο εθαηνληάδεο κέηξα κεηαμχ ηνπο. Ζ δε πεξίπησζε λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ φρη κφλν ην ίδην θαλάιη, αιιά θαη ηνλ ίδην ππφηνλν,
είλαη 1:1520 δειαδή 40 θαλάιηα * 38 ππφηνλνη = 1520! δειαδή πνιχ
δχζθνιν, ζρεδφλ απίζαλν.
Ζ πξάμεη έρεη δείμεη φηη: ζε γεληθέο γξακκέο ην ζχζηεκα ηνπ tone
Squelch εξγάδεηαη πνιχ θαιά, γηα ηνλ ιφγσ απηφ, ζε ιίγν θαηξφ
δείρλεη φηη ζα ελζσκαησζεί ζηνλ standard εμνπιηζκφ ησλ
ξαδηνηειέθσλσλ C.B. κε FM δηακφξθσζε.
Ραδηνηειέθσλα εθνδηαζκέλα κε CTCSS-DTMF-DCS
Σα ζχγρξνλα ξαδηνηειέθσλα C.B είλαη εθνδηαζκέλα κε ππφηνλνπο
CTCSS, (Continius Tone Coded Squelch System), ςεθηαθνχο ηφλνπο
DCS, (Digital Coded Squelch), θαη ηφλνπο ηειεθσληθψλ θιήζεσλ ή
αθνπζηηθψλ επηινγψλ DTMF Dual-tone multi-frequency signaling.
Σα ξαδηνηειέθσλα C.B κε απηνχ ηνπ είδνπο ηνλ εμνπιηζκφ, είλαη ζε
ζέζε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αθξηβψο φπσο θαη νη αληίζηνηρνη
πνκπνδέθηεο VHF/UHF. Μπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ νκάδεο θιεηζηήο
επηθνηλσλίαο, κε νκνεηδή ελδηαθέξνληα κε αλαινγηθνχο CTCSS, ή
ςεθηαθνχο ππφηνλνπο DCS, αιιά θαη λα ηειερεηξηζηνχλ ζπζθεπέο, νη
νπνίεο δέρνληαη εληνιέο κέζσ ηφλσλ DTMF. Γηα παξάδεηγκα ζην
θαλάιη 5, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κηα θιεηζηή νκάδα απφ C.B-ers κε
θνηλφ ελδηαθέξνλ ην θπλήγη ή ην ςάξεκα.
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CTCSS, DCS, DTMF, φιε ε ηερλνινγία ζηε δηάζεζε ηνπ ζχγρξνλνπ
C.B.-er.
ην θαλάιη 7, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κηα θιεηζηή νκάδα κε θνηλφ
ελδηαθέξνλ ηα αεξνπνξηθά ζπνξ, φπσο ην παξαπέληε, ηα
δειηαπηέξπγα – αεηνί, ηα απηφγπξα θιπ. ελψ έλα απφ ηα πην ηζρπξά
αηνχ ησλ DTMF, είλαη ε δπλαηφηεηα λα αλνίμεη ν C.B.-er ηελ
γθαξαδφπνξηα ηνπ εμνρηθνχ, ην ζεξκνζίθσλα ή ην θαινξηθέξ ηνπ
ζπηηηνχ ή ηνπ εμνρηθνχ ρηιηφκεηξα πξηλ θζάζεη.
AUTOMATIC SQUELCH CONTROL- Απηφκαηνο έιεγρνο θίκσζεο.
Πξφθεηηαη γηα κηα ηερλνινγηθή θαηλνηνκία, ε νπνία έδσζε κηα ηεξάζηηα
ψζεζε ζηελ επθνιία ρξήζεο ησλ ξαδηνηειεθψλσλ C.B. απηνθηλήηνπ.
Σνλ Απξίιην ηνπ 1996, ν Albert Bertrana, Σερληθφο Γηεπζπληήο ηνπ
Groupe PRESIDENT, παξνπζίαζε ζηνλ εηδηθφ Σχπν έλα απηφκαην
ζχζηεκα ξχζκηζεο ηεο θίκσζεο, πνπ νλνκάδεηαη "Απηφκαηνο έιεγρνο
θίκσζεο" (ASC). Σν ASC αμηνινγεί ζπλερψο ην ιακβαλφκελν ζήκα θαη
ην ζφξπβν πνπ ήδε ππάξρεη ζην θαλάιη.
Ζ αλαινγία ζήκαηνο / ζνξχβνπ, θαζνξίδεη αλ έλα ζήκα ξαδηνηειεθψλνπ
C.B. κπνξεί λα αθνπζηεί ηθαλνπνηεηηθά ζην κεγάθσλν ή φρη. Σν
θχθισκα ASC πινπνηείηαη κε εμαξηήκαηα smd, θαη άιιεο ηερληθέο ηεο
κηθξνειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο, θαη είλαη έλα επηπιένλ ζηνηρείν
αζθάιεηαο ζηα νρήκαηα, δεδνκέλνπ φηη νη νδεγνί δελ ζα ρξεηάδεηαη
πιένλ λα θάλνπλ ρεηξνθίλεηεο ξπζκίζεηο, γηα λα ειέγμνπλ ην επίπεδν
ζνξχβνπ, θαζψο ην ASC ην θάλεη γηα απηνχο.
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ASC κηα αθφκε ηερλνινγηθή επαλάζηαζε ζην ρψξν ησλ mobile C.B.
HI-CUT FILTER
Πξφθεηηαη γηα έλα αθφκε δξαζηηθφ ζχζηεκα θαηαζηνιήο ηνπ/ησλ
ζνξχβσλ, νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ζην κέζνλ πεξίπνπ ηνπ θάζκαηνο ησλ
αθνπζηηθψλ ζπρλνηήησλ, πνπ απνδίδνληαη απφ ην κεγάθσλν ησλ
Ραδηνηειεθψλσλ C.B.
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HI-CUT ην θίιηξν πνπ θαηαζηέιιεη ηνπο ζνξχβνπο κεζαίσλ θαη πςειψλ
ζπρλνηήησλ.
Οη ζφξπβνη απηνί πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο αηηίεο, θαη είλαη ηδηαηηέξα
ελνριεηηθνί, επεηδή αλακηγλχνληαη καδί κε ηε δηακφξθσζε ηνπ
αληαπνθξηηή ζαο. Σν HI-CUT FILTER θαηαζηέιιεη έσο εμαθαλίδεη
απηνχο ηνπο ζνξχβνπο, αλαδεηθλχνληαο θαζαξή ηε θσλή ηνπ
αληαπνθξηηή ζαο.
Φεθηαθή έλδεημε ζπρλφηεηαο – θαλαιηνχ.

Πνιιά απφ ηα ζχγρξνλα ξαδηνηειέθσλα C.B. έρνπλ δηπιή έλδεημε,
ζπρλφηεηα θαη θαλάιη.
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Παξαδνζηαθά ζηα ξαδηνηειέθσλα C.B. δελ εκθαλίδεηαη ε ζπρλφηεηα
επηθνηλσλίαο ησλ C.B.-ers, αιιά ην θαλάιη, θαη απηφ είλαη έλα απφ ηα
δπλαηά ζεκεία απηψλ ησλ ζπζθεπψλ, γηαηί ρξεζηκνπνηψληαο ζηηο κεηαμχ
ηνπο ζπλελλνήζεηο θαλάιηα, απνθεχγνληαη ηα ιάζε πνπ πξνθχπηνπλ κε
ηε ρξεζηκνπνίεζε ζπρλνηήησλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη έληνλε ε
ηάζε ηεο δηπιήο έλδεημεο: ζπρλφηεηαο – θαλαιηνχ, γηα ην ιφγσ απηφ,
πνιιά απφ ηα ζχγρξνλα ξαδηνηειέθσλα C.B, έρνπλ δηπιή έλδεημε.
Dual Watch - Γηπιή παξαθνινχζεζε θαλαιηνχ.

Dual Watch, ζπλνκηιείο ζην 14, θαη ηαπηφρξνλα παξαθνινπζείο ην 34!
Δμαηξεηηθά βνιηθφ!
Ζ δηπιή παξαθνινχζεζε θαλαιηνχ, είλαη κηα ιεηηνπξγία πνπ επηηξέπεη
ζηνλ C.B-er λα ζπλνκηιεί ζε έλα θαλάιη, θαη ηαπηφρξνλα ην
ξαδηνηειέθσλν αληρλεχεη έλα άιιν θαλάιη ηεο επηινγήο ηνπ,
πεξηκέλνληαο κηα θιήζε απφ άιιν C.B.-er. Αθξηβψο ε ίδηα ιεηηνπξγία
ππάξρεη θαη ζε φινπο ηνπο ζχγρξνλνπο πνκπνδέθηεο VHF/UHF.
C.B. θαη ηερλνινγίεο ζύγθιηζεο
Σερλνινγία Bluetooth
Ζ βηνκεραλία θαηαζθεπήο ξαδηνηειεθψλσλ C.B, ζπκκεηέρεη ελεξγά
ζηελ πεξίθεκε ζχγθιεζε ησλ ηερλνινγηψλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη
πξνζαξκφδνληαο ηελ ηερλνινγία Bluetooth ζηηο ζπζθεπέο C.B.
Μία απφ ηηο πιένλ επηηπρεκέλεο εθαξκνγέο ηεο ηερλνινγίαο Bluetooth,
είλαη ε ζπλεξγαζία ησλ ξαδηνηειεθψλσλ απηνθηλήηνπ C.B. κε ηα θηλεηά
ηειέθσλα GSM.
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Με ηελ εθαξκνγή απηή, ν νδεγφο κπνξεί λα ηειεθσλεί ρξεζηκνπνηψληαο
έλα εηδηθφ αζχξκαην κηθξφθσλν Bluetooth, θαη αθνχγνληαο ηνλ
αληαπνθξηηή ηνπ απφ ην κεγάθσλν ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ C.B.

πλεξγαζία GSM/C.B. κέζσ Bluetooth, ε ηερλνινγία ζε φιν ηεο ην
κεγαιείν.
Με ηνλ ηξφπν, απηφ νδεγεί κε αζθάιεηα ζηνλ δξφκν,
ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηα δχν ηνπ ρέξηα γηα ηηο αλάγθεο ηεο νδήγεζεο!
Φπζηθά ππάξρνπλ θαη άιιεο δπλαηφηεηεο, κηα απφ ηηο νπνίεο, είλαη ε
δπλαηφηεηα ηεο απεηθφληζεο ζηελ νζφλε ηνπ C.B. ηνπ ηειεθσληθνχ
αξηζκνχ, κε ηνλ νπνίν ζπλνκηινχκε ή θαινχκε, ή καο θαιεί, θαη
νπσζδήπνηε ε αλάγλσζε ησλ κελπκάησλ SMS πνπ δερφκαζηε.
Σερλνινγία DECT.

Ζ ηερλνινγία DEC ζηελ ππεξεζία ησλ ξαδηνηειεθψλσλ C.B.
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Ζ πεξίθεκε ηερλνινγία DECT, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα αζχξκαηα
ηειέθσλα, έρεη ζπκπεξηιεθζεί θαη ζηηο ζπζθεπέο C.B. Μηα πνιχ
ελδηαθέξνπζα θαη ρξήζηκε εθαξκνγή, είλαη ε ρξήζε αζχξκαηνπ
κηθξνκεγαθψλνπ ηερλνινγίαο DECT, κε εκβέιεηα 100m. Έηζη ν C.Ber κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην κηθξνκεγάθσλν θαη έμσ απφ ην
απηνθίλεην, ζε απφζηαζε κέρξη θαη 100m, ψζηε λα κπνξέζεη λα
παξέρεη βνήζεηα ή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγσ ρξεηαζηεί λα
απνκαθξπλζεί απφ ην απηνθίλεηφ ηνπ. Γειαδή ην κηθξνκεγάθσλν,
δνπιεχεη ζαλ Walkie – Talkie κηθξήο εκβέιεηαο, θαη ην C.B. ηνπ
απηνθηλήηνπ, ζαλ έλα C.B -Repeater / επαλαιήπηεο!
Γηακνξθψζεηο
ην ρψξν ησλ επηθνηλσληψλ ηεο Citizens Band, ππάξρνπλ ΜΟΝΟ
δηακνξθψζεηο θσλήο. Απηέο είλαη νη :
1. F.M = Frequency Modulation – Γηακφξθσζε πρλφηεηαο
2. AM = Amplitude Modulation – Γηακφξθσζε Πιάηνπο
3. SSB = Single Side band Modulation – Γηακφξθσζε κνλήο
πιεπξηθήο δψλεο.
Κάζε κηα δηακφξθσζε έρεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά
ηεο.
F.M.

Γηακφξθσζε FM, ε θξπζηάιιηλε δηακφξθσζε, θαηάιιειε γηα
πνηνηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ξαδηνηειεθψλσλ C.B. βάζεσο.
Ζ δηακφξθσζε F.M. ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ εμαηξεηηθή ηεο πνηφηεηα,
αιιά κφλν αλ ην ιακβαλφκελν ζήκα είλαη δπλαηφ, θαη ζηαζεξφ,
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δειαδή δελ έρεη δηαιείςεηο. – QSB. Δίλαη δηακφξθσζε θαηάιιειε
κφλν γηα ξαδηνεπαθέο κεηαμχ ζηαζκψλ βάζεσο, φπνπ ηα ζήκαηα
είλαη θαηά θαλφλα δπλαηά θαη ζηαζεξά. Δίλαη εληειψο αθαηάιιειε
γηα επηθνηλσλίεο κε θηλεηνχο ζηαζκνχο, ησλ νπνίσλ ην ζήκα είλαη
θαηά θαλφλα ρακειφ, θαη έρεη δηαιείςεηο. Άιισζηε απηφο είλαη θαη ν
ιφγνο πνπ ε δηακφξθσζε FM απέηπρε παηαγσδψο, νπνπδήπνηε θαη αλ
ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνλ θφζκν, θαη θπξίσο ζηελ Δπξψπε ε νπνία
επέλδπζε πνιιά ζε απηή, θαη κάιηζηα πξνζπάζεζε λα ηελ επηβάιεη
ζαλ ηελ παλεπξσπατθή δηακφξθσζε C.B. ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο.
Έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα «αηνχ» πνπ έρεη ε δηακφξθσζε F.M, είλαη ην
γεγνλφο φηη είλαη ε κνλαδηθή δηακφξθσζε πνπ επηηξέπεη ηε ρξήζε ησλ
ππνηφλσλ CTCSS, γηα ηε ιεηηνπξγία Tone Squelch, θαη ηε δεκηνπξγία
νκάδσλ επηθνηλσλίαο κε ηα ίδηα ελδηαθέξνληα αλά πεξηνρή.
Α.Μ.

Γηακφξθσζε ΑΜ, ε δηακφξθσζε κε ηελ νπνία αλαπηχρζεθαλ νη
ξαδηνεπηθνηλσλίεο.
Ζ δηακφξθσζε ΑΜ έρεη καθξά ηζηνξία ζηηο ξαδηνηειεπηθνηλσλίεο
παγθνζκίσο, θαη ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο, θαη ηε
κεγαιχηεξε εκβέιεηά ηεο, ζε ζρέζε κε ηε δηακφξθσζε FM. Δίλαη
θαηάιιειε γηα θάζε είδνπο επηθνηλσλία, ηφζν κεηαμχ
ξαδηνηειεθψλσλ βάζεσο, φζν θαη κεηαμχ θηλεηψλ θαη θνξεηψλ
ζηαζκψλ C.B. Γελ είλαη ηπραίν φηη απφ ηελ εκθάληζε ηεο πξψηεο
ζπζθεπήο C.B. έσο θαη ζήκεξα απνηειεί ηελ πξψηε επηινγή
δηακφξθσζεο κεηαμχ ησλ C.B-ers.
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SSB

Γηακφξθσζε SSB, θησρή πνηφηεηα, αιιά απίζηεπηε εκβέιεηα,
θαηάιιειε γηα επαθέο κε ρακειά ζήκαηα.
Πξνέξρεηαη απφ ηελ δηακφξθσζε ΑΜ, έρεη κεγαιχηεξε εκβέιεηα απφ
ηηο δηακνξθψζεηο FM θαη ΑΜ, αιιά ζηεξείηαη πνηφηεηαο. Δίλαη ε
πξψηε επηινγή ησλ C.B-ers φηαλ ηα ζήκαηα είλαη αδχλαηα, ή
ππάξρνπλ ηζρπξέο παξεκβνιέο θαη ζφξπβνο ζην θαλάιη, θαη ε
ηειεπηαία, φηαλ ηα ζήκαηα είλαη δπλαηά θαη ζηαζεξά, ηδηαίηεξα
κεηαμχ ησλ θηλεηψλ ζηαζκψλ C.B, ιφγσ ηεο δπζθνιίαο πνπ
παξνπζηάδεη ε δηαδηθαζία ηεο απνδηακφξθσζεο ελ θηλήζεη.
Σα θηελά ξαδηνηειέθσλα C.B. είλαη εθνδηαζκέλα κε κηα κφλν
δηακφξθσζε, είηε F.M. είηε Α.Μ, ηα ακέζσο αθξηβφηεξα έρνπλ ηηο
δηακνξθψζεηο F.M. θαη Α.Μ. θαη ηα αθξηβά κνληέια είηε A.M/SSB,
είηε θαη ηηο ηξεηο δηακνξθψζεηο FM/AM/SSB.
Αλ θηλήζηε θαη δξαζηεξηνπνηήζηε ζε πεξηνρέο φπνπ ηα ζήκαηα ησλ
ξαδηνηειεθψλσλ είλαη δπλαηά, κε ιίγεο θαη «ξερέο» δηαιείςεηο –
QSB, ηφηε ε δηακφξθσζε FM είλαη φηη θαιχηεξν, γηαηί ζαο παξέρεη
πνηνηηθή επηθνηλσλία. Αλ ε πεξηνρή πνπ ρξεζηκνπνηείηε ην
ξαδηνηειέθσλφ ζαο δεκηνπξγεί ρακειά ζήκαηα κε βαζηέο δηαιείςεηο
– QSB, ε δηακφξθσζε ΑΜ είλαη φηη θαιχηεξν. Σέινο αλ ε πεξηνρή
πνπ ζέιεηε λα έρεηε ξαδηνηειεθσληθή εμππεξέηεζε C.B
ραξαθηεξίδεηαη απφ νξεηλνχο φγθνπο, ρακειά ζήκαηα, θαη πςειφ
ζφξπβν, ηφηε ε δηακφξθσζε SSB ζα ζαο δψζεη ηελ θαιχηεξε ιχζε.
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Δπηθνηλσλίεο κέζσ C.B. θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο.
Αλακθηζβήηεηα ε θηλεηή ηειεθσλία ηερλνινγίαο GSM, είλαη ε
επαλάζηαζε ηνπ 21νπ αηψλα. Με ιηιηπνχηεηεο ζπζθεπέο απίζηεπηεο
απηνλνκίαο θαη βάξνπο κεξηθψλ γξακκαξίσλ, ν θαζέλαο καο έρεη ζηα
ρέξηα ηνπ ηειεθσληθέο ζπλνκηιίεο απίζηεπηεο πνηφηεηαο, Internet
αζηξαπηαίαο ηαρχηεηαο, θαη κνλαδηθήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο φπσο
GPS, ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, Video conference θιπ.

Ζ θηλεηή ηειεθσλία είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο καο,
δίλνληαο καο πνηνηηθέο ππεξεζίεο, αζθάιεηα, θαη ιχζεηο ζηα
θαζεκεξηλά καο πξνβιήκαηα, αιιά κφλν φζν φια βξίζθνληαη ζε
θαλνληθνχο ξπζκνχο δσήο. Γηαθνξεηηθά ζε θαηαζηάζεηο θπζηθψλ
θαηαζηξνθψλ ή ηερλνινγηθψλ δεκηψλ φινο απηφο ν ππέξνρνο θφζκνο
ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαηαξξέεη ζαλ ράξηηλνο πχξγνο, θαη λα
γηαηί….
Ζ θηλεηή ηειεθσλία GSM είλαη έλα ηερλνινγηθφ ζαχκα, πνπ
βαζίδεηαη ζην θηλεηφ ηειέθσλν πνπ έρεη ν θαζέλαο καο καδί ηνπ, θαη
ζηελ ζηαζεξή ππνδνκή ε νπνία επηηξέπεη ζηα θηλεηά ηειέθσλα λα
επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. Γειαδή ελψ ηα ξαδηνηειέθσλα C.B.
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επηθνηλσλνχλ απεπζείαο κεηαμχ ηνπο, ηα θηλεηά GSM δελ κπνξνχλ,
αλ δελ κεζνιαβήζεη ε ζηαζεξή ππνδνκή πνπ ηα ππνζηεξίδεη.

Σα θηλεηά ηειέθσλα ζπλνκηινχλ κφλν κέζσ ησλ ζηαζεξψλ
ππνδνκψλ.
Καη εδψ βξίζθεηαη ε «Αρίιιεηνο πηέξλα» ηνπ ζπζηήκαηνο GSM, αλ
θαηαξξεχζεη ε ππνδνκή, ηα θηλεηά καο ηειέθσλα φζν αθξηβά θαη
πξνηθηζκέλα θαη αλ είλαη, καο είλαη άρξεζηα, αθνχ αθφκε θαη αλ ηα
βάινπκε ην έλα δίπια ζην άιιν δελ κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ
κεηαμχ ηνπο. Σψξα ζθεθηείηε ηη ζα γίλεη ζε πεξίπησζε ελφο
θαηαζηξνθηθνχ ζεηζκνχ, πιεκκχξαο, θιπ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ρσξίο
ηελ ππνδνκή δελ ιεηηνπξγνχλ, ζε αληίζεζε κε ηα C.B, ηα νπνία ζα
εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά, θαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο
βνήζεηαο.
Δπνκέλωο ηα Ραδηνηειέθωλα C.B. πιενλεθηνύλ έλαληη ηεο
θηλεηήο ηειεθωλίαο γηαηί δελ ρξεηάδνληαη ππνδνκή γηα λα
ιεηηνπξγήζνπλ.
Σα θηλεηά ηειέθσλα, απαηηνχλ θάξηα Sim γηα λα επηηξέςνπλ ηελ
θιήζε ελφο αληαπνθξηηή, ζε αληίζεζε κε ηα ξαδηνηειέθσλα C.B, ηα
νπνία κε ην πνπ ζα ειεθηξνδνηεζνχλ, κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ακέζσο,
ρσξίο θάξηα Sim ή άιιεο πξνυπνζέζεηο.
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Σα ξαδηνηειέθσλα C.B. επηηξέπνπλ ηελ «αλνηρηή» επηθνηλσλία
κεηαμχ ησλ C.B.-ers, ζε ζρέζε κε ηελ θηλεηή ηειεθσλία, φπνπ νη
θιήζεηο είλαη θιεηζηέο, θαη απεπζχλνληαη ζε επηιεγκέλν αληαπνθξηηή.
Φαληαζηείηε λα έρεηε απνθιηζηεί ζηελ εζληθή νδφ απφ ην ρηφλη. Πψο
ζα ζαο βξνπλ; Σα ζσζηηθά ζπλεξγεία δελ γλσξίδνπλ ηνλ ηειεθσληθφ
ζαο αξηζκφ γηα λα ζαο θαιέζνπλ, εζείο δελ μέξεηε ηνλ δηθφ ηνπο γηα
λα ηνπο θαιέζεηε, θαη αλ νη ππνδνκέο ηηο θηλεηήο ηειεθσλίαο έρνπλ
«πέζεη» εμ αηηίαο ηνπ ρηνληνχ δελ έρεηε θαλ ηειέθσλν.
Σν C.B. ζην θαλάιη 9 πνπ είλαη ην θαλάιη βνεζείαο ζα ζαο δψζεη ηε
ιχζε, αθνχ ζην ίδην θαλάιη ζα εθπέκπνπλ – αθνχλε ηα ζσζηηθά
ζπλεξγεία, θαη ζην ίδην θαλάιη ζα είζηε θαη εζείο. Λφγσ ηεο
«αλνηρηήο» επηθνηλσλίαο, ΟΛΟΗ ζπλνκηινχλ κε ΟΛΟΤ, θαη έηζη ζα
κπνξέζεηε λα δειψζεηε ηε ζέζε ζαο θαη λα ιάβεηε βνήζεηα.
Όινη γλσξίδνπκε φηη ζεσξεηηθά ε θηλεηή ηειεθσλία θαιχπηεη ζρεδφλ
φιε ηε ρψξα, φινη φκσο γλσξίδνπκε φηη απηφ δελ είλαη αιήζεηα, αθνχ
κεγάιεο πεξηνρέο είηε δελ θαιχπηνληαη, είηε θαιχπηνληαη κε κεγάιε
δπζθνιία. Καη εδψ ην ξαδηνηειεθσλν C.B. είλαη ε ιχζε, γηαηί νη 27
ΜΖΕ έρνπλ θαιχηεξε δηάδνζε απφ φηη νη ζπρλφηεηεο UHF/SHF πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ηα θηλεηά ηειέθσλα, θαη έηζη ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο
πηζαλφηεηεο επηθνηλσλίαο.
Κάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, αληηθεηκεληθά ε θηλεηή ηειεθσλία
ππεξηεξεί ζε πνηφηεηα, κε ακεηβφκελεο ππεξεζίεο, ζε ζρέζε κε ηε
δσξεάλ ππεξεζία C.B, εθηφο απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο
εθηάθησλ αλαγθψλ. Ο θαζέλαο ινηπφλ κπνξεί λα απνθαζίζεη αλ ζα
ζηεξηρζεί κφλν ζηελ θηλεηή ηειεθσλία ή ζα ρξεζηκνπνηεί ηα
ξαδηνηειέθσλα C.B. γηα ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ αλάγθεο, θαη ηελ θηλεηή
ηειεθσλία ζπκπιεξσκαηηθά, ή γηα ηειεθσληθέο θιήζεηο πνπ
απαηηνχλ απφξξεην, ην νπνίν δελ ππάξρεη κε θαλέλα ηξφπν ζηελ
Citizens Band.
Ραδηνηειέθσλα C.B. θαη παξεκβνιέο.
Οη ζεκεξηλέο ζχγρξνλεο ζπζθεπέο C.B. θαη ηα παξειθφκελα ηνπο. δελ
είλαη κφλν ηερλνινγηθά ζαχκαηα, αιιά θαη ζπζθεπέο πνπ πιεξνχλ
φιεο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη ζεζπίζεη ε Δπξσπατθή
Έλσζε. Σα ξαδηνηειέθσλα C.B. ΓΔΝ δεκηνπξγνχλ παξεκβνιέο ζε
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θαλέλα mode εδψ θαη ρξφληα, ζε θακηά ειεθηξηθή ή ειεθηξνληθή
ζπζθεπή, αλαινγηθή ή ςεθηαθή.
Δπνκέλσο ε ρξεζηκνπνίεζε ξαδηνηειεθψλσλ C.B. ζην ζπίηη, ζην
απηνθίλεην ή ζην πεξπάηεκα, είλαη απνιχησο αζθαιείο, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη φπσο ζπκβαίλεη κε φιεο ηηο ειεθηξηθέο –
ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, ε εγθαηάζηαζε θαη ε ρξήζε ηνπο, έρεη γίλεη
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.

Σα ςεθηαθά ηειενπηηθά ζήκαηα ΓΔΝ κπνξνχλ λα ελνριεζνχλ απφ ηηο
εθπνκπέο ησλ ξαδηνηειεθψλσλ C.B.
Ζ κεηάβαζε ησλ αλαινγηθψλ ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ ζηελ ςεθηαθή
ηερλνινγία, ε κεηάβαζε ησλ αλαινγηθψλ νηθηαθψλ αζχξκαησλ
ηειεθψλσλ ζηελ ςεθηαθή ηερλνινγία DECΣ, θαη ε επζπγξάκκηζε ηνπ
ζπλφινπ ησλ ειεθηξηθψλ – ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ πνπ πσινχληαη
ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο
ζπκβαηφηεηαο, έρνπλ δεκηνπξγήζεη ην ηδαληθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ
ιεηηνπξγία ηνπο, ρσξίο λα ελνρινχληαη θαζφινπ απφ ηελ ιεηηνπξγία
ησλ ξαδηνηειεθψλσλ C.B.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B. ΒΑΔΩ.
Σν ξαδηνηειέθσλν βάζεσο, είλαη ε ζπζθεπή πνπ επηηξέπεη ζηνλ C.B-er,
λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο άιινπο C.B-ers ηεο πεξηνρήο ηνπ. Ζ εκβέιεηα
ηνπ, εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, αιιά ζε γεληθέο γξακκέο είλαη ε
εμήο:

Δθηηκψκελε εκβέιεηα ξαδηνηειεθψλνπ C.B. βάζεσο.
Απφ ζηαζκφ βάζεσο ζε ζηαζκφ βάζεσο: 40 - 50 Km.
Απφ ζηαζκφ βάζεσο ζε κεγάιν φρεκα : 20 - 30 Km.
Απφ ζηαζκφ βάζεσο ζε κηθξφ φρεκα : 15 – 25 Km.
Απφ ζηαζκφ βάζεσο ζε θνξεηφ – πεδφ : 8 – 16 Km.
Ζ γλσξηκία κε ην ξαδηνηειέθσλν C.B. βάζεο.
Σν ξαδηνηειέθσλν βάζεο C.B. είλαη κηα απηφλνκε επηθνηλσληαθή
ζπζθεπή, ε νπνία αληιεί ηελ ειεθηξηθή ηζρχ πνπ απαηηεί γηα ηελ
ιεηηνπξγία ηεο απεπζείαο απφ ην δίθηπν ηεο πφιεο, αθξηβψο φπσο γίλεηαη
κε ηελ ηειεφξαζε, ην ςπγείν, ή ην ερνζχλνιν καο.
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Έγρξσκή νζφλε TFT θαη ζπλεξγαζία κε Ζ/Τ κέζσ ζχξαο USB, ε αηρκή
ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηάζεζε ηνπ ζχγρξνλνπ C.B-er.
Ζ αηζζεηηθή ηεο ζρεδίαζεο ηεο είλαη ζπλήζσο θνηλά απνδεθηή θαη
ελαξκνλίδεηαη κε φινπο ηνπο ρψξνπο, ελψ ηα ρεηξηζηήξηά ηεο είλαη άλεηα
θαη εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλα. Σν ή ηα φξγαλα ειέγρνπ πνπ δηαζέηεη είλαη
θσηηδφκελα θαη νη ελδείμεηο ζπλήζσο πνιχρξσκεο, ψζηε λα είλαη άκεζα
θαη εχθνια αληηιεπηέο απφ ηνλ ρεηξηζηή.

χγρξνλν, αιιά «θιαζζηθήο» ζρεδίαζεο ξαδηνηειέθσλν βάζεο C.B.
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Έγρξσκή νζφλε TFT αθήο ζχγρξνλνπ ξαδηνηειεθψλνπ C.B.
ηα ζχγρξνλα ξαδηνηειέθσλα βάζεσο, ππάξρεη ε ηάζε ηα φξγαλα θαη ηα
πεξηζζφηεξα ρεηξηζηήξηα λα βξίζθνληαη ζε κηα νζφλε TFT αθήο, ε δε
ζχξα USB, ηνπο επηηξέπεη λα αλαβαζκίδνπλ ην Firmware θαη ην
ινγηζκηθφ ηνπο ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ψζηε λα είλαη πάληνηε
επηθαηξνπνηεκέλα.
Τπάξρνπλ δηαθφξσλ εηδψλ, θφζηνπο, θαη δπλαηνηήησλ, ξαδηνηειέθσλα
C.B. βάζεσο, έηζη ψζηε φινη κπνξνχλ λα βξνπλ ην θαηάιιειν
ξαδηνηειέθσλν πνπ ζα θαιχςεη ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο αλάγθεο.

Ραδηνηειέθσλν βάζεσο πνπ ππνζηεξίδεη ηνλ ζπλδπαζκφ δηακνξθψζεσλ
AM/SSB.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Τπάξρνπλ ξαδηνηειέθσλα πνπ ηξνθνδνηνχληαη κφλν απφ ην δίθηπν
πφιεο, θαη άιια πνπ δέρνληαη θαη εμσηεξηθή ηάζε 13.8 Volt D.C.
Τπάξρνπλ ξαδηνηειέθσλα πνπ ππνζηεξίδνπλ έλα mode, πρ κφλν AM ή
κφλν FM. Τπάξρνπλ ξαδηνηειέθσλα πνπ ππνζηεξίδνπλ ζπλδπαζκνχο
δηακνξθψζεσλ, ζπλήζσο AΜ/FM, θαη AM/SSB. Σέινο ππάξρνπλ θαη ηα
All Mode ξαδηνηειέθσλα βάζεσο πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη ηα ηξία mode
θσλήο AM/FM/SSB κε ην αλάινγν βέβαηα θφζηνο.
Γηα λα ιεηηνπξγήζεη έλα ξαδηνηειέθωλν C.B. βάζεωο απαηηνύληαη:
1. Ζιεθηξηθή ηζρχο απφ ην δίθηπν πφιεο ζηα 220-230 Volt AC/50
HZ.
2. Έλα κηθξφθσλν βάζεσο ή ρεηξφο.
3. Μηα θεξαία γηα ηελ πεξηνρή ζπρλνηήησλ 27 ΜΖΕ κε ρακειά
ζηάζηκα, έσο 1:1,5
4. Μηα θάζνδν ρακειψλ απσιεηψλ πρ RG-213, RG-8 θιπ.
θαηάιιεινπ κήθνπο.
5. Έλαο ηζηφο ή πχξγνο κε ειάρηζην χςνο 3m απφ ην έδαθνο, ζηελ
ηαξάηζα ή ηα θεξακίδηα ηνπ ζπηηηνχ.
6. Μηα θαιή γείσζε γηα ιφγνπο αληηθεξαπληθήο αζθαιείαο.
7. Έλα αληηθεξαπληθφ θαζφδνπ.
Ζ ειεθηξηθή ηζρχο
Ζ ειεθηξηθή ηζρχο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ βάζεσο
παξέρεηαη απφ ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ, θαη ζα πξέπεη λα είλαη κεηαμχ 220-230
Volt.

Σα ξαδηνηειέθσλα βάζεσο C.B. ηξνθνδνηνχληαη είηε κε 220 Volt AC,
είηε κε 13.8 Volt DC.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
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Φξνληίζηε λα ζπλδέζεηε ην θαιψδην ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ απεπζείαο
ζηελ πξίδα θαη φρη κέζα απφ θάπνην πνιχπξηδν. Ζ πξίδα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη ΑΠΟΚΛΔΗΣΖΚΑ απφ ην ξαδηνηειέθσλν. Αλ
θαηνηθείηε ζε πεξηνρέο πνπ «πέθηνπλ» θεξαπλνί θξνληίζηε λα
ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ ειεθηξηθφ ζαο πίλαθα θαηάιιεια αληηθεξαπληθά.

Τποθοδοηικό ειδικό για ηην ςποζηήπιξη παδιοηηλεθώνων βάζεωρ C.B και
όσι μόνο…

Δλαιιαθηηθά ην ξαδηνηειέθσλν κπνξεί λα ηξνθνδνηεζεί κε 13.8 Volt
DC, απφ ηξνθνδνηηθφ θαηάιιειν γηα ξαδηνηειέθσλα. Ζ κεηαγσγή απφ
ην ελαιιαζζφκελν ζην ζπλερέο γίλεηαη απφ εηδηθφ δηαθφπηε ζην πίζσ
κέξνο ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ.
Όια ηα ηξνθνδνηηθά ηνπ εκπνξίνπ δελ είλαη θαηάιιεια γηα λα
ηξνθνδνηήζνπλ έλα ξαδηνηειέθσλν C.B. βάζεσο. Σν θαηάιιειν
ηξνθνδνηηθφ, ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη ηε ζπζθεπή ΥΧΡΗ
λα επεξεάδεηαη απφ ηελ R.F. – ξαδηνζπρλφηεηα, θαη δηαηίζεηαη απφ ηα
θαηαζηήκαηα πνπ πνπιάλε είδε γηα C.B-ers θαη Ραδηνεξαζηηέρλεο.
Μηθξφθσλν βάζεσο ή ρεηξφο
Σα ξαδηνηειέθσλα βάζεσο ζπλνδεχνληαη ζπλήζσο απφ έλα κηθξφθσλν
ρεηξφο. Σα κηθξφθσλα απηά είλαη κέηξηαο πνηφηεηαο θαη ελδερνκέλσο
θάπνηα ζηηγκή ζα ην αληηθαηαζηήζεηε κε έλα κηθξφθσλν βάζεσο.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.

Μηθξφθσλα βάζεσο θαηάιιεια γηα ξαδηνηειέθσλα C.B.
ε απηήλ ηελ πεξίπησζε θξνληίζηε ε ζχλζεηε αληίζηαζε εμφδνπ ηνπ
κηθξνθψλνπ θαη ε ζχλζεηε αληίζηαζε εηζφδνπ ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ λα
είλαη ίδηεο. Αλ είλαη πξνεληζρπκέλν ή έρεη ξπζκηζηηθφ ηεο ηάζεο εμφδνπ
θξνληίζηε ε δηακφξθσζή ζαο λα κελ μεπεξλά ην 80-95%, δηαθνξεηηθά ην
ξαδηνηειέθσλν ζα έρεη κηα παξακνξθσκέλε δηακφξθσζε, θαη θπξίσο
ελδέρεηαη λα παξελνριεί ηα «δηπιαλά» θαλάιηα.
Τπάξρνπλ κηθξφθσλα βάζεσο ηα νπνία έρνπλ ελζσκαησκέλα ξπζκηζηηθά
πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ C.B-er λα ξπζκίζεη ηε θσλή ηνπ, έηζη ψζηε λα
αθνχγεηαη μεθνχξαζηα απφ ηνλ ή ηνπο αληαπνθξηηέο ηνπ.
Kεξαία γηα ηελ πεξηνρή ησλ 27 ΜΖΕ.
Σν θαιχηεξν ηερλνινγηθά ξαδηνηειέθσλν C.B.
δελ αμίδεη απνιχησο ηίπνηε, αλ δελ έρεη ηελ
θαηάιιειε θεξαία. Ζ θεξαία είλαη ην κέζνλ πνπ
ζηέιλεη ηα ξαδηνθχκαηα ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ
καο ζηα ξαδηνηειέθσλα ηνπ ή ησλ
αληαπνθξηηψλ καο θαη ην αληίζηξνθν.
Κεξαίεο ππάξρνπλ πνιιψλ εηδψλ, αιιά ζηε
Citizens Band νη θεξαίεο έρνπλ ηππνπνηεζεί, εδψ
θαη πνιιέο δεθαεηίεο πίζσ. Ζ πιεηνςεθία ησλ
ξαδηνηειεθψλσλ βάζεσο ρξεζηκνπνηνχλ
θαηαθφξπθεο παλθαηεπζπληηθέο θεξαίεο επεηδή
απηέο πξνζθέξνπλ επηθνηλσλία ζε έλαλ θχθιν
360 κνηξψλ γχξσ ηνπο.
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Έλα κηθξφ πνζνζηφ ρξεζηκνπνηεί θαηεπζπλφκελεο θεξαίεο πνπ
επηηξέπνπλ επηθνηλσλία πξνο κηα θαηεχζπλζε θαη ππφ πξνυπνζέζεηο.

Καηεπζπλφκελε θεξαία βάζεσο C.B.
Οη θαηαθφξπθεο θεξαίεο βάζεσο C.B. έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν,
ψζηε ην εθπεκπφκελν ζήκα λα θηλείηαη φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα
πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο γεο, ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε απψιεηα
ζήκαηνο πνπ θηλείηαη πξνο ηνλ νπξάλην ζφιν, ζηελ ηξνπφζθαηξαηνλφζθαηξα, δεκηνπξγψληαο ην «άρξεζην» γηα ηελ ππεξεζία C.B
νπξάλην θχκα. αο ππελζπκίδσ φηη νη επηθνηλσλίεο ηεο ππεξεζίαο C.B
βαζίδνληαη ζην θχκα εδάθνπο.
Αλ θαη φιεο νη παλθαηεπζπληηθέο θεξαίεο ξαδηνηειεθψλσλ βάζεσο
εξγάδνληαη πνιχ θαιά, ε εκπεηξία έδεημε φηη θάπνηεο εξγάδνληαη αθφκε
θαιχηεξα! Απηέο είλαη νη θεξαίεο πνπ είλαη εθνδηαζκέλεο κε Radial.
Ο ειάρηζηνο αξηζκφο Radial είλαη ηξία, ζε δηάηαμε 120 κνηξψλ, ν
ζπλήζεο αξηζκφο είλαη ηέζζεξα, ζε δηάηαμε 90 κνηξψλ, θαη ηέινο
ππάξρνπλ θαηαζθεπαζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κεγαιχηεξν αξηζκφ απφ
ηέζζεξα Radial ζε κηα πξνζπάζεηα λα έρνπλ φζν ην δπλαηφλ θπθιηθφηεξν
πνιηθφ δηάγξακκα αθηηλνβνιίαο ηνπ ζήκαηνο. Βεβαίσο ππάξρνπλ θαη νη
νπαδνί ησλ θεξαηψλ ρσξίο radial, πνπ ηζρπξίδνληαη φηη έρνπλ εμίζνπ θαιή
απφδνζε, ε άπνςή ηνπο είλαη απφιπηα ζεβαζηή.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.

Δλδεηθηηθή ζρεκαηηθή παξάζηαζε ηνπ θαηαθφξπθνπ δηαγξάκκαηνο ησλ
ηξηψλ θπξηφηεξσλ θεξαηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη βάζεηο ησλ C.B. θαη
ελδεηθηηθή εκβέιεηα θάζε θεξαίαο
Όιεο νη θεξαίεο βάζεσο είλαη ζρεδφλ πξνζπληνληζκέλεο, αλ ν C.B-er ηελ
ζπλαξκνινγήζεη ζηηο δηαζηάζεηο πνπ ππνδεηθλχεη ν θαηαζθεπαζηήο ηεο,
θαη ηε ζηεξίμεη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ. Ακέζσο κεηά ηε
ζπλαξκνιφγεζε ηεο θεξαίαο θαη ηελ χςσζε ζηνλ ηζηφ – πχξγν, πξέπεη
λα ειεγρζνχλ ηα ζηάζηκα ηεο.
Σα ζηάζηκα θχκαηα είλαη ν ιφγνο ηεο ηζρχνο πνπ ζηέιλεη ν πνκπφο ηνπ
ξαδηνηειεθψλνπ ζην θεξαηνζχζηεκα γηα εθπνκπή, πξνο ην ιφγσ ηεο
ηζρχνο πνπ επηζηξέθεη πίζσ ζηνλ πνκπνδέθηε ρσξίο λα εθπεκθζεί. Σα
ζηάζηκα θχκαηα κεηξνχληαη κε ηελ ελζσκαησκέλε ζην ξαδηνηειέθσλν
γέθπξα ζηαζίκσλ θπκάησλ, θαη ειιείςεη απηήο απφ κηα εμσηεξηθή
γέθπξα.
Σα ζηάζηκα θχκαηα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην 1:1,5. Αλ ππάξρεη
ππέξβαζε, ηφηε επηβάιιεηαη ν έιεγρνο θαη επαλαξχζκηζε ηεο θεξαίαο έσο
φηνπ ηα ζηάζηκα «πέζνπλ» θάησ απφ ην 1:1,5 κε ηδαληθφ ην 1:1.
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Με radial ή φρη, νη παλθαηεπζπληηθέο θεξαίεο βάζεσο ησλ
ξαδηνηειεθψλσλ C.B είλαη
ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα πνπ
παξά ηηο ζρεηηθά κεγάιεο
δηαζηάζεηο ηνπο έρνπλ κηα
θαηαπιεθηηθή αληνρή ζηνλ αέξα,
ράξε ζην εηδηθφ θξάκα αινπκηλίνπ
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη
θαηαζθεπαζηέο θεξαηψλ. Σηο
θεξαίεο ησλ ξαδηνηειεθψλσλ ζαο
ΓΔΝ ζα ηηο δέλεηε ζε θαλέλα
ζεκείν ηνπο (θπξίσο ζην
καζηίγην) αλεμάξηεηα απφ ην
πφζν ζαο ηξνκάδεη ε αηψξεζή
ηνπο. Γελ παζαίλνπλ ηίπνηε! Δίλαη
θαηαζθεπαζκέλεο γηα λα αληέρνπλ
αλέκνπο πνιιψλ δεθάδσλ
ρηιηνκέηξσλ ρσξίο λα παζαίλνπλ
δεκηά. Αλ ηηο δέζεηε, «θφβνληαη»
ζην ζεκείν πξφζδεζεο.
Απαξαίηεηα φκσο ζα πξέπεη λα
ζηεξίμεηε πνιχ θαιά ηνλ ηζηφ, ή ηνλ πχξγν ζηνλ νπνίν ζα εγθαηαζηήζεηε
ηελ θεξαία.
Καηεπζπλφκελεο θεξαίεο – BEAM.
Οη θαηεπζπλφκελεο θεξαίεο δελ επηηξέπεηε ζηελ Διιάδα λα
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θπζηθά πξφζσπα, σζηφζν ζε άιιεο ρψξεο,
ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο απφ C.B-ers ησλ νπνίσλ ηα ζπίηηα βξίζθνληαη
ζε νξεηλέο πεξηνρέο θαη ε επηθνηλσλία ηνπο γίλεηαη κέζσ αλαθιάζεσλ ή
απφ θπζηθά «πεξάζκαηα» αλάκεζα ζηνπο νξεηλνχο φγθνπο.
Υξεζηκνπνηνχληαη επίζεο απφ C.B-ers ησλ νπνίσλ ν/νη αληαπνθξηηέο
ηνπο βξίζθνληαη πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε πξνθεηκέλνπ λα
έρνπλ ηε κέγηζηε δπλαηή πνηφηεηα θαη ηζρχ ζήκαηνο.
Σέινο ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ξαδηνηειεθψλσλ
βάζεσο είλαη νξηαθή κε απνηέιεζκα λα ρξεηάδεηαη ε ζπγθέληξσζε φιεο
ηεο αθηηλνβνινπκέλεο ηζρχνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ νξηαθνχ
αληαπνθξηηή. Πξνο ην παξψλ ε ρξήζε ηνπο ζηελ Διιάδα επηηξέπεηε κφλν
ζε ζπιιφγνπο θαη ππφ πξνυπνζέζεηο.
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Δλδεηθηηθφ δηάγξακκα αθηηλνβνιίαο θεξαίαο Yagi-Uda ηξηψλ ζηνηρείσλ.
Ζ ρξήζε θαηεπζπλφκελσλ θεξαηψλ είλαη ηδηαίηεξα επεξγεηηθή ζε ρψξεο
θαη πεξηνρέο ππεξθνξεζκέλεο απφ C.B-ers, γηαηί εζηηάδνληαο ηελ θεξαία
καο ζηελ θεξαία ηνπ αληαπνθξηηή καο πνπ βξίζθεηαη πρ πξνο ηνλ βνξξά,
ζηέιλνπκε εθεί ζρεδφλ φιε καο ηελ ηζρχ κε απνηέιεζκα νη ππφινηπεο
ηξεηο θαηεπζχλζεηο λα κελ δέρνληαη θαζφινπ ην ζήκα καο ή λα ην
δέρνληαη εμαηξεηηθά ειαηησκέλν. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη C.B-ers απηψλ
ησλ θαηεπζχλζεσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην θαλάιη ρσξίο λα
ελνρινχλ νη κελ ηνπο δε.
Αλ θαη ππάξρνπλ πνιιψλ εηδψλ θαηεπζπλφκελεο θεξαίεο, ζηα C.B.
ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο νη Yagi-Uda κε ηξία ή πεξηζζφηεξα ζηνηρεία.
Γείηε ηελ ζηελ επφκελε εηθφλα…

Κεξαία Yagi-Uda ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ κε νξηδφληηα πφισζε γηα
επηθνηλσλία κέζσ αλαθιάζεσο
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Οη θαηεπζπλφκελεο θεξαίεο αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηνπο,
ζπγθεληξψλνπλ ηελ αθηηλνβνινχκελε ηζρχ ζε έλα ζεκείν, εθείλν ζην
νπνίν «θνηηάδεη» ν θαηεπζπληήξαο ηεο θεξαίαο, ελψ ζηα πιάγηα θαη πίζσ
ή εθπεκπφκελε ηζρχο είλαη ακειεηέα. ηε ιήςε, ην κεγαιχηεξν δπλαηφ
ζήκα ην δέρεηαη ε θεξαία απφ ηελ θαηεχζπλζε ηνπ θαηεπζπληήξα, θαη
ειάρηζηεο έσο ακειεηέεο πνζφηεηεο απφ ην πιάη ή πίζσ. Με ηνλ ηξφπν
απηφ ειαρηζηνπνηνχληαη ή εμαιείθνληαη ηα αλεπηζχκεηα ζήκαηα απφ
άιια ξαδηνηειέθσλα.
Σν θφζηνο ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο παλθεηεπζπληηθέο είλαη ζπλήζσο
κεγαιχηεξν θαη απαηηείηαη ε ρξήζε rotor-α γηα ηελ πεξηζηξνθή ηεο. Ζ
πνιηθφηεηά ηεο θαλνληθά είλαη θαηαθφξπθε, δειαδή ηα ζηνηρεία ηεο ζα
βξίζθνληαη θάζεηα πξνο ηε γε, αιιά ζε πεξηπηψζεηο επηθνηλσλίαο απφ
αλάθιαζε, ε νξηδφληηα πφισζε έρεη πνιχ θαιχηεξα απνηειέζκαηα. ηελ
νξηδφληηα πφισζε ηα ζηνηρεία ηεο θεξαίαο είλαη ηνπνζεηεκέλα νξηδφληηα
ζε ζρέζε κε ηε γε.
Κάζνδνο
Όζν ζεκαληηθή είλαη ε θεξαία γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ
ξαδηνηειεθψλνπ C.B. άιιν ηφζν ζεκαληηθή είλαη ε θάζνδνο πνπ ζα
νδεγήζεη ηε κηθξή ηζρχ ησλ 4-12 Watt ζηελ θεξαία, ή αληίζηξνθα ην
ιακβαλφκελν ζήκα απφ ηελ θεξαία ζην ξαδηνηειέθσλν.

Αζχκκεηξε – νκναμνληθή θάζνδνο 50ΧΜ.
Ζ θάζνδνο είλαη ην θπζηθφ κέζν, κέζσ ηνπ νπνίνπ ην ξαδηνηειέθσλν
C.B. ζηέιλεη ην δηακνξθσκέλν ζήκα ηνπ γηα εθπνκπή ζηελ θεξαία. Δίλαη
πξνθαλέο φηη φζν κηθξφηεξεο απψιεηεο έρεη, ηφζν κεγαιχηεξε ηζρχο ζα
θζάζεη ζηελ θεξαία λα εθπεκθζεί.
ηελ αγνξά ππάξρνπλ δηάθνξεο θάζνδνη, κε δηαθνξεηηθέο ηηκέο θαη
δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σν ηη ζα αγνξάζεη ν θαζέλαο είλαη
πξνζσπηθφ ηνπ ζέκα. Δγψ ζα πξνηείλσ ζε φινπο φζνπο δελ έρνπλ ηελ
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παξακηθξή γλψζε γχξσ απφ ηηο θαζφδνπο λα πξνηηκήζνπλ ην RG-213, ή
ην RG-8. Δίλαη θάζνδνη δνθηκαζκέλεο γηα πνιιά – πνιιά ρξφληα ζηε
Citizens Band (θαη φρη κφλν…) κε εμαηξεηηθή απφδνζε.
Αλεμάξηεηα απφ πνηα θάζνδν ζα ρξεζηκνπνηήζεηε, εθείλν ην νπνίν ζαο
ελδηαθέξεη είλαη ε ζπλνιηθή απψιεηα ηζρχνο πνπ εηζάγεη λα είλαη
κηθξφηεξε απφ 3 dB. Αλ ε απψιεηα πνπ εηζάγεη είλαη κεγαιχηεξε, ηφηε ε
ηζρχο πνπ ζα εθπέκπεηαη ζα είλαη ππεξβνιηθά κηθξή.
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε αλαινγία ηζρχνο πξνο απψιεηεο.
ΑΠΧΛΔΗΑ ΚΑΘΟΓΟΤ Δ dB
0 dB
3 dB
6 dB
9 dB
12 dB

ΗΥΤ ΠΟΤ ΦΣΑΝΔΗ ΣΖΝ
ΚΔΡΑΗΑ
4 Watt AM-FM/12 Watt SSB
2 Watt AM-FM / 6 Watt SSB
1 Watt AM-FM / 3 Watt SSB
0.5 Watt AM-FM / 1.5 Watt SSB
0.25 Watt AM-FM / 0.75 Watt SSB

ηελ πεξηνρή ηεο Citizens Band δελ λνείηαη επηθνηλσλία κε ηζρχ
κηθξφηεξε ηνπ 0.5 Watt, αλ θαη ππάξρνπλ θνξεηά κε ηζρχ 250 mWatt.
Πψο ππνινγίδνπκε κε έλαλ απιντθφ ηξφπν, αιιά κε θαιή αθξίβεηα, ηελ
απψιεηα ηεο θαζφδνπ πνπ επηιέμακε;
Καη ην RG-213 θαη ην RG-8 έρνπλ αληίζηαζε 50ΧΜ, νη δε απψιεηεο πνπ
έρνπλ ζηνπο 27 ΜΖΕ αλά 30,4m είλαη 0,86 θαη 0,75dB αληίζηνηρα. Ο
κέζνο φξνο ηνπο δειαδή είλαη 0,8 dB/30.48m. Αλ ζπκάζηε 0.8 dB αλά
30m κπνξείηε κε ηελ απιή κέζνδν ησλ ηξηψλ λα ππνινγίζεηε ηηο
απψιεηεο θαη ησλ δχν θαζφδσλ κε πνιχ κηθξή απφθιηζε. Γηα
παξάδεηγκα:
Έζησ φηη θαηνηθείηε ζηνλ πξψην φξνθν 7φξνθεο πνιπθαηνηθίαο θαη
ρξεηάδεζηε 40m θάζνδν RAG-8 ή RAG-213 πφζε απψιεηα ζα έρεηε;
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Αθνχ ε κέγηζηε απνδεθηή απψιεηα ηζρχνο είλαη ηα 3dB θαη ε θάζνδνο
ζαο εηζάγεη κφιηο 1dB, ηφηε δελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα θαη ην
ξαδηνηειέθσλφ ζαο ζα εξγάδεηαη κε ειάρηζηε απψιεηα.
Καη κεξηθέο πξαθηηθέο ζπκβνπιέο:
1. Αγνξάδεηε θαζφδνπο κε «ππθλφ» πιέγκα, ή κε δηπιφ ζψξαθα, έλα
θχιιν ραιθνχ θαη γχξσ ηνπ πιέγκα.
2. Υξεζηκνπνηείζηε Connector-εο επάξγπξνπο αλ ην αληέρεη ε ηζέπε
ζαο, θαη πάληνηε ζα θνιιάηε θαη ηελ «ςίρα» ηνπ θαισδίνπ, ΚΑΗ
ηνλ εμσηεξηθφ ζψξαθα – κπιεληάδ. Μελ ρξεζηκνπνηείηε
Connector-εο ζηνπο νπνίνπο ην κπιεληάδ απιά βηδψλεηαη, ην
βίδσκα είλαη πεγή ρηιηάδσλ θαθψλ πξνβιεκάησλ. Κνιιάηε ΚΑΗ
ηελ ςίρα, ΚΑΗ ην κπιεληάδ, θαη δελ ζα αληηκεησπίζεηε πνηέ
θαλέλα πξφβιεκα.
3. Ζ θάζνδνο ζα πξέπεη λα δέλεηαη κε πιαζηηθά «δεκαηηθά» ή λα
ζηεξεψλεηαη κε καχξε κνλσηηθή ηαηλία επάλσ ζηνλ ζσιήλα-πχξγν
ηεο θεξαίαο. ΠΟΣΔ κελ ηελ αθήλεηε ραιαξή λα «αλεκίδεη».
4. Μελ ην ζηξίβεηαη ζε «βηξίλεο» θαη κελ ην «ηζαθίδεηε», νη βηξίλεο
δεκηνπξγνχλ πελία αέξνο πνπ αθηηλνβνινχλ, ηα ηζαθίζκαηα
ηξαπκαηίδνπλ ηελ θάζνδν θαη κεηαβάινπλ ηε ζχλζεηε αληίζηαζή
ηεο.
Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη ε θάζνδνο ζα πξέπεη λα έρεη ζπγθεθξηκέλν
κήθνο πρ 11m, 22m θιπ. ψζηε ην θεξαηνζχζηεκα λα κελ έρεη ζηάζηκα
θχκαηα. Απηφ είλαη ιάζνο, ρξεζηκνπνηείζηε ηελ ειάρηζηε δπλαηή
θάζνδν πνπ ρξεηάδεηαη ε εγθαηάζηαζή ζαο ψζηε λα έρεηε ηελ
ειάρηζηε δπλαηή απψιεηα. Μηα θεξαία κε πξνζαξκνζκέλε είζνδν ζηα
50 ΧΜ, ζπλδεδεκέλε ζε θάζνδν 50 ΧΜ δελ δεκηνπξγεί ζηάζηκα
θχκαηα. Αλ ε θεξαία ζαο δελ παξνπζηάδεη αληίζηαζε 50ΧΜ ιφγσ
θαθήο ξχζκηζεο, ηφηε ην ζχζηεκα θάζνδνο-θεξαία δελ είλαη
πξνζαξκνζκέλν θαη ηζνξξνπεκέλν κε απνηέιεζκα ην κήθνο ηεο
θαζφδνπ λα «παίδεη» ξφιν ξπζκηζηή ζηελ ηηκή ησλ ζηαζίκσλ
θπκάησλ.
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Antenna tuner, Wattmeter, SWR meter θιπ. πληνλίδεηε ηελ θεξαία,
θαη βιέπεηε ηελ ίδηα ζηηγκή ηελ ηζρχ, ηα ζηάζηκα θαη φρη κφλν…
ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, επαλαζπληνλίζηε ηελ θεξαία ψζηε ηα
ζηάζηκα λα θαηεβνχλ ζην 1:1 ή πνιχ θνληά ζε απηφ. Αλ απηφ δελ
είλαη δπλαηφλ ρξεζηκνπνηήζηε έλα antenna tuner γηα λα «ξίμεηε» ηα
ζηάζηκα, θαη κελ πεηξάμεηε ην κήθνο ηεο θαζφδνπ, ε νπνία ζα πξέπεη
λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξε.
Ηζηφο ή πχξγνο ζηήξημεο ηεο θεξαίαο.

Βάζεηο ζηήξημεο ηζηψλ γηα θεξαίεο βάζεσο.
Οη θεξαίεο ησλ ξαδηνηειεθψλσλ C.B. ζηεξίδνληαη είηε ζε κεηαιιηθνχο
ηζηνχο, είηε ζε κεηαιιηθνχο πχξγνπο. Καη γηα ηα δχν κέζα ζηήξημεο –
αλχςσζεο ηεο θεξαίαο πξέπεη έρνπλ έλα ειάρηζην χςνο ζηήξημεο απφ ην
έδαθνο – ηαξάηζα 3m.
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ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Ο γεληθφο θαλφλαο είλαη νη θεξαίεο λα αλπςψλνληαη φζν ην δπλαηφ
ςειφηεξα απφ ην έδαθνο – ηαξάηζα ψζηε:
1. Να ειαρηζηνπνηνχληαη νη απψιεηεο απφ ηελ απνξξφθεζε ηνπ εδάθνπο,
ή απφ ηα γεηηνληθά κεηαιιηθά αληηθείκελα.
2. Να ειαρηζηνπνηείηαη ε αλαθιψκελε πίζσ ζηελ θεξαία ηζρχο απφ ην
έδαθνο θαη ηα γεηηνληθά αληηθείκελα.
3. Να απμεζεί ν θπζηθφο θαη ξαδηνειεθηξηθφο νξίδνληαο ηεο θεξαίαο θαη
άξα ε εκβέιεηα ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ.
4. Να βξίζθεηαη καθξηά απφ νπνηνδήπνηε άηνκν ζα κπνξνχζε εζειεκέλα
ή φρη, λα έξζεη ζε επαθή καδί ηεο είηε βξαρπθπθιψλνληαο ηελ, είηε
πξνθαιψληαο ηεο θζνξά.
ε θάζε πεξίπησζε, ηζηφο θαη πχξγνο ζα πξέπεη λα είλαη ζηεξεά
ζπλδεδεκέλα ζην ζπίηη κε εηδηθέο βάζεηο θαη «ηξηθσλία», ή αλ ζα
ζηεξεσζνχλ ζην έδαθνο, απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη ζε ηζηκεληέληα βάζε
πνπ ζα ζεκειησζεί ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ ελφο κέηξνπ κέζα ζην έδαθνο
θαη ειάρηζηνπ βάξνπο 70-100 θηιψλ.
Απαξαίηεην είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε αληεξίδεο γηα λα δψζεηε
κεγαιχηεξε αληνρή ζην ζχζηεκα. Οη αληεξίδεο ζα πξέπεη λα είλαη είηε
ηξεηο ζε δηάηαμε 120 κνηξψλ θαη ε κία ηνπιάρηζηνλ απφ απηέο ζα
«θνηηάδεη» ηνλ βνξηά, είηε ηέζζεξηο ζε δηάηαμε 90 κνηξψλ νπφηε ζα ηηο
πξνζαλαηνιίζεηε ζηα ηέζζεξα ζεκεία ηνπ νξίδνληα.
Ηζηφο θαη πχξγνο ζα πξέπεη λα είλαη απφ αινπκίλην, ή απφ νπνηνδήπνηε
ζθιεξφ κέηαιιν κε αληηζθσξηθή πξνζηαζία, θαη πνιχ θαιά γεησκέλα
είηε ζηε ζεκειηαθή γείσζε ηνπ ζπηηηνχ – πνιπθαηνηθίαο, είηε ζε κηα
γείσζε πνπ ζα ζαο θηηάμεη έλαο ειεθηξνιφγνο κε ζπλνιηθή αληίζηαζε
γείσζεο έσο 0,5 ΧΜΑ.
Γείσζε
Οη πεξηζζφηεξνη θαηαζθεπαζηέο ξαδηνηειεθψλσλ C.B. βάζεσο δελ ηα
έρνπλ εθνδηάζεη κε εηδηθφ αθξνδέθηε γείσζεο. Ζ γείσζεο ηνπο
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ αθξνδέθηε ηνπ ξεπκαηνιήπηε «νχθν», κέζσ
ηνπ νπνίνπ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν πφιεσο. Εεηήζηε απφ αδεηνχρν
ειεθηξνιφγν λα ειέγμεη αλ ν ξεπκαηνδφηεο ζηνλ νπνίν ζπλδέεηαη ην
ξαδηνηειέθσλφ ζαο, δηαζέηεη ελεξγεί γείσζε, κε κηθξή αληίζηαζε,
πεξίπνπ 0.5 ΧΜΑ.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία.
Ο θεξαπλφο είλαη έλα θαηαζηξνθηθφ θπζηθφ θαηλφκελν. Δίλαη κηα βίαηε
θαη θαηαζηξνθηθή εθηφλσζε ησλ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ πνπ ππάξρνπλ
ζηελ αηκφζθαηξα επάλσ ζε έλα ςειφ αληηθείκελν ζηε γε, πρ ζε έλα
δέληξν, θακπαλαξηφ ή αθφκα – αθφκα θαη ζε κηα θεξαία.
Γελ ππάξρεη πξνζηαζία απφ απεπζείαο θηχπεκα θεξαπλνχ ζε κηα θεξαία,
νπνηνπδήπνηε είδνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θεξαίαο βάζεσο
ελφο ξαδηνηειεθψλνπ C.B.
Ζ κφλε πεξίπησζε λα αληηκεησπηζηεί ν θεξαπλφο είλαη ην αιεμηθέξαπλν,
γηα φπνηνλ κπνξεί λα αληέμεη ην θφζηνο ηνπ, αιιά θαη ζε απηή ηελ
πεξίπησζε θαλέλαο δελ εγγπάηαη φηη δελ ζα θαηαζηξαθεί ην
ξαδηνηειέθσλν C.B θαη ηα παξειθφκελα ηνπ, απφ ηηο πςειέο ηάζεηο πνπ
επάγνληαη επάλσ ηνπο.

Αληηθεξαπληθφ θαζφδνπ.
Παξφια απηά, ε χπαξμε κηαο γείσζεο ζπλδεδεκέλεο ΑΜΔΑ ζηνλ ηζηφ
ή ζηνλ πχξγν ηεο θεξαίαο βνεζά λα απνθχγνπκε ηα ρεηξφηεξα δίλνληαο
κηα ΑΜΔΖ δηέμνδν ζηε γε γηα ηα ειεθηξηθά θνξηία ηνπ θεξαπλνχ.
Δπηπρψο ζπάληα έρνπκε άκεζα θεξαχληα θηππήκαηα ζε θεξαίεο, εηδηθά
φηαλ απηέο βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο κέζα ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο.
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Μεγάιε βνήζεηα ζηελ πξνζηαζία ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ δίλνπλ ηα
αληηθεξαπληθά θαζφδνπ, ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη φζν ην δπλαηφλ πην
θνληά ζηνλ Connector-α εμφδνπ ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ. Αλ κεηά ηελ έμνδν
ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ είλαη ζπλδεδεκέλα δηάθνξα παξειθφκελα φπσο:
Πξνεληζρπηήο, antenna tuner, βαηηφκεηξν θιπ, ην αληηθεξαπληθφ
θαζφδνπ ηνπνζεηείηαη ζηελ έμνδν ηνπ ηειεπηαίνπ παξειθφκελνπ, ψζηε
λα πξνζηαηεπζεί ην ζχλνιν ησλ παξειθνκέλσλ θαη ην ξαδηνηειέθσλν.
Σν αληηθεξαπληθφ θαζφδνπ είλαη έλαο κεραληζκφο, ν νπνίνο πεξηέρεη
αέξην ην νπνίν αλ δερζεί κηα ηάζε (ζπλήζσο) κεγαιχηεξε απφ 250 Volt,
ηνλίδεηαη, δεκηνπξγψληαο έλα βξαρπθχθισκα κεηαμχ ηεο ςίραο ηεο
θαζφδνπ θαη ηεο γείσζεο, ζηέιλνληαο ηα ειεθηξηθά θνξηία ζηε γείσζε,
πξνθπιάζζνληαο έηζη ην ξαδηνηειέθσλν θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ.
Γηα λα ιεηηνπξγήζεη φκσο απαηηεί ηελ χπαξμε κηα θαιήο γείσζεο, ζηελ
νπνία ζα δηνρεηεπζνχλ ηα ειεθηξηθά θνξηία. Αλ δελ ππάξρεη γείσζε ην
πξνζηαηεπηηθφ ΓΔΝ ιεηηνπξγεί. εκαληηθφ είλαη λα ζπκάζηε φηη ζα
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ΥΟΝΓΡΟ κνλφθισλν θαιψδην, φζν κπνξεί
λα δερζεί ν εηδηθφο αθξνδέθηεο ηεο γείσζεο ηνπ αληηθεξαπληθνχ
θαζφδνπ. Οχηε κεγαιχηεξν, νχηε κηθξφηεξν.

Ζιεθηξφδην γείσζεο.
Παξειθφκελα.
Σα παξειθφκελα είλαη ζπζθεπέο νη νπνίεο κεγηζηνπνηνχλ ηελ απφδνζε
ελφο ξαδηνηειεθψλνπ C.B, ρσξίο απηφ λα αιινηψλεη ηηο βαζηθέο ηνπ
πξνδηαγξαθέο. Πρ ηζρχο εμφδνπ, δηακφξθσζε θιπ.
Σα πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελα παξειθφκελα είλαη:

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Βαηηφκεηξν – Watt meter

Βαηηφκεηξν θαη γέθπξα ζηαζίκσλ θπκάησλ.
Σν βαηηφκεηξν επηηξέπεη ζηνλ C.B-er λα ειέγρεη ηελ ηζρχ πνπ ζηέιλεη ην
ξαδηνηειέθσλν ζηελ θεξαία. Δίλαη απφ ηα πιένλ ρξήζηκα παξειθφκελα
γηαηί επηηξέπεη ζηνλ C.B-er λα έρεη ΑΜΔΖ νπηηθή παξάζηαζε γηα
νπνηαδήπνηε αλσκαιία ζπκβεί ζηελ ηζρχ εμφδνπ. πλήζσο ζπλππάξρεη
κε ηε γέθπξα ζηαζίκσλ θπκάησλ.
Γέθπξα ζηαζίκσλ θπκάησλ
Ζ γέθπξα ζηαζίκσλ θπκάησλ δείρλεη ζηνλ C.B.-er ην ιφγν ηεο ηζρχνο
πνπ ζηέιλεη ην ξαδηνηειέθσλν ζην θεξαηνζχζηεκα, πξνο ην ιφγν ηεο
ηζρχνο πνπ επηζηξέθεη ρσξίο λα αθηηλνβνιεζεί πίζσ ζην ξαδηνηειέθσλν.
ηελ νπζία καο δείρλεη ην πφζν θαιά είλαη πξνζαξκνζκέλν ην ζχζηεκα
Ραδηνηειέθσλν < - > θάζνδνο <-> θεξαία.
Όζν πην θνληά ζην 1:1 βξίζθνληαη ηα ζηάζηκα, ηφζν θαιχηεξε
πξνζαξκνγή έρνπκε θαη άξα, ηφζν κεγαιχηεξε ηζρχ αθηηλνβνιεί ε
θεξαία.
πλήζσο ζπλππάξρεη κε ην βαηηφκεηξν.
Antenna tuner – Antenna matcher

Antenna matcher γηα ηνπο 27 ΜΖΕ.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Πξφθεηηαη γηα έλα παξειθφκελν ην νπνίν απνθαζηζηά ηελ ηζνξξνπία
κεηαμχ θεξαηνζπζηήκαηνο θαη ξαδηνηειεθψλνπ, κε ζθνπφ ηε κεηαβίβαζε
φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξεο ηζρχνο απφ ην ξαδηνηειέθσλν C.B ζηελ
θεξαία. Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο είλαη ε πξνζηαζία ηεο βαζκίδαο εμφδνπ
ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ απφ βιάβε ή θαηαζηξνθή.
Antenna tuner ππάξρνπλ «ρεηξνθίλεηα» θαη απηφκαηα. πλήζσο νη C.Bers ρξεζηκνπνηνχλ ηα ρεηξνθίλεηα, επεηδή ζπληνλίδνπλ έλα θαη κνλαδηθφ
θεξαηνζχζηεκα, πνπ κφληκα εξγάδεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ 27 ΜΖΕ. Σν
κέγεζφο ηνπο είλαη κηθξφ επεηδή ε ηζρχο πνπ δηαρεηξίδνληαη είλαη πνιχ
κηθξή, είλαη ζρεηηθά ρακειήο ηηκήο θαη πνιιέο θνξέο ζπλππάξρνπλ κε
ηελ γέθπξα ζηαζίκσλ θπκάησλ θαη ην βαηηφκεηξν.

Απηφκαην Antenna tuner, κε απινχζηαην ρεηξηζκφ.
Μεηξεηήο δηακνξθψζεσο.

πρλφκεηξν, βαηηφκεηξν, γέθπξα ζηαζίκσλ, κεηξεηήο δηακνξθψζεσο.
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Δίλαη έλα πνιχηηκν φξγαλν ην νπνίν καο δείρλεη ην βαζκφ δηακνξθψζεσο
ελφο ξαδηνηειεθψλνπ. Δηδηθά φζνη C.B,-ers έρνπλ ιφγσ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνεληζρπκέλν κηθξφθσλν ζα πξέπεη λα ην
ρξεζηκνπνηήζνπλ ψζηε ην πνζνζηφ ηεο δηακφξθσζεο λα κελ μεπεξλά
πνηέ ην 80 – 95%.
Πξνεληζρπηήο ιήςεο ζεκάησλ.

Δίλαη έλα απφ ηα πην ρξήζηκα πεξηθεξεηαθά ελφο ξαδηνηειεθψλνπ C.B.
αθνχ εληζρχεη ηα αδχλαηα ζήκαηα έηζη ψζηε λα γίλνπλ «αθνπζηά» απφ
ηνλ C.B-er. Ζ ρξήζε ηνπ είλαη επηβεβιεκέλε ζε πεξηπηψζεηο ζεκάησλ ηα
νπνία είλαη αθαηάιεπηα, θαη ηα νπνία αθνχ εληζρπζνχλ απφ ηνλ
πξνεληζρπηή γίλνληαη απνιχησο θαηαλνεηά.
Φίιηξν TVI

Φίιηξν θαηαζηνιήο αξκνληθψλ.
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Δίλαη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πεξηθεξεηαθφ, ην νπνίν θαιχπηεη ηελ
αληθαλφηεηα ειεθηξνκαγλεηηθήο αηξσζηάο νξηζκέλσλ παιαηψλ
ζπζθεπψλ πνπ δελ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο
ζπκβαηφηεηαο, θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ CE.

Υακεινπεξαηφ θίιηξν θαηάιιειν γηα ξαδηνηειέθσλα βάζεο C.B. κε
πξνδηαγξαθέο CE.
Οη ζπζθεπέο βάζεσο ξαδηνηειεθψλσλ C.B δελ παξελνρινχλ θακηά
ζπζθεπή κε πξνδηαγξαθέο CE, αιιά θαη θακηά ζπζθεπή ή ζχζηεκα ην
νπνίν έρεη εγθαηαζηαζεί ζσζηά. Δηδηθά ηψξα πνπ ηα αλαινγηθά
ηειενπηηθά ζήκαηα έρνπλ αληηθαηαζηαζεί κε ςεθηαθά, είλαη αδχλαην
ηερληθά λα ππάξμεη νπνηαδήπνηε ελφριεζε. Σν ίδην ηζρχεη κε ηα
ζπζηήκαηα CCTV, ηα αζχξκαηα ηειέθσλα DECT θιπ. Παξφια απηά,
θαιφ είλαη λα ππάξρεη ζπλδεδεκέλν ζηελ έμνδν ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ γηα
πξνιεπηηθνχο ιφγνπο
Φίιηξα DSP
Δίλαη εμσηεξηθά ςεθηαθά θίιηξα πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηεο εμφδνπ γηα
εμσηεξηθφ κεγάθσλν – αθνπζηηθά ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ, θαη ελφο
κεγαθψλνπ, ή εκπεξηέρεηαη ζε έλα εμσηεξηθφ ελεξγφ κεγάθσλν.
θνπφο απηψλ ησλ θίιηξσλ είλαη λα θαηαζηείινπλ ην ζφξπβν ηνπ
θαλαιηνχ θαη λα αλαδείμνπλ ηε θσλή ηνπ αληαπνθξηηή καο.
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ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.

χγρξνλν εμσηεξηθφ θίιηξν DSP, κε ελζσκαησκέλν εληζρπηή 10 Watt.
Δίλαη έλα απφ ηα πην ρξήζηκα πεξηθεξεηαθά πνπ κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη
ν C.B-er ζην ξαδηνηειέθσλφ ηνπ, κε άκεζα θαη ζεακαηηθά
απνηειέζκαηα. Γηακνξθσκέλα ζήκαηα πνπ «ζθεπάδεη» ν ζφξπβνο ηνπ
θαλαιηνχ, «θαζαξίδνπλ» ζε πνζνζηφ αθφκε θαη 100%.

Δμσηεξηθή κνλάδα DSP.
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Γηαρσξηζηέο θάζεσο ζήκαηνο – πξνεπηινγείο.

Αλαινγηθφο θαηαζηνιέαο ζνξχβνπ ηνπ θαλαιηνχ.
Έλαο άιινο ηξφπνο γηα λα κεησζεί ν ζφξπβνο ηνπ θαλαιηνχ, είλαη νη
δηαρσξηζηέο θάζεσο ζήκαηνο – πξνεπηινγείο. Πξφθεηηαη γηα πνιχ
κειεηεκέλεο ζπζθεπέο νη νπνίεο θαηαζηέιινπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ
ζνξχβνπ ηνπ θαλαιηνχ κε αλαινγηθά κέζα, επηδξψληαο ζηνλ ίδην ην
ιακβαλφκελν ζφξπβν, θαη ην ζήκα ηνπ αληαπνθξηηή καο.
Σν απνηέιεζκα ησλ ζπζθεπψλ απηψλ είλαη ε δξαζηηθή κείσζε ηνπ
ζνξχβνπ ηνπ θαλαιηνχ θαη ε «απνθάιπςε» ηνπ ζήκαηνο ηνπ
αληαπνθξηηή καο. Οη ζπζθεπέο απηέο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο φηαλ
έρνπκε απμεκέλν ζφξπβν ζην θαλάιη ιφγσ ηξνπνζθαηξηθήο θαη
ηνλνζθαηξηθήο δηάδνζεο.

H ζχλδεζε ηνπ αλαινγηθνχ θαηαζηνιέα ζνξχβνπ κε ξαδηνηειέθσλν –
θεξαία.
Θα πξέπεη λα έρεηε θαηά λνπ φηη νη ζπζθεπέο απηέο ζπλδένληαη
ΠΑΝΣΟΣΔ κεηαμχ ηεο εμφδνπ ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ θαη ηνπ antenna
tuner, δηαθνξεηηθά θηλδπλεχνπλ λα ππνζηνχλ βιάβε, εηδηθά ζηηο
πεξηπηψζεηο φηαλ ηα ζηάζηκα θχκαηα «αλεβνχλ» πάλσ απφ 2:1.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.

Καηαζηνιέαο νπνηνδήπνηε ηχπνπ «ειεθηξηθνχ» ζνξχβνπ, φπσο απφ
Computer, γξακκέο ηεο ΓΔΖ θιπ.
Γηα λα εξγαζηνχλ απηνί νη αλαινγηθνί θαηαζηνιείο ζνξχβνπ απαηηνχλ
ηελ χπαξμε δχν θεξαηψλ, κηαο θεξαίαο ιήςεσο θαη κηαο θεξαίαο
αλαθνξάο. πγθξίλνληαο ηε θάζε ηνπ ιακβαλνκέλνπ ζήκαηνο θαη ηνπ
ιακβαλνκέλνπ ζνξχβνπ, αλαδεηθλχνπλ ην ιακβαλφκελν ζήκα,
θαηαζηέιινληαο ηε ζηάζκε ηνπ ζνξχβνπ. Δπνκέλσο πξηλ παξαγγείιεηε
κηα ηέηνηα ζπζθεπή βεβαησζείηε φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα
εγθαηαζηήζεηε κηα δεχηεξε βνεζεηηθή θεξαία, ζχκθσλα κε ηηο
ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
Δμσηεξηθά κεγάθσλα.
Πξφθεηηαη γηα ηα πην παιηά αμεζνπάξ – accessories ζην ρψξν ηεο
ξαδηνηειεθσλίαο θαη ζθνπφο ηνπο είλαη λα δψζνπλ έλαλ πνηνηηθφηεξν
ήρν απφ ηνλ ήρν ηνπ ελζσκαησκέλνπ ζην ξαδηνηειέθσλν κεγαθψλνπ.
Όπσο ζπκβαίλεη κε φια ηα πξάγκαηα, φηη πιεξψλεηο… παίξλεηο.
Τπάξρνπλ απιψο πνηνηηθά κεγάθσλα, αιιά θαη κεγάθσλα κε θάπνηα
ζηνηρεηψδε θπθιψκαηα παζεηηθψλ θίιηξσλ. Τπάξρνπλ κεγάθσλα κε
ελζσκαησκέλα ελεξγά αλαινγηθά θίιηξα – φρη DSP θιπ.
Πξνζέμηε ην εμήο, φια ηα εμσηεξηθά κεγάθσλα ΓΔΝ είλαη θαηάιιεια
γηα λα αλαπαξαγάγνπλ ζσζηά ηε θσλή πνπ έρεη ππνζηεί
ξαδηνηειεθσληθή επεμεξγαζία, μεθηλψληαο απφ ηελ θάςα ηνπ
κηθξνθψλνπ, θαη ηειεηψλνληαο ζηελ έμνδν ηνπ δηακνξθσηή ηνπ
ξαδηνηειεθψλνπ.
Σν κεγάθσλν ζα πξέπεη λα αλαπαξαγάγεη ηηο ζπρλφηεηεο κεηαμχ 300 ΖΕ
έσο 3 ΚΖΕ, ππνβαζκίδνληαο φιεο ηηο άιιεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ έρνπκε
πνιχ θαιή αλαπαξαγσγή ηεο θσλήο ηνπ αληαπνθξηηή καο, θαη
πεξηνξηζκφ ησλ θάζε είδνπο αλεπηζχκεησλ ζνξχβσλ.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.

Σα εμσηεξηθά κεγάθσλα ησλ ξαδηνηειεθψλσλ C.B. αλαπαξάγνπλ
ζπγθεθξηκέλν εχξνο δψλεο ζπρλνηήησλ.

ΚΗΝΖΣΑ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΑ C.B.

χγρξνλν θηλεηφ ξαδηνηειέθσλν C.B. δηακφξθσζεο AM/FM.
θνπφο ηνπ mobile C.B. είλαη δψζεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρεηξηζηή ηνπ,
λα επηθνηλσλήζεη απφ ην απηνθίλεην ηνπ κε άιινπο C.B-ers, πνπ θαη
απηνί βξίζθνληαη ζηα απηνθίλεηα ηνπο, ή ζηα ζπίηηα ηνπο, ή θηλνχληαη
πεδνί θιπ.
Δίλαη έλα κνλαδηθφ κέζν ειεχζεξεο επηθνηλσλίαο, απιφ ζηελ ρξήζε ηνπ,
πνπ ελζσκαηψλεη ηφζεο πνιιέο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο, ψζηε φρη άδηθα
κπνξνχκε λα ην απνθαιέζνπκε έλα ηερλνινγηθφ ζαχκα ηνπ 21νπ αηψλα.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Απηέο νη ππέξνρεο ζπζθεπέο, είλαη νη πνιππιεζέζηεξεο ζηελ αγνξά γηαηί
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ παληνχ, ζην ζπίηη ζαλ ξαδηνηειέθσλα
βάζεσο, ζηελ εμνρή ή ζην Camping ζαλ ππαίζξηα ξαδηνηειέθσλα, ζηα
απηνθίλεηα ζαλ θηλεηά ξαδηνηειέθσλα, ζην ζθάθνο, ηελ βάξθα ή ην
θνπζθσηφ ζαλ ξαδηνηειέθσλα Marine. ην εμσηεξηθφ ρξεζηκνπνηνχληαη
θαη ζηηο ηπηάκελεο ππεξειαθξέο ζπζθεπέο, εδψ ζηελ Διιάδα πξνηηκνχλ
ηα VHF.
Ζ πξψηε γλσξηκία κε ηα Mobile ξαδηνηειέθσλα C.B.
Σα mobile ξαδηνηειέθσλα C.B. ηξνθνδνηνχληαη απεπζείαο απφ ηελ
κπαηαξία ησλ νρεκάησλ, ζηα νπνία εγθαζίζηαληαη. Ζ ζχγρξνλε ηάζε ηεο
ηερλνινγίαο, είλαη ηα mobile C.B. λα κπνξνχλ λα ηξνθνδνηνχληαη κε 12
ή 24 Volt DC, απεπζείαο, ρσξίο ηνλ θίλδπλν λα θαηαζηξαθνχλ.

χγρξνλν ξαδηνηειέθσλν C.B. δηπιήο ηάζεο.
Αγαπεηέ αλαγλψζηε, ν νδεγφο ελφο απηνθηλήηνπ γηα λα νδεγεί κε
αζθάιεηα, ζα πξέπεη θάζε ηη κέζα ζην απηνθίλεην λα ηνλ δηεπθνιχλεη
ζηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ, αιιά θαη λα ηνλ πξνδηαζέηεη επράξηζηα. Ζ

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ νδεγνχ είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο
παξάγνληεο αζθάιεηαο ζε έλα ηαμίδη ή κηα κεηαθίλεζε.
Οη θαηαζθεπαζηέο ξαδηνηειεθψλσλ C.B. ην γλσξίδνπλ θαιχηεξα απφ
νπνηνλδήπνηε άιιν, γηα ηνλ ιφγσ απηφ, ηνπο ελζσκαηψλνπλ έλα πιήζνο
ηερλνινγηψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνλ νδεγφ - C.B-er φρη κφλν ζηνλ
ρεηξηζκφ ηνπ, αιιά θαη ζην είδνο θαη πιήζνο ησλ εθαξκνγψλ πνπ ζα
ζπκβάινπλ ζηελ αζθαιέζηεξε νδήγεζε, θαη ηελ θαιή ςπρνινγηθή
θαηάζηαζε ηνπ νδεγνχ.
Σα ξαδηνηειέθσλα C.B. ηνπ 21νπ αηψλα δελ είλαη απιά πνκπνδέθηεο
θσλήο, ν θάζε θαηαζθεπαζηήο ηα εκπινπηίδεη θαη κε εθαξκνγέο πνπ
θάλνπλ ηελ δσή ηνπ νδεγνχ φζν ην δπλαηφλ επθνιφηεξε.
Mobile C.B. θαη κνπζηθή!
Αλ θαη πξνζσπηθά φηαλ νδεγψ κνπ αξέζεη λα αθνχσ ηνλ «ζφξπβν ηεο
κπάληαο» θαη ηα «ηεθηελψκελα» ζην θαλάιη 11 (θαλάιη θιήζεσλ), νη
πεξηζζφηεξνη C.B-ers ελεξγνπνηνχλ ηελ θίκσζε ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ
ηνπο γηα λα κελ ελνρινχληαη απφ ηνλ ζφξπβν ηεο κπάληαο θαη ζπλήζσο
αθνχλε ηελ αγαπεκέλε ηνπο κνπζηθή.
Δδψ ινηπφλ έξρεηαη ε πεξίθεκε «ζχγθιεζε ησλ ηερλνινγηψλ» θαη
κεηαηξέπεη ην ξαδηνηειέθσλν C.B. ηνπ απηνθηλήηνπ ζε έλα πςειήο
πνηφηεηαο ζηεξενθσληθφ ζχζηεκα, πνπ αλαπαξαγάγεη ςεθηαθή κνπζηθή
κε θσδηθνπνίεζε MP3. Δίπαηε θάηη;
Σα ξαδηνηειέθσλα απηνχ ηνπ είδνπο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα
αλαπαξάγνπλ ηελ αγαπεκέλε ζαο κνπζηθή, πνπ έρεηε ήδε γξάςεη, ζε
USB Stick ή ζε SDRam! θαη φρη κφλν, αλ είζηε θάηνρνο θηλεηνχ
ηειεθψλνπ πνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο κνπζηθήο ζε
νπνηνδήπνηε Format, ηα ζχγρξνλα ξαδηνηειέθσλα απηνχ ηνπ είδνπο
έρνπλ εηδηθή είζνδν, πνπ δέρεηαη ηελ κνπζηθή ηνπο θαη ηελ αλαπαξάγεη
ζηεξενθσληθά! Απηφ νλνκάδεηαη: ή ζχγρξνλε ηερλνινγία, ζηελ
ππεξεζία ηνπ C.B-er νδεγνχ.
Γείηε έλα ηέηνην mobile C.B. ζηηο επφκελεο εηθφλεο…

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.

Ραδηνηειέθσλν C.B. θαη MP3 Player κε ζηεξενθσληθφ ήρν! Καη
έγρξσκε νζφλε TFT. Σα πάληα ζηελ δηάζεζε ηνπ C.B-er νδεγνχ.
Αλ ε εκπξφο πιεπξά ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ ζαο εληππσζίαζε, δείηε θαη
ηελ πίζσ, ζαο ζπκίδεη C.B. ή ζηεξενθσληθφ;

Όρη δελ είλαη ζηεξενθσληθφ, C.B. είλαη κε ζηεξνθσληθφ πξνθίι.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
ηηο εμφδνπο Left θαη Right ζπλδένληαη ηα ερεία ηνπ απηνθηλήηνπ ζαο, ή
έλαο εμσηεξηθφο ζηεξενθσληθφο εληζρπηήο πνπ ζαο επηηξέπεη λα
κεηαηξέςεηε ηα απηνθίλεηφ ζαο ζε Stereo studio. Φπζηθά αλ ην mobile
ξαδηνηειέθσλν ην ρξεζηκνπνηείηε ζαλ Ραδηνηειέθσλν βάζεο, ηφηε έρεηε
ζην ζπίηη έλα θαη ζαπκάζην ζηεξενθσληθφ!

ηελ νζφλε TFT! βιέπεηε ηνλ MP3 Player λα παίδεη, απφ ηα ερεία αθνχηε
ηελ αγαπεκέλε ζαο κνπζηθή, ελψ ζπγρξφλσο θάλεηε monitoring ζην
θαλάιη 19.
Mobile C.B. θαη θηλεηή ηειεθσλία.
Αλ θαη πνιινί ζεσξνχλ φηη ε θηλεηή ηειεθσλία θαη ε ππεξεζία Citizens
Band είλαη απφ αληαγσληζηέο έσο ερζξνί, ελ ηνχηνηο ε ζχγθιηζε ησλ
ηερλνινγηψλ θαηφξζσζε λα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά πξνο φθεινο ηνπ
νδεγνχ – C.B-er.
Ζ ζχγρξνλε ηάζε ινηπφλ, ζέιεη ν νδεγφο - C.B.er λα δηαβάδεη ηνλ αξηζκφ
ηνπ ηειεθψλνπ πνπ ηνλ θαιεί, θαη ηα SMS πνπ έξρνληαη ζην θηλεηφ ηνπ
ηειέθσλν, απεπζείαο ζηελ νζφλε ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ ηνπ, λα αθνχεη
ηελ θσλή ηνπ αληαπνθξηηή ηνπ απφ ην κεγάθσλν ηνπ C.B. ηνπ, θαη λα
ρξεζηκνπνηεί ηελ Bluetooth ηερλνινγία γηα ηελ ζπλεξγαζία GSM mobile
phone κε ην Citizens Band Radio.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.

Έμνδνο USB γηα θφξηηζε θαη ηξνθνδνζία θηλεηνχ ηειεθψλνπ.
Καιά θαη Άγηα ηα θηλεηά ηειέθσλα, αιιά ζε αληίζεζε κε ην C.B. πνπ
ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ κπαηαξία ηνπ απηνθηλήηνπ, ην θηλεηφ
ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ ελζσκαησκέλε ζε απηφ κπαηαξία ε νπνία έρεη
ηελ θαθή ζπλήζεηα λα…..ηειεηψλεη!
ε αξθεηά mobile ξαδηνηειέθσλν C.B. ππάξρεη εηδηθή έμνδνο ζην
πξφηππν USB, ε νπνία δίλεη ηελ απαηηνχκελε ηάζε γηα ηελ ιεηηνπξγία
θαη ηελ θφξηηζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ.
Γείηε ζηηο επφκελεο εηθφλεο έλα ηέηνην ξαδηνηειέθσλν…

Πνηνο ζα ην πίζηεπε φηη ζα εξρφηαλ ε εκέξα φπνπ ξαδηνηειέθσλα C.B.
θαη mobile GSM phone ζα ζπλεξγαδφηαλ αξκνληθά!

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Φαληαζηείηε πφζν εξγνλνκηθφ είλαη ελψ νδεγείηε θαη αθνχηε ηνπο θίινπο
ζαο λα ζπλνκηινχλ, λα «ρηππήζεη» ην θηλεηφ ζαο ζην…. C.B. ζαο θαη λα
ζπλνκηιήζεηε κε ηελ ζχδπγν ζαο αθνχγνληαο ηελ απφ ην ηζρπξφ
κεγάθσλν ηνπ, ή λα δηαβάζηε ην κήλπκα πνπ ζαο έζηεηιε ζηελ κεγάιε
θαη επαλάγλσζηε νζφλε ηνπ. Αζθάιεηα, εξγνλνκία θαη απφιπηε
εμππεξέηεζε. Απηή είλαη ε ηερλνινγία ησλ mobile C.B. «λέαο γεληάο».
Mobile C.B. θαη ηερλνινγία DECT

χγρξνλν Mobile C.B, θαη ην αζχξκαην κηθξφθσλν κε εκβέιεηα 100m.
Αλ αλήθεηε ζηελ θαηεγνξία ησλ αλζξψπσλ πνπ «ην ιέεη ε θαξδηά ηνπο»,
θαη έρεηε εληαρζεί ζε θάπνηα εζεινληηθή νκάδα δηάζσζεο, εθηάθησλ
αλαγθψλ θιπ, θαη ην mobile ξαδηνηειέθσλφ ζαο είλαη ν ζπλδεηηθφο ζαο
θξίθνο κε ηα άιια κέιε ηεο νκάδνο ζαο, έλα ξαδηνηειέθσλν βάζεσο, ή
κε θάπνηα θξαηηθή αξρή, ηφηε ε δσή θαη ε απνζηνιή ζαο γίλνληαη
επθνιφηεξεο κε ηελ ηερλνινγία DECT, ε νπνία επηηξέπεη ζηνλ C.B-er λα
ρξεζηκνπνηεί έλα αζχξκαην κηθξφθσλν ζε απφζηαζε κέρξη 100m καθξηά
απφ ην απηνθίλεην ηνπ. Απηφ ην αζχξκαην κηθξφθσλν ηνπ επηηξέπεη λα
εθπέκπεη – αθνχεη ρξεζηκνπνηψληαο ην mobile ξαδηνηειέθσλφ ηνπ ζαλ
επαλαιήπηε – repeater.
Φαληαζηείηε ινηπφλ, φηη έλα ιεσθνξείν κε επηβάηεο έρεη εθηξαπεί απφ
ηελ πνξεία ηνπ θαη έρεη πέζεη κέζα ζε κηα ραξάδξα ζηελ άθξε ηνπ

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
δξφκνπ. Ο C.B-er ή ν δηαζψζηεο, κπνξεί λα ζηακαηήζεη θνληά ζην
ζεκείν ηνπ αηπρήκαηνο, λα πάξεη καδί ηνπ ην αζχξκαην κηθξφθσλν ηνπ
C.B. ηνπ θαη λα θαηεβεί ζηελ ραξάδξα ζην ρψξν ηνπ αηπρήκαηνο.
Απφ εθεί κπνξεί λα δψζεη θαη λα ιάβεη άκεζα πιεξνθνξίεο γηα ηελ
θαηάζηαζε ησλ επηβαηψλ, λα δεηήζεη ζπγθεθξηκέλε βνήζεηα, θαη λα γίλεη
ν άλζξσπνο πνπ έρνληαο άκεζε επαθή κε ηνλ ρψξν ηνπ αηπρήκαηνο λα
ζψζεη δσέο.
Φπζηθά φηαλ δελ ππάξρνπλ ηέηνηα γεγνλφηα ην αζχξκαην κηθξφθσλν ην
ρξεζηκνπνηεί γηα ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ επηθνηλσλίεο ρσξίο λα κπεξδεχεηαη
κε ην ελνριεηηθφ, πνιιέο θνξέο, ζπηξάι θαιψδην ηνπ ζπκβαηηθνχ
κηθξνθψλνπ.
Αλ φια απηά ζαο θαίλνληαη «πνιχ κπξνζηά», θαη ηα ελδηαθέξνληα ζαο
πεξηνξίδνληαη ζε έλα απιφ mobile ξαδηνηειέθσλν C.B., θαη εδψ
ππάξρνπλ εμαηξεηηθήο ηερλνινγίαο θαη ρξεζηηθφηεηαο. Αο δνχκε θάπνηα
παξαδείγκαηα:

Απιφ mobile ξαδηνηειέθσλν κε δηακφξθσζε AM/FM.
Σα mobile ξαδηνηειέθσλα C.B. απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη θαη ηα
πνιππιεζέζηεξα ζηελ αγνξά. Δίλαη εθνδηαζκέλα κε δηακφξθσζε
ΑΜ/FM, απηφκαην ή ρεηξνθίλεην Squelch, RF GAIN, MIC GAIN, αιιά
θαη ηζρπξφηαηα θίιηξα φπσο NB/ANL θαη HI-CUT. ηα πεξηζζφηεξα
ζχγρξνλα ξαδηνηειέθσλα ππάξρνπλ κλήκεο ζηηο νπνίεο θαηαρσξνχληαη

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
ηα «αγαπεκέλα» θαλάιηα ηνπ C.B-er, ηα νπνία κπνξνχλ απηφκαηα λα
ειέγρνληαη πεξηνδηθά (Memory Scan) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο.
Δγψ γηα παξάδεηγκα ζην ζηελ κλήκε -1, απνζεθεχσ ην θαλάιη 9 (θαλάιη
θηλδχλνπ), ζηελ κλήκε -2 απνζεθεχσ ην θαλάιη 11 (θαλάιη θιήζεσλ),
ζηελ κλήκε -3 απνζεθεχσ ην θαλάιη 19, ζηελ κλήκε -4 απνζεθεχσ ην
θαλάιη 20 (ζην νπνίν ζπλνκηιψ κε ηελ ζχδπγν, ηα παηδηά κνπ ή ηνπο
θίινπο κνπ), θαη ζηελ κλήκε -5 απνζεθεχσ ην θαλάιη 40 (θαλάιη
ππξαζθαιείαο).

Σν ζχλνιν ησλ ελδείμεσλ ελφο ζπλεζηζκέλνπ mobile C.B.
ηνλ βαζηθφ εμνπιηζκφ ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ, πνιινί θαηαζθεπαζηέο
ελζσκαηψλνπλ S-meter, γέθπξα ζηαζίκσλ θπκάησλ - SWR meter, θαη
Wattmeter! Οη πεξηζζφηεξν «πξνρσξεκέλνη» θαηαζθεπαζηέο εθνδηάδνπλ
ην ξαδηνηειέθσλν κε έλα SWR ή Antenna warning LED ην νπνίν
εηδνπνηεί ηνλ C.B-er γηα ηελ χπαξμε ηζρπξνχ πξνβιήκαηνο ζηελ θεξαία
ηνπ απηνθηλήηνπ.
Πνιινί ζπρλά ζηελ ςεθηαθή νζφλε ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ εκθαλίδεηαη
ηαπηφρξνλα κε ηνλ αξηζκφ ηνπ θαλαιηνχ θαη ε ζπρλφηεηα ζηελ νπνία
αληηζηνηρεί, αιιά θαη ην είδνο ηνπ mode πνπ έρεηε επηιέμεη.
Μηα εμαηξεηηθή δπλαηφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ C.B. είλαη ε δπλαηφηεηα ηνπ
Dual Watch (DW), δειαδή πξαθηηθά ηαπηφρξνλε αλίρλεπζε δχν
θαλαιηψλ ηεο κλήκεο. Γηα παξάδεηγκα είζαη ζε κφληκε αθξφαζε ζην
θαλάιη 11 (θαλάιη θιήζεσλ) θαη ηαπηφρξνλα παξαθνινπζείο ην θαλάιη
39 φπνπ πεξηκέλεηο θιήζε απφ θάπνην θίιν ζνπ ή ηελ ζχδπγν ζνπ θιπ.
Απηή ηε ιεηηνπξγία ηελ ιαηξεχσ ,θαη ηελ ρξεζηκνπνηψ ζπλήζσο ζηηο
δηαθνπέο, φπνπ βξίζθνκαη ζε κφληκε αθξφαζε ζην θαλάιη 11, θαη
ζπγρξφλσο πεξηκέλσ θιήζε απφ ηελ ζχδπγν ή ηα παηδηά κνπ ζην 37 (ην
αγαπεκέλν θαλάιη ζηηο δηαθνπέο καο).

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ C.B. ζην απηνθίλεην.
Καλέλα ξαδηνηειέθσλν C.B. δελ κπνξεί λα απνδψζεη ην κέγηζην ησλ
δπλαηνηήησλ ηνπ αλ δελ εγθαηαζηαζεί ζσζηά. Οη θάζεηο εγθαηάζηαζεο
ελφο ξαδηνηειεθψλνπ είλαη νη εμήο:
Μεραληθή ζηήξημε.
Ζ ζσζηή κεραληθή ζηήξημε ελφο ξαδηνηειεθψλνπ C.B. είλαη ην Α θαη ην
Χ γηα ηελ καθξνδσία ηνπ, αιιά θαη γηα ηνλ εχθνιν ρεηξηζκφ ηνπ. ηελ
επφκελε εηθφλα κπνξείηε λα δείηε ηελ κεραληθή ζηήξημε ησλ
πεξηζζνηέξσλ C.B. ζηεο αγνξάο ζην απηνθίλεην.

Ζ ζσζηή κεραληθή ζηήξημε ηνπ C.B. είλαη ην Α θαη ην Χ
γηα ηελ καθξνδσία ηνπ.
Κάζε mobile ξαδηνηειέθσλν C.B. αλεμάξηεηα απφ ηελ ηηκή ηνπ, είλαη
θαηαζθεπαζκέλν κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κπνξεί λα αληέρεη ζηηο
δνλήζεηο πνπ δέρεηαη θαηά ηελ θίλεζε ηνπ απηνθηλήηνπ. Ζ κεραληθή ηνπο
θαηαζθεπή είλαη απφιπηα ζηηβαξή, θαη νη θνιιήζεηο πάληνηε
«θαινβξαζκέλεο» απφ εηδηθή βηνκεραληθή «κπαλίεξα» θφιιεζεο, θαη
ειεγκέλεο απφ ην Quality Control ηνπ εξγνζηαζίνπ.
Δπνκέλσο θάζε ξαδηνηειέθσλν C.B. έρεη φιε εθείλε ηελ ππνδνκή γηα λα
εξγαζηεί κέζα ζε έλα απηνθίλεην γηα πνιιέο δεθαεηίεο. Γηα λα γίλεη απηφ
θαηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζα πξέπεη λα πξνζέμεηε ηα εμήο:

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.

Ζ πιένλ ζπλεζηζκέλε ζέζε πνπ ηνπνζεηείηαη ην C.B. ζην απηνθίλεην.
1.

Δπηιέμηε ην ζεκείν ζην νπνίν ζα εγθαηαζηήζεηε ην
ξαδηνηειέθσλφ ζαο έηζη ψζηε, λα είλαη εχθνιν ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
εκέξαο, φζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο.

Σν εξγνλνκηθφηεξν ζεκείν ηνπνζέηεζεο ηνπ C.B. Δχθνινο ρεηξηζκφο
εκέξα – λχρηα.
2. Πξνζπαζήζηε ην ζεκείν απηφ λα είλαη κεηαιιηθφ, αλ θαη απηφ
είλαη κάιινλ ζπάλην αθνχ ηα «ηακπιψ» ησλ ζχγρξνλσλ
απηνθηλήησλ είλαη πιαζηηθά.
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3. Υξεζηκνπνηήζηε ην εηδηθφ <Π> πνπ ζπλνδεχεη ην C.B. ζαο.
Αλνίμεηε ηξχπεο θαη βηδψζηε ην θαιά – θαιά, φζν πην ζθηρηά
κπνξείηε, λα κελ έρεη θαζφινπ «κπφζηθα». Μελ ζθέπηεζηε ηηο
ηξχπεο ζην ηακπιφ, φηαλ έξζεη ε ψξα λα ην πνπιήζεηε, ζα ηηο
θαιχςεηε κε δχν σξαίεο δηαθνζκεηηθέο βίδεο καχξνπ ρξψκαηνο, ή
ζα βάιεηε επάλσ έλα θηελφ ζεξκφκεηξν θαη… νχηε γάηα – νχηε
δεκηά. Hi… Hi… Μέρξη ζηηγκήο έρσ πνπιήζεη επηά απηνθίλεηα
θαη θαλέλαο απφ ηνπο αγνξαζηέο δελ κνπ παξαπνλέζεθε.
4. Έρνληαο θαιά ζηεξεσκέλν ην <Π> , ηνπνζεηήζηε ην
ξαδηνηειέθσλν ζηνλ θελφ ρψξν ηνπ <Π> θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο
εηδηθέο βίδεο ζηεξεψζηε ην επάλσ ζην <Π>. Πξνζνρή. Αλ ηηο
ράζεηε κελ ρξεζηκνπνηήζεηε νπνηαδήπνηε βίδα, ειέγμηε ην κήθνο
ηεο γηαηί πνιιά C.B. «θάεθαλ» κε κπφιηθν ιεπθφ θαπλφ φηαλ ε
βίδα έθαλε έλα σξαηφηαην βξαρπθχθισκα κε ηα εμαξηήκαηα ηεο
πιαθέηαο.
5. Αλ ην <Π> έρεη ζηεξεσζεί ζε πιαζηηθφ ηέκπιν, θάλεηε ηελ εμήο
επηπιένλ εξγαζία: ε έλα θαιψδην δηακέηξνπ 1mm καχξνπ
ρξψκαηνο (γηα λα κελ θάλεη αληίζεζε κε ην ηέκπιν) θνιιήζηε έλα
αθξνδέθηε κε νπή δηειεχζεσο, ιίγν κεγαιχηεξε απφ ηελ δηάκεηξν
ηεο βίδαο πνπ ζηεξεψλεη ην C.B. ζην <Π>. Πεξάζηε ηνλ αθξνδέθηε
απηφ κέζα ζε κηα απφ ηηο δχν βίδεο πνπ ζηεξεψλνπλ ην C.B. ζην
<Π> θαη ζθίμηε ηηο φζν πην ζθηρηά κπνξείηε. Σελ άιιε άθξε κε
έλα άιιν αθξνδέθηε ζα ηελ βηδψζεηε ζην θνληηλφηεξν πξνο ην
C.B. κεηαιιηθφ ζεκείν. Αλ δελ ππάξρεη θάηη, ρξεζηκνπνηήζηε κηα
απφ ηηο βίδεο πνπ ζπγθξνηνχλ ηα δηαθνζκεηηθά πιαζηηθά «καζπηέ»
κε ηελ κνθέηα ηνπ ζαινληνχ. Σν θαιψδην απηφ είλαη απαξαίηεην
λα ζπλδεζεί γηαηί γεηψλεη ην θέιπθνο ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ ζην
«ζαζζί» ηνπ απηνθηλήηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθεχγεηαη
νπνηαδήπνηε δηαξξνή RF. Πνιιά ξαδηνηειέθσλα ΓΔΝ έρνπλ
ζπλδεδεκέλν ην θέιπθφο ηνπο κε ην (-) κείνλ επεηδή πξννξίδνληαη
λα ηνπνζεηεζνχλ ζε απηνθίλεηα ησλ νπνίσλ είηε ν αξλεηηθφο
πφινο ζπλδέεηαη ζην «ζαζζί», είηε ν ζεηηθφο!!! πφινο. Ζ
«πξνζγείσζε» ηεο RF γίλεηαη κε ζπζηνηρίεο ππθλσηψλ 0,1 κF.
6. Πξηλ ζεσξήζηε φηη έρεηε ηειεηψζεη κε ηελ κεραληθή εγθαηάζηαζε
ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ, βεβαησζείηε φηη C.B. θαη απηνθίλεην είλαη
έλα «ζψκα», ηφηε θαη κφλν ηφηε νη δνλήζεηο κνηξάδνληαη ζε φιν ην
ακάμσκα νπφηε ην C.B. απνξξνθά έλα πνιχ κηθξφ κέξνο απφ ηνπο
θξαδαζκνχο.
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Ζ ειεθηξηθή ζχλδεζε ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ κε ηελ κπαηαξία.
Όζν ζνβαξή είλαη ε κεραληθή ζηήξημε ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ C.B., άιιν
ηφζν ζεκαληηθή είλαη ε ζσζηή παξνρή ηάζεσο απφ ηελ κπαηαξία. Ο
θαηαζθεπαζηήο θάζε ξαδηνηειεθψλνπ δίλεη έλα θαιψδην ηξνθνδνζίαο
ρξψκαηνο καχξνπ – θφθθηλνπ κε ζπγθεθξηκέλν κήθνο θαη δηαηνκή.
Απηφ ην θαιψδην θαιφ είλαη λα κελ ην «καηίζεηε» κε επηπιένλ θαιψδην,
γηαηί απμάλεη ηελ αληίζηαζε ηνπ θαη νδεγεί ζε πηψζε ηάζεσο. Αλ
ρξεηαζηεί λα απμήζεηε ην κήθνο ηνπ, ηφηε ρξεζηκνπνηείζηε θαιψδην ίδηαο
ή κεγαιχηεξεο δηαηνκήο, θαη ΠΟΣΔ κηθξφηεξεο. Πξνζέμεηε ηα θαιψδηα
λα ηα «πιέμεηε» κεηαμχ ηνπο, λα ηα θνιιήζεηε κε θφιιεζε 60/40, θαη λα
βάιεηε απφ επάλσ ζεξκνζπζηειιφκελν «καθαξφλη». Θα πιέμεηε θαη ζα
θνιιήζεηε ην καχξν θαιψδην θαη ζα ην πξνζηαηεχζεηε κε ην
ζεξκνζπζηειιφκελν καθαξφλη, ην ίδην ζα θάλεηε κε ην θφθθηλν θαιψδην,
θαη ηέινο απφ επάλσ ζα πξνζηαηεχζεηε θαη ηα δχν ζεξκνζπζηειιφκελα
καθαξφληα κε έλα ηξίην, κεγαιχηεξεο δηαηνκήο θαη ιίγν κεγαιχηεξνπ
κήθνπο.

Σα θαιψδηα ηξνθνδνζίαο απφ ην C.B. ζηελ κπαηαξία απεπζείαο.
Πνηέ δελ ρξεζηκνπνηνχκε «θιέκκεο» γηα λα ζπλδέζνπκε ηα θαιψδηα,
πνηέ δελ ζηξίβνπκε απιά ηα θαιψδηα θαη ηα κνλψλνπκε κε κνλσηηθή
ηαηλία. Κάπνηα ζηηγκή ε κνλσηηθή ηαηλία ζα μεξαζεί θαη ζα γίλεη
βξαρπθχθισκα. Σα ρεηξφηεξα αξρίδνπλ φηαλ ραιαξψζεη ε κνλσηηθή
ηαηλία θαη ην ζηξίςηκν ησλ θαισδίσλ, ηφηε αλαπηχζζεηαη ζεξκνθξαζία
ιφγσ ηεο αηεινχο επαθήο θαη κηθξνζπηλζπξηζκνί. Σν απνηέιεζκα ζα
είλαη λα «ρακειψλεη» ε θσηεηλφηεηα ηνπ C.B. θαηά ηελ εθπνκπή, λα
παξαηεξνχληαη απμνκεηψζεηο ζην ζήκα ή ηελ δηακφξθσζε, θαη ηέινο
κφληκνο ή παξνδηθφο ζφξπβνο ζηελ ιήςε. Πάληνηε ζεξκνζπζηειιφκελν
επάλσ απφ πιεγκέλα θαη θνιιεκέλα θαιψδηα, είλαη λφκνο.
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Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ε δηέιεπζε ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο ηνπ
ξαδηνηειεθψλνπ C.B. λα γίλεη απφ ηηο εηδηθέο πιαζηηθέο θαη κνλσηηθέο
«ηάπεο» δηέιεπζεο νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ δηέιεπζε θαισδίσλ απφ
επηιεγκέλα ζηεγαλά θαη αζθαιή ζεκεία. Απνθχγεηε λα αλνίμεηε δηθέο
ζαο ηξχπεο ζην ακάμσκα ηνπ απηνθηλήηνπ, απνθχγεηε λα νδεχζεηε ηα
θαιψδηα απφ «πεξάζκαηα» γεκάηα απφ θαιψδηα. Βξείηε κηα άδεηα ηάπα
θαη πεξάζηε απφ εθεί ην θαιψδην ηξνθνδνζίαο ηνπ C.B, είλαη φηη
θαιχηεξν.
Αθνχ πεξάζεηε ην θαιψδην κέζα ζην δηακέξηζκα ηνπ θηλεηήξα,
ζπλδέζηε απεπζείαο ηα θαιψδηα ζηνπο πφινπο ηεο κπαηαξίαο
ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο εηδηθνχο αθξνδέθηεο πνπ ππάξρνπλ ζην εκπφξην.
ηεξεψζηε θαιά ην θαιψδην κε πιαζηηθά δεκαηηθά καχξνπ ρξψκαηνο θαη
αξθεηά πιαηηά, επάλσ ζε ζεκεία φπνπ δελ ππάξρνπλ θξαδαζκνί πρ ή ίδηα
ε κεραλή ή πεγέο ζεξκφηεηαο πρ «πνιιαπιή εμαγσγήο». Απνθχγεηε λα
βξίζθεηαη ηα θαιψδηα ηξνθνδνζίαο ηνπ C.B. θνληά ζηα κπνπδί, αιιά θαη
ζηνλ «εγθέθαιν» ηνπ απηνθηλήηνπ, θαη ηέινο απνθχγεηε φζν είλαη
δπλαηφλ λα ηξνθνδνηήζεηε ην C.B. ζαο απφ ηελ αζθαιεηνζήθε ηνπ
απηνθηλήηνπ ή ηνλ αλαπηήξα.
Αλ γηα δηαθφξνπο ιφγνπο δελ είλαη δπλαηή ε ηξνθνδνζία απεπζείαο ηνπ
C.B. απφ ηελ κπαηαξία, ηφηε ε επφκελε ιχζε είλαη ε αζθαιεηνζήθε ηνπ
απηνθηλήηνπ.

χλδεζε mobile C.B. ζηελ αζθαιεηνζήθε.
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Ζ αζθαιεηνζήθε ζηα πεξηζζφηεξα απηνθίλεηα βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ
ηνπ απηνθηλήηνπ, θαη πξνζθέξεηε γηα λα ζπλδέζνπκε ην θαιψδην
ηξνθνδνζίαο ηνπ C.B. θαη λα απνθχγνπκε ηελ ηαιαηπσξία ηεο φδεπζεο
ηνπ θαισδίνπ απφ ηνλ ζάιακν ηνλ επηβαηψλ ζηνλ ζάιακν ηεο κεραλήο.
Δδψ ε ζχλδεζε γίλεηαη σο εμήο:

Υξεζηκνπνηήζηε ηνλ εηδηθφ ξεπκαηνιήπηε γηα λα ζπλδέζεηε ην C.B. κε
ηνλ αλαπηήξα ηνπ απηνθηλήηνπ.
Δπηιέγνπκε κηα ειεχζεξε ζέζε ζηελ αζθαιεηνζήθε θαη βηδψλνπκε ην
θφθθηλν θαιψδην, αθνχ πξνεγνπκέλνο «γαλψζνπκε» κε θαιάη ηελ άθξε
ηνπ. Αλ ε αζθαιεηνζήθε ην επηηξέπεη ρξεζηκνπνηνχκε έλα θνιιεηφ
αθξνδέθηε πνπ είλαη πεξηζζφηεξν αληνρηθφο ζηελ κεραληθή θαηαπφλεζε
θαη δίλεη θαιχηεξε αγσγηκφηεηα.
ηελ ζπλέρεηα θνιιάκε ζην καχξν θαιψδην νπσζδήπνηε έλα αθξνδέθηε
θαηάιιειεο δηακέηξνπ, ψζηε λα πεξλά απφ κέζα κε ζρεηηθή άλεζε κηα
βίδα, αλνίγνπκε κηα ηξχπα ζην ζαζζί φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηελ
αζθαιεηνζήθε, θαη βηδψλνπκε φζν γίλεηαη πην ζθηρηά ηελ βίδα. Πάλσ θαη
θάησ απφ ηελ βίδα βάδνπκε ιίγε ζηιηθφλε γηα πξνζηαζία απφ ηελ
νμείδσζε θαη ήκαζηε έηνηκνη.
Αλ ε ζχλδεζε ηνπ C.B. δελ είλαη δπλαηή νχηε απεπζείαο ζηελ κπαηαξία,
αιιά νχηε θαη ζηελ αζθαιεηνζήθε, ηειεπηαία επθαηξία είλαη λα
ηξνθνδνηεζεί απφ ηελ ηάζε ηνπ ειεθηξηθνχ αλαπηήξα. Υξεζηκνπνηήζηε
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ηνλ εηδηθφ ξεπκαηνιήπηε πνπ δίλεη ν θαηαζθεπαζηήο κέζα ζηελ
ζπζθεπαζία ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ, θαη αλ δελ ηνλ έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηνλ
εμνπιηζκφ ηνπ, αγνξάζηε έλα, πξνζέρνληαο ηελ πνιηθφηεηα. Σν θφθθηλν
θαιψδην ζα ζπλδεζεί ζηνλ θεληξηθφ αγσγφ, θαη ην καχξν ζηα «πηεξχγηα»
ηεο γείσζεο.
Καηαζηνιή ησλ «παξαζίησλ» απφ ηελ αλάθιεμε

Μπνπδί, ν ερζξφο! ηνπ C.B.
Ζ αιήζεηα είλαη φηη νη ζπζθεπέο C.B. εκπίπηνπλ ζηνλ λφκν πεξί….
Ραηζηζκνχ!!!! Αγαπνχλ κε πάζνο ηα απηνθίλεηα κε πεηξειαηνθηλεηήξεο,
θαη αηζζάλνληαη θάπσο «άβνια» κε ηνπο βελδηλνθηλεηήξεο. ε φηη αθνξά
ηα ξαδηνηειέθσλα C.B. νη πεηξειαηνθηλεηήξεο πιενλεθηνχλ ζε ζρέζε κε
ηνπο βελδηλνθηλεηήξεο επεηδή δελ ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξηθνχο
αλαθιεθηήξεο, ηα «κπνπδί» δειαδή.
Σα κπνπδί παξάγνπλ έλα ζπηλζήξα πνπ πξνθχπηεη απφ κηα πςειή ηάζε
ηεο ηάμεσο ησλ 30.000 Volt πεξίπνπ. Σφζν ε ίδηα ε δηαδηθαζία ηεο
αλάθιεμεο, φζν θαη ε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ηεο
πςειήο ηάζεο παξάγεη έλα πιήζνο «παξαζίησλ» ηα νπνία εκθαλίδνληαη
σο έλαο απνθξνπζηηθφο ζφξπβνο ζην κεγάθσλν ηνπ C.B. Απηφ ηνλ
πξναηψλην ερζξφ ηνπ C.B. έρνπλ επηρεηξήζεη λα ηνλ ληθήζνπλ κε πνιινχο
ηξφπνπο, φπσο:

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
1. Αληηθαηάζηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ κπνπδί κε άιια
«αληηπαξαζηηηθά»

Αληηπαξαζηηηθφ κπνπδί, «θηιηθφ» πξνο ην C.B.
2. Αληηθαηάζηαζε ησλ κπνπδνθαισδίσλ κε αληηπαξαζηηηθά.

Αληηπαξαζηηηθά κπνπδνθαιψδηα. Μεηψλνπλ ή θαη εμαθαλίδνπλ ηα
«παξάζηηα» ηεο αλάθιεμεο.
3. Σνπνζέηεζε αληηπαξαζηηηθψλ θίιηξσλ ζε «ζεηξά» κε ην θαιψδην
ηξνθνδνζίαο ηνπ C.B.
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Αληηπαξαζηηηθφ ξεχκαηνο 12-16 Volt. Σν θίιηξν πνπ «θαζαξίδεη» ηελ
ηάζε απφ ηα παξάζηηα ηεο αλάθιεμεο.
4. Οη ίδηεο νη ζπζθεπέο C.B. είλαη εθνδηαζκέλεο κε ειεθηξνληθά
θίιηξα ζθνπφο ησλ νπνίσλ είλαη ε θαηαπνιέκεζε ησλ παξαζίησλ.
Σα θίιηξα απηά είλαη:
NB = Noise Blanker
ANL = Automatic Noise Limiter
HI-CUT = High Cut Filter
ESP = Electronic Speech Processor.
Σν πξφβιεκα ησλ παξαζίησλ πνπ πξνθαιεί ην ζχζηεκα ηεο
αλάθιεμεο ησλ απηνθηλήησλ παξνπζηάδεηαη ζηελ δηακφξθσζε ΑΜ,
ιηγφηεξν ζηελ δηακφξθσζε SSB, θαη ζρεδφλ θαζφινπ ζηελ
δηακφξθσζε FM.
ηα ζχγρξνλα απηνθίλεηα ην πξφβιεκα ησλ παξαζίησλ ηεο
αλάθιεμεο είλαη πεξηνξηζκέλν, θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε
ζπλδπαζκέλε εθαξκνγή ησλ θίιηξσλ NB, ANL, HI-CUT θαη ESP
θέξλεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. ηα παιαηφηεξεο ηερλνινγίαο
απηνθίλεηα είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ ηα
κπνπδηά θαη ηα κπνπδνθαιψδηα κε αληηπαξαζηηηθά, θαη κφλν αλ απηφ
δελ θέξεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, ηφηε ηνπνζεηνχκε ην
αληηπαξαζηηηθφ ξεχκαηνο.
Αλ θηάζεηε ζην έζραην ζεκείν λα ηνπνζεηήζεηε ην αληηπαξαζηηηθφ
ξεχκαηνο, απηφ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ΜΔΑ ζηελ θακπίλα ησλ
επηβαηψλ, θαη φζν ην δπλαηφλ θνληχηεξα ζην C.B. γηαηί ην θίιηξν
«θφβεη» ηα παξάζηηα απφ ηελ κπαηαξία κέρξη ην ζεκείν πνπ ην
ηνπνζεηνχκε, απφ εθεί θαη κεηά ην θαιψδην ηξνθνδνζίαο είλαη
απξνζηάηεπην, θαη εθηεζεηκέλν ζηα επαγσγηθά παξάζηηα πνπ
θηάλνπλ ζην θαιψδην, γηα φιν ην κήθνο απφ ην θίιηξν έσο ην ζεκείν
πνπ «κπαίλεη» κέζα ζην C.B.
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Σν θίιηξν ΑΠΑΗΣΔΗ πνιχ θαιή θαη ΑΜΔΖ γείσζε ζην ζαζζί ηνπ
απηνθηλήηνπ. Απφ πξνζσπηθή εκπεηξία ζαο ιέσ φηη έρσ γεηψζεη
απεπζείαο ην θίιηξν ζην πάησκα ηνπ απηνθηλήηνπ, κε άξηζηα
απνηειέζκαηα.
Αλ ε είζνδνο ησλ παξάζηησλ ηεο αλάθιεμεο γίλεηαη απφ ηελ θεξαία, ηφηε
θαιφ είλαη λα ηνπνζεηήζεηε έλα Antenna Noise clipper / suppressor,
δειαδή έλα ςαιηδηζηή / ζπκπηεζηή ζνξχβνπ γηα ηελ θεξαία. Ζ ζπζθεπή
απηή ηνπνζεηείηαη κεηαμχ ηνπ C.B. θαη ηεο θεξαίαο, θαη ζθνπφο ηνπ είλαη
λα ςαιηδίζεη ηελ έληαζε θαη λα ζπκπηέζεη ην πιάηνο ηνπ ζνξχβνπ ηεο
αλάθιεμεο πνπ δηεηζδχεη απφ ηελ θεξαία ζηελ θάζνδν, θαη απφ εθεί ζηνλ
δέθηε ηνπ C.B.

Φαιηδηζηήο / ζπκπηεζηήο ησλ παξαζίησλ ηεο αλάθιεμεο πνπ επάγνληαη
ζηελ θεξαία ηνπ C.B.
Ζ ζέζε ηεο mobile θεξαίαο C.B.
Σν Α θαη ην Χ γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ελφο mobile ξαδηνηειεθψλνπ
C.B, είλαη ε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηεο θεξαίαο ηνπ. Τπάξρνπλ πάκπνιιεο
θεξαίεο ζηελ αγνξά, θαη αξθεηέο βάζεηο γηα ηελ ζηήξημή ηνπο ζην
απηνθίλεην. Ζ ζσζηή επηινγή ηνπ «παθέηνπ»: βάζε ζηήξημεο, ζεκείν
ηνπνζέηεζεο ηεο θεξαίαο, ε ίδηα ε θεξαία θαη ε ξχζκηζε ηεο, ζα καο
δψζεη ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή εκβέιεηα.
Ζ δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο κηαο θεξαίαο ζε έλα απηνθίλεην μεθηλά απφ
ηελ επηινγή ηνπ ζεκείνπ ζην νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί. Οη πηζαλέο ζέζεηο γηα
ηελ ηνπνζέηεζε ηεο θεξαίαο ζε έλα επηβαηηθφ απηνθίλεην είλαη νη εμήο:
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Πηζαλέο ζέζεηο εγθαηάζηαζεο ηεο θεξαίαο C.B. ζε επηβαηεγφ
απηνθίλεην.
Ζ θαιχηεξε ζέζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε κηαο mobile θεξαίαο C.B, είλαη ε
ζέζε <Ε>, ε νπνία πξνζθέξεη ζρεδφλ νκνηφκνξθε παλθαηεπζπληηθή
εθπνκπή – ιήςε.

Θέζε <Ε>, ε θαιχηεξε ζέζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε κηαο mobile θεξαίαο
C.B.
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Πνιχ ζπρλά επηιέγεηε ε ζέζε <Δ>, επεηδή ε πφξηα ηνπ port baggage
πξνζθέξεηε γηα εχθνιε ηνπνζέηεζε ηεο θεξαίαο, αιιά θαη γηαηί έρεη
θαιή θαη ζρεηηθά νκνηφκνξθε απφδνζε. Ζ κέγηζηε εθπνκπή - βξίζθεηαη
ζηελ θαηεχζπλζε πνπ «θνηηάδεη» ην θαπφ ηεο κεραλήο.

Θέζε <Δ>, ε θεξαία ζην θέληξν ηνπ πίζσ θαπφ.
Ζ Σξίηε πην αγαπεκέλε ζέζε είλαη ε <Α>. Δδψ ε θεξαία ηνπνζεηείηαη
ζηελ πδξνξξνή ηνπ απηνθηλήηνπ αλάκεζα ζηηο δχν πιατλέο πφξηεο ηνπ
απηνθηλήηνπ. Ζ θαηεχζπλζε εθπνκπήο είλαη ηξίπιεπξε κε ην κεγαιχηεξν
κέξνο ηεο ηζρχνο λα εθπέκπεηε εκπξφο – πίζσ, θαη ηελ απέλαληη πιεπξά
απφ απηή πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ε θεξαία.
Πνιιέο θνξέο είλαη απαξαίηεην λα απμήζνπκε ηελ έληαζε ηεο
αθηηλνβνινπκέλεο ηζρχνο, αιιά θαη λα ιακβάλνπκε πνιχ αζζελεί
ζήκαηα ζην απηνθίλεην, γηα ηνλ ιφγσ απηφ ηνπνζεηνχκε θαη ζηηο δχν
πιεπξέο ησλ πδξνξξνψλ ηνπ απηνθηλήηνπ δχν ίδηεο θεξαίεο θαη ηηο
ελψλνπκε κεηαμχ ηνπο κε κηα εηδηθή θάζνδν ε νπνία επηηξέπεη ηελ νκαιή
πξνζαξκνγή ηνπο κε ην C.B.
Έλα ηέηνην θαιψδην κπνξείηε λα δείηε ζηελ επφκελε εηθφλα…..

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.

Με απηφ ην εηδηθφ θαιψδην πξνζαξκνγέα ζπλδένληαη δχν ίδηεο θεξαίεο
mobile ζην ξαδηνηειέθσλν C.B.

Θέζε <Α>. Κεξαία ζην πιάη δεμηά, ε κέγηζηε εθπνκπή είλαη εκπξφο-πίζσ
θαη αξηζηεξά.
Σελ ηέηαξηε ζέζε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ C.B-ers έρεη ε ηνπνζέηεζε ηεο
θεξαίαο ζηελ πίζσ κεξηά ηνπ «νπξαλνχ» ηνπ απηνθηλήηνπ, επάλσ ζρεδφλ
απφ ην πίζσ ηδάκη <Β>. Δδψ ε θαηεχζπλζε ηεο εθπνκπήο είλαη πξνο ην
θαπφ ηεο κεραλήο, ελψ ε απέλαληη αθξηβψο ζέζε επάλσ απφ ην
κπξνζηηλφ ηδάκη ηνπ νδεγνχ ρξεζηκνπνηείηαη ζπάληα. πλήζσο ηελ ζέζε
απηή ηελ έρεη ήδε θαηαιάβεη ε θεξαία ηνπ ξαδηνθψλνπ.
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Θέζε <Β>. Κεξαία πίζσ ζηνλ «νπξαλφ» επάλσ απφ ην πίζσ ηδάκη. Ζ
κέγηζηε αθηηλνβνιία είλαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο κεραλήο.
Ζ πέκπηε ζέζε πξνηίκεζεο θαηαιακβάλεηαη απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο
θεξαίαο ζε κηα απφ ηηο πίζσ ζέζεηο ζην θαπφ ή ζην ακάμσκα ηνπ
απηνθηλήηνπ, εηθφλα <Γ>. Δδψ ην θχξην κέξνο ηεο εθπνκπήο γίλεηαη
εκπξφο θαη δηαγψληα ζε ζρέζε κε ην ζεκείν ηνπνζέηεζεο ηεο θεξαίαο.
Βάζεηο θεξαηψλ C.B.
Τπάξρνπλ δχν εηδψλ βάζεσλ γηα θεξαίεο C.B. νη βηδσηέο, θαη νη
καγλεηηθέο. Οη βηδσηέο θεξαίεο απφ θάζε πιεπξά είλαη νη πξνηηκφηεξεο,
γηα πνιινχο ιφγνπο, νη θπξηφηεξνη είλαη νη εμήο:
1. Παξέρνπλ ηζρπξή ζηήξημε ζηελ θεξαία, αθνχ βηδψλνπλ ζηαζεξά
επάλσ ζην ακάμσκα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε θεξαία δελ θηλδπλεχεη
λα «μεθνιιήζεη» είηε απφ ηνλ «αέξα» ζηηο πςειέο ηαρχηεηεο ησλ
εζληθψλ νδψλ, είηε απφ θηχπεκα ζε θάπνην δέλδξν, ηέληα θιπ.
2. Έρνπλ ηελ θαιχηεξε ειεθηξηθή επαθή κε ην ακάμσκα ηνπ
απηνθηλήηνπ παξέρνληαο ζηελ θεξαία ηελ θαιχηεξε δπλαηή γείσζε
– radial απμάλνληαο ζην κέγηζην ηελ αθηηλνβνιία ηεο.
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Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο βάζεο ΜΔΣΡΖΣΔ κεηαμχ βάζεο θαη
ακαμψκαηνο. Πξέπεη λα ππάξρεη γαιβαληθή επαθή κηθξήο αληίζηαζεο.
3. Οη θεξαίεο νη νπνίεο «θηινμελνχληαη» επάλσ ζε βηδσηέο βάζεηο
έρνπλ ηα ιηγφηεξα δπλαηφλ ζηάζηκα, πνπ ζε πάξα πνιιέο
πεξηπηψζεηο θηάλνπλ θαη ζην 1:1 αθξηβψο, θαη κάιηζηα θαη ζηα 40
θαλάιηα.
Γπζηπρψο νη βηδσηέο βάζεηο έρνπλ ηα εμήο κεγάια κεηνλέθηεκα:

Βηδσηή βάζε λεξνρχηε. Οη αιελφβηδεο ζα πξέπεη λα «ζπάζνπλ» ην
ρξψκα γηα λα έρνπλ ειεθηξηθή επαθή κε ην ακάμσκα.
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1. Καζψο βηδψλνληαη ζην ακάμσκα, ηξαπκαηίδνπλ ην ρξψκα ηνπ, θαη
αθαηξνχλ κέξνο ηεο αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο. Γελ ππάξρεη
ηξφπνο λα ην απνθχγνπκε, επεηδή νη βίδεο ζα πξέπεη λα έξζνπλ ζε
άκεζε επαθή κε ην ακάμσκα γηα λα «ζθίμνπλ».

Βηδσηή βάζε γηα θαπφ. Καη απηή ζθίγγεη κε αιελφβηδεο.
2. Οη «πεξαζηέο» βάζεηο απαηηνχλ ην άλνηγκα κηαο επκεγέζνπο
ηξχπαο γηα λα πεξάζεη ην ζψκα ηεο ίδηαο ηεο βάζεηο, ψζηε λα έξζεη
ζε άκεζε επαθή κε ην ακάμσκα, θαη κε κηα θαηάιιειε βίδα λα
ζθίμεη θαη λα γίλεη «έλα» κε απηφ.

Βάζε «πεξαζηή» ζην ακάμσκα.
Δίλαη ηδαληθή, αιιά απαηηεί ηξχπα ζην ακάμσκα.
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3. ε πεξίπησζε πψιεζεο ηνπ απηνθηλήηνπ, ζα πξέπεη λα βαθηεί ζην
ζεκείν πνπ «έπηαλαλ» νη βίδεο, θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο βάζεο πνπ
ηνπνζεηείηαη ζε ηξχπα ζην ακάμσκα, ε ηξχπα ζα πξέπεη λα θιείζεη
θαη ην ζεκείν λα βαθηεί. Απηέο νη δηνξζσηηθέο πξάμεηο έρνπλ έλα
ζεκαληηθφ θφζηνο, δηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα πνπιήζεηε ην
απηνθίλεην καδί κε ηελ βάζε θαη ην θαιψδην ηεο. Καη εδψ
ράλνπκε ρξήκαηα, θαη επί πιένλ, ζα πξέπεη λα βξνχκε αγνξαζηή
πνπ λα δέρεηαη λα αγνξάζεη ην απηνθίλεην καδί κε ηελ θεξαία.
Οη καγλεηηθέο θεξαίεο είλαη κηα εμαηξεηηθή ιχζε, αθνχ δελ γίλεηαη
θακηά ζνβαξή θζνξά ζην ρξψκα θαη ζην ακάμσκα ηνπ απηνθηλήηνπ,
αιιά έρεη ηα εμήο κεηνλεθηήκαηα:

Κιαζζηθή καγλεηηθή θεξαία κε πελίν ζηελ βάζε.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
1. Ζ θεξαία δελ έρεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή γείσζε, αθνχ ε γείσζε
παξέρεηε ζηελ θεξαία απφ ην «κπιεληάδ» ηνπ θαισδίνπ πνπ
ζπλδέεη ηελ θεξαία κε ην C.B. – θάζνδνο.
2. Ζ θεξαία έρεη κηθξφηεξε απφδνζε ζε ζρέζε κε κηα ίδηα πνπ
βξίζθεηαη ζε κηα βηδσηή βάζε.
3. Σα ζηάζηκα ησλ θεξαηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε καγλεηηθέο βάζεηο
πνιιέο θνξέο δελ θαηεβαίλνπλ ζην 1:1, αληίζεηα βξίζθνληαη
κεηαμχ 1:1,3 – 1:1,8 θαζψο θηλνχκαζηε κεηαμχ ησλ θαλαιηψλ 1 –
40.
Φπζηθά ζε πεξίπησζε πψιεζεο ηνπ απηνθηλήηνπ, απιά αθαηξνχκε
ηελ καγλεηηθή βάζε, γπαιίδνπκε ηνπηθά κε κηα «αινηθή» ην ρξψκα
θαη ηειεηψζακε!

Μαγλεηηθή βάζε θεξαίαο C.B.
Ζ επηινγή ηνπ είδνπο ηεο βάζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε είλαη δηθή
ζαο. Αλ επηιέμεηε ηελ βηδσηή, αθνχ βηδψζεηε ηηο βίδεο ή ηελ ίδηα ηελ
βάζε ζην ακάμσκα, βάιηε αξθεηή ζηιηθφλε γηα λα πξνζηαηεχζεηε ην
ακάμσκα απφ ηελ ζθνπξηά.
ηελ επφκελε εηθφλα κπνξείηε λα δείηε ηελ δηαθνξά ζε dB κεηαμχ
κηαο βηδσηήο θαη κηα καγλεηηθήο θεξαίαο βάζεσο.
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Απψιεηεο ζέζεηο βηδσηψλ θαη καγλεηηθψλ θεξαηψλ.
Με βάζε ηελ παξαπάλσ εηθφλα ε κέζε δηαθνξά κεηαμχ βηδσηήο θαη
καγλεηηθήο θεξαίαο είλαη 0.6dB πνπ αληηζηνηρεί ζε απψιεηα 0,7 Watt.
Αλ ζθεθηείηε φηη έλα C.B. ΑΜ/FM έρεη ζπλήζσο 4 Watt ηζρχ, ηφηε αλ
κε κηα βηδσηή θεξαία εθπέκπνπκε θαη ηα 4 Watt, κε κηα καγλεηηθή ζα
εθπέκπνπκε 3,3 Watt δειαδή 14% ιηγφηεξε ηζρχ.
Καιφ είλαη λα απνθεχγεηε λα εγθαηαζηήζεηε ηελ θεξαία ηνπ C.B. ζηα
ζεκεία θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ δείρλνπλ νη παξαθάησ θσηνγξαθίεο:

ΟΥΗ ηελ θεξαία ρακειά ζηνλ πίζσ πξνθπιαθηήξα.
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ηελ παξαπάλσ εηθφλα βιέπνπκε κηα θεξαία ηνπνζεηεκέλε ρακειά
ζηνλ πξνθπιαθηήξα ηνπ απηνθηλήηνπ. Έλα κεγάιν κέξνο ηεο ηζρχνο
«απνξξνθάηε» απφ ην ακάμσκα ηνπ απηνθηλήηνπ ζηελ εθπνκπή, ελψ
εκπνδίδεη θαη ηελ ιήςε ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ε θεξαία ζπλαληά ην
ακάμσκα.

ΟΥΗ ηελ θεξαία ρακειά ζην πιάη ηνπ απηνθηλήηνπ.
Μηα θεξαία ρακειά ζην πιάη ηνπ απηνθηλήηνπ «ράλεη» έλα κεγάιν
κέξνο ηεο ηζρχνο ηεο ζηελ «θνιψλα» πνπ καληαιψλεη ε πφξηα ζηελ
εθπνκπή, αιιά ράλεη θαη έλα κεγάιν κέξνο ζηελ ιήςε αθνχ ε
θνιψλα θαη ν νπξαλφο ηνπ απηνθηλήηνπ εκπνδίδνπλ ηα ξαδηνθχκαηα
λα θηάζνπλ ζηελ θεξαία.

ΟΥΗ ε θεξαία ζηελ πίζσ πφξηα ησλ ΣΕΗΠ.
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Σν ακάμσκα απνξξνθά έλα κεγάιν κέξνο ηεο ηζρχνο ζηελ εθπνκπή
θαη εκπνδίδεη κεγάιν κέξνο ησλ ξαδηνθπκάησλ λα ζπιιερζνχλ απφ
ηελ θεξαία ζηελ ιήςε.

ΟΥΗ ηελ θεξαία ζε
πξνθπιαθηήξεο θαη ζράξεο.

Θέζε <Γ>, θεξαία πίζσ θαη ζην πιάη
αξηζηεξά. Δθπέκπεη κπξνζηά θαη δεμηά.

Ζ ηειεπηαία ζέζε αθνξά ηελ εηθφλα <Γ> θαη αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο
θεξαίαο θάπνπ ζηα κπξνζηηλά «θηεξά» ηνπ απηνθηλήηνπ. Ζ ζέζε απηή
θαιφ είλαη λα απνθεχγεηαη επεηδή βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηελ κεραλή θαη
ν θίλδπλνο λα «απνξξνθά» ε θεξαία παξάζηηα απφ ην ζχζηεκα
αλάθιεμεο είλαη κεγάινο.

Θέζε <Γ>. Να απνθεχγεηαη, ππάξρεη θίλδπλνο ε θεξαία λα «απνξξνθά»
παξάζηηα απφ ηελ κεραλή.
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ηελ επφκελε εηθφλα κπνξείηε λα δείηε ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο θεξαίαο
αλάινγα κε ηελ ζέζε πνπ ζα ηνπνζεηεζεί. Μειεηήζηε ηελ εηθφλα πνιχ
θαιά γηαηί ε θάζε ζέζε δίλεη κηα δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ζηελ θεξαία
φρη κφλν σο πξνο ηα πνχ ζπγθεληξψλεηαη ε κέγηζηε αθηηλνβνιία, αιιά
θαη ηη ηζρχ εθπέκπεη ε θεξαία.

Καηεχζπλζε θαη ηζρχ εθπνκπήο, αλάινγα κε ηελ ζέζε ηεο θεξαίαο ζην
απηνθίλεην.
ηελ εηθφλα ινηπφλ βιέπνπκε φηη:
Με ηελ θεξαία ζην θέληξν ηνπ «νπξαλνχ» ε θεξαία δεκηνπξγεί έλα
ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν κε έληαζε πνπ αληηζηνηρεί ζηα 5 Watt ελφο
Ραδηνηειεθψλνπ C.B. κε δηακφξθσζε ΑΜ, θαη παλθαηεπζπληηθή
εθπνκπή – ιήςε. (Κφθθηλεο γξακκέο).
Αλ ε θεξαία ηνπνζεηεζεί πίζσ θαη αξηζηεξά ζην port baggage, ηφηε
θεξαία δεκηνπξγεί έλα ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν κε έληαζε πνπ
αληηζηνηρεί ζηα 2.3 Watt, θαη θαηεχζπλζε εθπνκπήο ιήςεο δηαγψληα
εκπξφο θαη δεμηά. (Μσβ γξακκή).
Με ηελ ηνπνζέηεζε ηεο θεξαίαο ζηελ κέζε ηνπ port baggage ε θεξαία
δεκηνπξγεί έλα ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν κε έληαζε πνπ αληηζηνηρεί ζηα
2.6 Watt, θαη θαηεχζπλζε εθπνκπήο ιήςεο εκπξφο ζηελ επζεία ηεο
κεραλήο ηνπ απηνθηλήηνπ. (Πξάζηλε γξακκή).
Σέινο αλ επηιέμεηε λα ηνπνζεηήζεηε ηελ θεξαία ζην εκπξφο δεμηφ
«θηεξφ», ε θεξαία δεκηνπξγεί έλα ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν κε έληαζε
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πνπ αληηζηνηρεί ζηα 2.7 Watt θαη θαηεχζπλζε εθπνκπήο – ιήςεο πίζσ
θαη αξηζηεξά (Πνξηνθαιί γξακκή). Δπνκέλσο ε ηνπνζέηεζε ηεο θεξαίαο
δελ είλαη κφλν ζέκα αηζζεηηθήο θαη επθνιίαο ζηελ ηνπνζέηεζε, αιιά θαη
ζέκα ιεηηνπξγηθήο απφδνζεο ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ.
ηελ εηθφλα βιέπνπκε κηα θεξαία full size ε νπνία ελδέρεηαη λα
παξνπζηάζεη κεησκέλε απφδνζε ή θαη ζηάζηκα θχκαηα, ιφγσ αηεινχο
γαιβαληθήο ζχλδεζεο ηνπ πξνθπιαθηήξα ή ηεο ζράξαο κε ην ππφινηπν
ακάμσκα.

ΟΥΗ ηελ θεξαία κεηαμχ πφξηαο θαη ξεδέξβαο.
Σν πελίν πξνζαξκνγήο ηεο θεξαίαο βξίζθεηαη αλάκεζα ζε έλα
ππθλσηή ηνπ νπνίνπ ν έλα νπιηζκφο είλαη ε πίζσ πφξηα ηνπ ΣΕΗΠ,
θαη ν άιινο ε δάληα ηεο ξεδέξβαο. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα
ράλεηαη έλα κεγάιν κέξνο ηεο ηζρχνο ζηελ εθπνκπή θαη λα
ειαηηψλεηαη ζεκαληηθά ε ιήςε
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ΟΥΗ ηελ θεξαία κέζα ζηε «θαξφηζα».
Καη εδψ ην ακάμσκα απνξξνθά κέξνο ηεο ηζρχνο ζηελ εθπνκπή, θαη
ζηελ ιήςε, εκπνδίδεη ζεκαληηθφ κέξνο ξαδηνθπκάησλ λα ζπιιεγνχλ
απφ ηελ θεξαία.
Ζ ίδηα ε θεξαία C.B.
Έζησ θαη αλ ηνπνζεηήζεηε ην αθξηβφηεξν C.B. ηεο αγνξάο ζην
απηνθίλεηφ ζαο, δελ ζα κπνξέζεηε λα εθκεηαιιεπηείηε ηηο
πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηέο ηνπ, αλ δελ ην ζπλδέζεηε κε ηελ θαηάιιειε
θεξαία.
Ζ θεξαία είλαη ην Α θαη ην Χ ζε νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε
ξαδηνηειεθψλνπ C.B, είηε απηφ είλαη βάζεσο, είηε απηνθηλήηνπ, είηε
θνξεηφ.
Ζ θεξαία ζηελ εθπνκπή αλαιακβάλεη λα κεηαηξέςεη ην
ελαιιαζζφκελν ξεχκα ζπρλφηεηαο 27 ΜΖΕ πνπ ηεο ζηέιλεη ν πνκπφο
ζε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία ίδηαο ζπρλφηεηαο. ηελ ιήςε θάλεη
αθξηβψο ην αληίζεην, κεηαηξέπεη ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιίαο
ζπρλφηεηαο 27 ΜΖΕ, ζε ελαιιαζζφκελν ξεχκα 27 ΜΖΕ θαη ην
ζηέιλεη ζηνλ δέθηε ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ C.B.
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Δίλαη πξνθαλέο φηη ε θεξαία είλαη ν ζχλδεζκνο ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ
C.B. κε ηνλ «έμσ θφζκν» κέζσ ησλ ξαδηνθπκάησλ, δειαδή ηεο
ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο. Γηα κηα ηφζν ζνβαξή δνπιεηά
απαηηείηαη ε θαιχηεξε δπλαηή θεξαία, γηα λα έρεηε ην θαιχηεξν
δπλαηφ απνηέιεζκα.
Πνιινί θίινη C.B-ers δίλνπλ πνιιά ρξήκαηα γηα λα αγνξάζνπλ έλα
mobile C.B. κε ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο, θαη θπξηνιεθηηθά
«ηζηγθνπλεχνληαη» λα αγνξάζνπλ κηα εμίζνπ θαιή θεξαία ε νπνία ζα
αλαδείμεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ.
ην εκπφξην ππάξρνπλ εθαηνληάδεο mobile θεξαίεο C.B, απφ δεθάδεο
θαηαζθεπαζηέο, απφ απηή ηελ ηεξάζηηα αγνξά κπνξείηε λα αγνξάζεηε
ηελ θεξαία εθείλε πνπ ζα ηθαλνπνηεί ηηο επηθνηλσληαθέο ζαο αλάγθεο,
ρσξίο λα αδεηάδεη ηελ ηζέπε ζαο.
Μεξηθνί εκπεηξηθνί θαλφλεο πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ ζηελ ζσζηή
επηινγή ηεο θεξαίαο.
1. Ζ θαιχηεξε θεξαία γηα ξαδηνηειέθσλα C.B. είλαη ε ιεγφκελε
«Full size θεξαία». ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα κηα θεξαία
ι/4 κε κήθνο πεξίπνπ 2,7m. Ζ θεξαία απηή ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθή
βάζε πνπ βηδψλεη επάλσ ζην ακάμσκα ηνπ απηνθηλήηνπ κε 3-4
«πεξαζηέο» βίδεο. Έρεη κεγάιν βάξνο, κεγάιε «ηάλπζε» εκπξφο –
πίζσ ή ζηα πιάγηα, αλάινγα κε ηελ ηαρχηεηα ηεο επηηάρπλζεο,
επηβξάδπλζεο, ή ηεο αιιαγήο ηεο θαηεχζπλζεο ηνπ απηνθηλήηνπ.
Σα ζηάζηκά ηεο θηάλνπλ αθφκε θαη ην 1:1 θαη ζηα 40 θαλάιηα ηνπ
C.B. Σν καζηίγηφ ηεο απαηηείηαη λα είλαη φζν ην δπλαηφ ρνλδξφ θαη
άθακπην, αθελφο κελ γηα λα αληέρεη ζηηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο,
αθεηέξνπ, γηα λα έρεη πνιχ κηθξή αηψξεζε ψζηε λα δεκηνπξγεί ηηο
ειάρηζηεο δπλαηφλ δηαιείςεηο ζηνλ αληαπνθξηηή ζαο.
2. Δπεηδή ε εγθαηάζηαζε κηαο ηέηνηαο θεξαίαο είλαη δχζθνιε θαη ελ
πνιχο «άβνιε», ηδηαίηεξα ζε φζνπο θπθινθνξνχλ ζε πφιεηο, ζε
πεξηνρέο πνπ ππάξρνπλ ρακειέο γέθπξεο, ε δέλδξα κε ρακειά
θιαδηά, νη θαηαζθεπαζηέο ζρεδίαζαλ θεξαίεο κηθξφηεξνπ κήθνπο,
θαη ρακειφηεξνπ θφζηνπο, πνπ εγθαζίζηαληαη κε κεγαιχηεξε
επθνιία θαη κηθξφηεξν θφζηνο. Οη θεξαίεο απηέο έρνπλ κήθνο
κηθξφηεξν απφ 2m. πλήζσο νη θεξαίεο ηνπ εκπνξίνπ έρνπλ κήθνο
1,5 έσο 1.8 κέηξα. Οη θεξαίεο κε κήθνο κηθξφηεξν απφ ην κήθνο
ησλ ι/4 – full size, έρνπλ θαη κηθξφηεξε απνιαβή, ην πφζν
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κηθξφηεξε, εμαξηάηαη απφ ην πφζν κηθξφηεξν είλαη ην καζηίγηφ ηεο
ζε ζρέζε κε ην καζηίγην ηεο ι/4.
3. Γελ ππάξρνπλ θεξαίεο mobile πνπ λα θάλνπλ ζαχκαηα, θαη γεληθά
ζηνλ θφζκν ησλ θεξαηψλ ππάξρνπλ θάπνηεο αιήζεηεο πνπ έρνπλ
γίλεη αμηψκαηα κε ηελ πάξνδν ησλ δεθαεηηψλ. Μεξηθέο απφ απηέο
ηεο αιήζεηεο είλαη:
Όιεο νη θεξαίεο κε κήθνο κηθξφηεξν απφ ην κήθνο ηεο full – size
έρνπλ αξλεηηθή απνιαβή ζε ζρέζε κε απηήλ, θαη άξα αθηηλνβνινχλ –
ιακβάλνπλ ιηγφηεξε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία.
Όζν κηθξφηεξε γίλεηαη ε θεξαία, ηφζν πεξηζζφηεξν ε ζπκπεξηθνξά
ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ καο ζπκίδεη δηάδνζε VHF θαη φρη HF, αθνχ θαη ην
παξακηθξφ εκπφδην, ειαηηψλεη ή θαη δηαθφπηεη ηειείσο ηεο επηθνηλσλία
καο.

Όζν πην «θνληή» είλαη κηα θεξαία C.B. ηφζν πεξηζζφηεξν ε
ζπκπεξηθνξά ηεο ζπκίδεη δηάδνζε VHF.
Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε θεξαία, ηφζν πεξηζζφηεξν ζφξπβν ηνπ
θαλαιηνχ «ζπιιέγεη», αιιά θαη ηφζν κεγαιχηεξε εκβέιεηα έρεη.
Όιεο νη θεξαίεο ίδηνπ κήθνπο δελ έρνπλ ηελ ίδηα απφδνζε. Σεξάζηηα
ζεκαζία έρεη ε πνηφηεηα θαηαζθεπήο ηεο θεξαίαο. Πνιιέο θνξέο ε ίδηνπ
κήθνπο θεξαία απφ δηαθνξεηηθνχο θαηαζθεπαζηέο παξνπζηάδνπλ
απφθιηζε ζηελ απφδνζή ηνπο αθφκε θαη 30%.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Όιεο νη θεξαίεο δελ έρνπλ ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά ζε φια ηα
απηνθίλεηα. Ζ ίδηα θεξαία έρεη δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ζε έλα κηθξνχ
κεγέζνπο απηνθίλεην, θαη δηαθνξεηηθή ζε έλα κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο.
ρεδφλ πάληνηε νη θεξαίεο πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε απηνθίλεηα
κεγάινπ κήθνπο, έρνπλ ηελ θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά.
Όιεο νη θεξαίεο κηθξνχ κήθνπο θαη κεγάινπ πελίνπ, έρνπλ κηθξφ
εχξνο ιεηηνπξγίαο. ην θαλάιη 20 παξνπζηάδνπλ ρακειά ζηάζηκα, ελψ
φζν θαηεβαίλνπκε πξνο ην θαλάιη 1 ή αλεβαίλνπκε πξνο ην 40, απμάλνπλ
ζεακαηηθά.

ην θαλάιη 20 ηα ζηάζηκα πξέπεη λα είλαη πνιχ θνληά ζην 1:1 θαη ζηα
θαλάιηα 1 θαη 40 έσο 1:1,5. Όρη πεξηζζφηεξα.
Όιεο νη θεξαίεο κε ην πελίν πξνζαξκνγήο ζηελ βάζε είλαη πην
«αληνρηθέο» απφ ηηο αληίζηνηρνπ κήθνπο θεξαίεο πνπ έρνπλ ην πελίν
ζηελ κέζε. Αληίζηνηρα φζεο θεξαίεο έρνπλ ην πελίν ζηελ κέζε, έρνπλ
θαιχηεξε κεραληθή αληνρή απφ ηηο θεξαίεο πνπ έρνπλ ην πελίν ζηελ
θνξπθή. Σέινο ππάξρνπλ νη ειηθνεηδήο θεξαίεο ησλ νπνίσλ ην πελίν
εθηείλεηαη ηζνκεξψο ζε φιν ην κήθνο ηεο.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.

Αλ κηα θεξαία δελ έρεη θαιή γείσζε, παξνπζηάδεη ζηάζηκα θχκαηα,
δειαδή θαθή πξνζαξκνγή κε ην C.B. θαη παξνπζηάδεη ειαηησκέλε
εθπνκπή θαη ιήςε.
Δίλαη απαξαίηεην λα ειέγρεηαη κε σκφκεηξν, αλ ην θέιπθνο ηνπ C.B.
θαη ε γείσζε ηεο θεξαίαο, είλαη ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο, θαη ε
ζπλνιηθή αληίζηαζε είλαη θάησ απφ 0.5 ΧΜ.
πληνλίζηε πξνζεθηηθά ηελ θεξαία ζαο αλεβνθαηεβάδνληαο ην
καζηίγην ηεο θεξαίαο, έηζη ψζηε ζην θαλάιη 20, λα παξνπζηάδεη ηα
ιηγφηεξα ζηάζηκα θαη ειέγμηε αλ ζηα θαλάιηα 1 θαη 40 δελ μεπεξλνχλ ην
1,5. Αλ ηα ζηάζηκα είλαη πεξηζζφηεξα απφ 1.5 ζηα άθξα ειέγμηε ην
θεξαηνζχζηεκα, ηηο γεηψζεηο, ηνπο connector-εο, θαη ηηο θνιιήζεηο ηνπ
πελίνπ.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.

Απμνκεηψζηε ην κήθνο ηεο θεξαίαο ζην θαλάιη 20, ψζηε λα έρεηε
ζηάζηκα 1:1.
ηάζηκα θχκαηα θαη απψιεηα ηζρχνο.
Ζ παξνπζία ζηαζίκσλ θπκάησλ ζε νπνηνδήπνηε θεξαηνζχζηεκα είλαη ε
πξσηαξρηθή αηηία γηα ηελ απψιεηα ηζρχνο, ηφζν ζην ζήκα πνπ εθπέκπεη,
φζν θαη ζην ζήκα πνπ ιακβάλεη.
Ζ απψιεηα ζήκαηνο είλαη αθξηβψο ε ίδηα ηφζν ζηελ εθπνκπή, φζν θαη
ζηελ ιήςε, θαη φρη κφλν ζηελ εθπνκπή φπσο πνιινί θίινη λνκίδνπλ.
Απηφ ζεκαίλεη φηη, έλα θεξαηνζχζηεκα κε πςειά ζηάζηκα ζα έρεη
ρακειφηεξε ιήςε ζε ζρέζε κε έλα θεξαηνζχζηεκα κε κηθξφηεξα
ζηάζηκα.
Δπνκέλσο έλα θεξαηνζχζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη ρακειά ζηάζηκα γηα λα
εθπέκπεη έλα ηζρπξφ ζήκα πξνο ηνπο αληαπνθξηηέο καο, αιιά θαη λα
δέρεηαη ηα ζήκα ηα ησλ αληαπνθξηηψλ καο κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή
έληαζε θαη ηελ κηθξφηεξε δπλαηή απψιεηα.
ηνλ επφκελν πίλαθα κπνξείηε λα δείηε ην πνζνζηφ ηεο ηζρχνο πνπ
αθηηλνβνιεί / ιακβάλεη ην θεξαηνζχζηεκα ζαο, θαη ην αληίζηνηρν
πνζνζηφ απψιεηαο.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Πψο ρξεζηκνπνηείηε ν πίλαθαο; Έζησ φηη ην C.B. ζαο έρεη ηζρχ εμφδνπ 4
Watt, θαη ηα ζηάζηκα θχκαηα ηνπ θεξαηνζπζηήκαηνο ηνπ απηνθηλήηνπ
ζαο είλαη 1:2, ηφηε ε ηζρχο πνπ εθπέκπνπκε ζα είλαη:
88.9
Αθηηλνβνινπκέλε ηζρχο = ----------- Υ 4 Watt = 0.889 Υ 4 = 3.5 Watt.
100
ηελ ιήςε ηψξα.
Έζησ φηη ζην θεξαηνζχζηεκα ζαο θηάλεη έλα ζήκα 3.2 κVolt πνπ
αληηζηνηρεί ζε 5 κνλάδεο S, αιιά ιφγσ ησλ ζηαζίκσλ θπκάησλ (1:2)
κφλν ην 88.9% κπνξεί λα νδεγεζεί ζην C.B. καο, πφζε ηάζε ινηπφλ ζα
θηάζεη; θαη ηη ζήκα ζα δηαβάζνπκε ζην S-meter;
88.9
Έληαζε ζήκαηνο = --------- Υ 3.2 κVolt =>
100
Έληαζε ζήκαηνο = 0.889 X 3.2 κVolt = 2.8κVolt

Αληηζηνηρία κνλάδσλ S, πξνο ηελ ηάζε πνπ
ζπιιέγεη ε θεξαία ηνπ C.B.
Πίλαθαο απσιεηψλ ζε
ζρέζε κε ηα ζηάζηκα
θχκαηα.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Σν S-meter ινηπφλ δελ ζα δείμεη S-5, αιιά S-4.4, ζα δείμεη δειαδή
ζεκαληηθά κηθξφηεξν ζήκα. Έηζη ινηπφλ ην C.B, καο ζα εθπέκπεη 3.5
Watt, αληί γηα 4, θαη ζα ιακβάλεη 4.3 S, αληί γηα 5 S.

Antenna splitter
Πξφθεηηαη γηα κηα ζπζθεπή κηθξνχ κεγέζνπο ε νπνία επηηξέπεη λα
ζπλδέζνπκε ην ξαδην – CD player (ην πάιαη πνηέ ξαδηνθαζζεηφθσλν)
ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ην C.B. ζηελ θεξαία ηνπ C.B.
Ζ ρξεζηκφηεηα ηνπ είλαη ε εμήο: Αληηθαζηζηνχκε ηελ θεξαία ηνπ
απηνθηλήηνπ κε κηα θεξαία C.B. εθκεηαιιεπφκελνη ηελ ηξχπα πνπ ήδε
ππάξρεη ζηα ακάμσκα ηνπ απηνθηλήηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ έρνπκε κηα
θεξαία C.B. κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή γείσζε, ηα ιηγφηεξα ζηάζηκα, θαη
ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή απφδνζε, ρσξίο λα αλνίμνπκε θαηλνχξγηα ηξχπα
ζην ακάμσκα ηνπ απηνθηλήηνπ.
Σν Antenna Splitter δελ πξέπεη λα ζαο θνβίδεη επεηδή ζηελ νπζία
πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν θαινκειεηεκέλσλ θίιηξσλ ηα νπνία
επηηξέπνπλ ζηελ ηζρχ ηνπ C.B. λα θηάζεη ζηελ θεξαία ρσξίο λα
εηζρσξήζεη ζηελ είζνδν ηνπ ξαδην – player ηνπ απηνθηλήηνπ.
R.F. preamplifier

Ρπζκηδφκελνο πξνεληζρπηήο ιήςεσο.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Πξφθεηηαη γηα κηα εμσηεξηθή κνλάδα πξνελίζρπζεο ησλ αζζελψλ
ζεκάησλ πνπ θηάλνπλ ζηελ θεξαία ηνπ C.B, θαη ηα νπνία δελ αθνχγνληαη
ηθαλνπνηεηηθά απφ ην κεγάθσλν. Ζ ρξεζηκφηεηά ηνπ είλαη κνλαδηθή,
εηδηθά αλ ρξεζηκνπνηείηαη δηακφξθσζε FM, ε νπνία δελ έρεη ηελ
θαιχηεξε δηαχγεηα κε ηα ρακειά ζήκαηα.
Ση πεξηκέλνπκε απφ έλα ξαδηνηειέθσλν C.B. απηνθηλήηνπ;
Με έλα ξαδηνηειέθσλν C.B. απηνθηλήηνπ πεξηκέλνπκε πξαγκαηηθά
ηθαλνπνηεηηθή επηθνηλσλία, ζε απνζηάζεηο απφ 3- 10 Km. Αλάινγα κε ην
γεσγξαθηθφ αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο πξνζδνθνχκε λα έρνπκε ηελ εμήο
επηθνηλσλία:
1. Απηνθίλεην κε πεξηπαηεηή 1-5 Km.
2. Απηνθίλεην κε απηνθίλεην 8-15 Km
3. Απηνθίλεην κε ζπίηη 15-25 Km.

Δλδεηθηηθφο πίλαθαο εκβέιεηαο ξαδηνηειεθψλνπ απηνθηλήηνπ.
Σα mobile C.B. ζαλ Marine C.B.
ηελ Διιάδα ε πιεηνςεθία ησλ πνιχ κηθξψλ ζθαθψλ δελ ρξεζηκνπνηεί
θαλέλα είδνο ξαδηνηειεθψλνπ. Ζ αζθάιεηα ηνπ ή ησλ επηβαηψλ ηνπο
ζηεξίδεηαη ζπλήζσο ζε έλα θηλεηφ ηειέθσλν GSM, ελψ πνιχ ιίγνη
αγνξάδνπλ έλα θνξεηφ πνκπνδέθηε VHF Marine. ην εμσηεξηθφ
ζπλεζίδεηαη νη ληφπηνη ςαξάδεο ή νη ιάηξεηο ηηο ζάιαζζαο κε ηα πνιχ
κηθξά ζθάθε, λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο ή κε ηελ μεξά κε
ξαδηνηειέθσλα C.B. πνπ είλαη θηελά, θαη θπζηθά πεξηζζφηεξν
δηαδεδνκέλα απφ ηα αληίζηνηρα ξαδηνηειέθσλα Marine.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Οη ςαξάδεο πρ ςαξεχνπλ είηε ζε ιίκλεο, είηε κέζα ζε ζαιάζζηνπο
θφιπνπο, είηε κέζα ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα, αιιά δελ απνκαθξχλνληαη
παξά ειάρηζηα απφ ηελ αθηή. Σν ή ηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο ησλ ζθαθψλ
κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κε ηα ξαδηνηειέθσλα βάζεο ζηελ μεξά,
ξπζκίδνληαη θαηά πεξίπησζε ηνπηθά, επηιέγνληαο έλα απφ ηα 40 θαλάιηα
ηνπ C.B. ζηελ πεξηνρή: 26.965 – 27.405 MHZ
ηελ Διιάδα επηηξέπεηε ε ηνπνζέηεζε ξαδηνηειεθψλσλ C.B. ζε κηθξά
ηδησηηθά ζθάθε ζαιάζζεο, ζηα νπνία δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε
ξαδηνηειεθψλσλ Marine VHF. Πξηλ απφ ηνλ λέν θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο
ησλ ξαδηνηειεθψλσλ C.B. ΦΔΚ 262Β 3/2/2017, ηα πνιχ κηθξά ζθάθε
επηθνηλσλνχζαλ κε ηελ μεξά ρξεζηκνπνηψληαο κφλν θνξεηά
ξαδηνηειέθσλα C.B.
Γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο ηνπ βηβιίνπ, ζαο παξνπζηάδσ έλα
ξαδηνηειέθσλν C.B. Mobile/Marine, καδί κε ηα θαλάιηα C.B/Marine
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Απζηξαιία, έηζη γηα λα δείηε φηη ππάξρεη θαη
έλαο «άιινο θφζκνο», εθηφο απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε.

Ραδηνηειέθσλν δηπιήο «κπάληαο»: C.B. mobile 26.965-27.405 ΜΖΕ, θαη
C.B. marine 27.680 – 27.980 ΜΖΕ

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.

ηελ επφκελε εηθφλα κπνξείηε λα δείηε ηα Marine C.B. Channels.

C.B. Marine Channels.
Σν λνκηθφ θαζεζηψο ησλ θηλεηψλ ξαδηνηειεθψλσλ.
Ζ ιεηηνπξγία ξαδηνηειεθψλσλ C.B. ζηελ Διιάδα είλαη απνιχησο
λφκηκε. Χο θηλεηνί ζηαζκνί C.B. ζεσξνχληαη νη ζηαζκνί πνπ
«πξννξίδνληαη γηα ξαδηνεπηθνηλσλία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ή ηεο
ζηάζεο ησλ νρεκάησλ μεξάο ζηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνη».
Οη θηλεηνί ζηαζκνί δελ ρξεηάδνληαη εηδηθή άδεηα θαηνρήο θαη
ιεηηνπξγίαο, ιεηηνπξγνχλ κε δηακφξθσζε ΑΜ / FM κε ηζρχ έσο 4 Watt,
θαη 12Watt SSB. Γελ ππάξρεη θαλέλαο πεξηνξηζκφο ή ζχζηαζε γηα ηα
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ mobile θεξαηψλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηα
απηνθίλεηα.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.

ΦΟΡΖΣΑ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΑ C.B.

Τπεξζχγρξνλν θνξεηφ ξαδηνηειέθσλν C.B. AM/FM.
Απφ πάληνηε ην φλεηξν ηνπ αλζξψπνπ ήηαλ λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα
επηθνηλσλεί κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν θαη αλ
βξίζθεηαη. Ζ πινπνίεζε απηνχ ηνπ παλάξραηνπ νλείξνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηνλ απιφ πνιίηε, κέζσ ησλ θνξεηψλ
ξαδηνηειεθψλσλ C.B.
Ση είλαη φκσο έλα θνξεηφ ξαδηνηειέθσλν C.B; Γηα ηνλ απιφ C.B-er,
είλαη έλα ξαδηνηειέθσλν κε κηα ελζσκαησκέλε κπαηαξία, πνπ
κεηαθέξνληαη απφ ηνλ ίδην νπνπδήπνηε, θαη ηνπ επηηξέπεη λα
επηθνηλσλήζεη κε ηνπο άιινπο C.B-ers ηεο πεξηνρήο ηνπ.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.

Σα θνξεηά C.B. ηξνθνδνηνχληαη απφ κπαηαξίεο πνπ ελζσκαηψλνληαη
ζην θέιπθφο ηνπο.
Σππηθά ε δηαθνξά ελφο θνξεηνχ θαη ελφο θηλεηνχ C.B, είλαη φηη ην
πξψην ηξνθνδνηείηαη απφ κηα κπαηαξία πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην θέιπθνο
ηνπ, ελψ έλα θηλεηφ C.B. ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ κπαηαξία ηνπ
απηνθηλήηνπ. Βέβαηα ζηνλ ηερλνινγηθά ππέξνρν θφζκν ηνπ C.B, φια ηα
ζχγρξνλα θνξεηά C.B. κεηαηξέπνληαη ζε mobile C.B, θαη αληίζηξνθα,
έλαο κεγάινο αξηζκφο mobile C.B. κέζσ κηαο εηδηθήο ζήθεο
κεηαηξέπνληαη ζε θνξεηά κε ελζσκαησκέλε κπαηαξία θαη θεξαία.
Ζ πνιπκνξθία ησλ ξαδηνηειεθψλσλ C.B. είλαη κεγάιε, θαη ε
επξεκαηηθφηεηα ησλ εηαηξεηψλ αζηείξεπηε, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα
ηθαλνπνηήζνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο ηνπ C.B-er. Γείηε έλα
επξεκαηηθφηαηα πνιπκνξθηθφ ξαδηνηειέθσλν πνπ έρεη θαη ηηο ηξεηο
ηδηφηεηεο: είλαη ζηαζκφο βάζεσο, θνξεηφο, αιιά θαη θηλεηφο!
Όια ζηελ ίδηα…. «ζπζθεπαζία».
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Ση είλαη άξαγε; C.B. βάζεσο; Φνξεηφ; ή θηλεηφ; ΟΛΑ!
Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Φνξεηψλ C.B.
ε γεληθέο γξακκέο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο θνξεηνχ
ξαδηνηειεθψλνπ C.B. είλαη ηα εμήο:
1. Ζ ηζρχο εθπνκπήο. ε άιια θνξεηά C.B. είλαη ζηαζεξή, θαη ζε
άιια κεηαβάιιεηαη ζε ζηαζεξά βήκαηα. ηα παιαηφηεξα κνληέια
ε κηθξή ηζρχο ήηαλ 0.5 Watt, θαη ε κεγάιε 4 Watt, ζηα ζχγρξνλα
κνληέια ε θιίκαθεο ζπλήζσο είλαη 0,1 – 1 – 4 Watt. Ζ κέγηζηε
ηζρχο είλαη 4 Watt, θαη ε δηακφξθσζε ησλ πεξηζζνηέξσλ είλαη
ζπλήζσο είηε ΑΜ, είηε FM. Σα ηειεπηαία ρξφληα ηα κηθηήο
δηακφξθσζεο κνληέια AM/FM είλαη ζρεδφλ θαζεζηψο. Τπάξρνπλ
θαη κνληέια κε δηακφξθσζε all mode, AM-FM-SSB, αιιά θαη εδψ
ε ηζρχο παξακέλεη ζηα 4 Watt, γηα λα κελ ηειεηψλεη γξήγνξα ε
κπαηαξία.
2. Ζ δηακφξθσζε. Ζ δηακφξθσζε ησλ θνξεηψλ ξαδηνηειεθψλσλ
C.B. πνηέ δελ είρε ην παξακηθξφ πξφβιεκα. Απηφο ήηαλ έλαο απφ
ηνπο πνιινχο ιφγνπο πνπ βνήζεζαλ ζηελ εμάπισζή ηνπο. ηα
ζχγρξνλα θνξεηά C.B. ε δηακφξθσζε ΑΜ θζάλεη ην πνζνζηφ ηνπ
90-95%, θαη ε απφθιηζε ζηελ δηακφξθσζε FM ηνπο 2 ΚΖΕ. Έηζη
θαη νη δχν δηακνξθψζεηο αθνχγνληαη επράξηζηα, ρσξίο θακηά
ελνριεηηθή παξακφξθσζε. θεθηείηε φηη ηα θνξεηά C.B.
ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζε αλνηρηνχο ρψξνπο φπνπ ε
ερνξχπαλζε / ζφξπβνη απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν έρνπλ αξθεηή
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3.

4.

5.

6.

έληαζε, θαη ε επράξηζηε θαη απαξακφξθσηε δηακφξθσζε είλαη
δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ζσζηή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ C.B-ers.
Δπαηζζεζία. Ζ επαηζζεζία είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ
θνξεηνχ ξαδηνηειεθψλνπ. Έλα θνξεηφ C.B. κε ρακειή
επαηζζεζία δελ είλαη ζε ζέζε λα ιάβεη ηθαλνπνηεηηθά ηα ζήκαηα
ησλ ρακειψλ ε καθξηλψλ αληαπνθξηηψλ καο, ελψ έλα θνξεηφ C.B.
κε πςειή επαηζζεζία ζα αλαπαξαγάγεη κε πςειή παξακφξθσζε
ηελ θσλή ηνπ αληαπνθξηηή καο ζην κεγάθσλν φηαλ ην ζήκα ηνπ
είλαη ηζρπξφ. πλήζσο ε επαηζζεζία ηνπο είλαη 0.5-0.7 κVolt ζηα
ζήκαηα κε δηακφξθσζε ΑΜ/FM, πνπ ζηελ πξάμε ζεσξείηε
ηθαλνπνηεηηθή.
Απφξξηςε γεηηνληθνχ θαλαιηνχ. Δίλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ θνξεηνχ λα
απνξξίπηεη κε επηζπκεηά ζήκαηα – παξεκβνιέο, πνπ βξίζθνληαη
θνληά ζηελ θεληξηθή ζπρλφηεηα ιήςεο ηνπ θαλαιηνχ καο, θαη
πξνέξρνληαη απφ θάπνην απφ ηα δηπιαλά πξνο ην
ρξεζηκνπνηνχκελν θαλάιη. ηα ζχγρξνλα C.B. ε απφξξηςε απηή
θηάλεη ή θαη μεπεξλά ηα 60dB, δειαδή ε παξεκβνιή ππνβηβάδεηαη
1000 θνξέο.
Ηζρχο αθνπζηηθήο εμφδνπ. Ζ ηζρχο αθνπζηηθήο εμφδνπ είλαη ε
ηζρχο κε ηελ νπνία ην κεγάθσλν αλαπαξαγάγεη ηελ θσλή ηνπ
αληαπνθξηηή καο. Ζ ηζρχο απηή θπκαίλεηαη ζπλήζσο κεηαμχ 0.3 –
0.5 Watt. Δίλαη πξνθαλέο φηη φζν κεγαιχηεξε ηζρχο ζηέιλεηε ζην
κεγάθσλν, ηφζν πην «μεθνχξαζηε» αθξφαζε έρεηε.
Ρεχκα αλακνλήο. Δίλαη ην ξεχκα πνπ «ηξαβά» ην θνξεηφ ζαο C.B.
φηαλ ην έρεηε θηκψζεη, θαη απφ ην κεγάθσλν δελ αθνχγεηαη
θαλέλαο ήρνο. ηελ θαηάζηαζε θίκσζεο ν δέθηεο ιακβάλεη
θαλνληθά, ην κεγάθσλν δελ δνπιεχεη, φιν ην άιιν C.B. δνπιεχεη
θαλνληθά. Απηφ ην ξεχκα αλακνλήο θπκαίλεηαη ζπλήζσο κεηαμχ
45 – 100mA. Κάπνηα θνξεηά C.B. έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα
κεηψζνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ θαηαλάισζε ξεχκαηνο,
δηαθφπηνληαο πεξηνδηθά, θαη γηα ιίγν, ηελ ιεηηνπξγία θάπνησλ
θπθισκάησλ ηνπο. Έηζη γίλεηαη επηπιένλ νηθνλνκία ζηελ
θαηαλάισζε ξεχκαηνο. Γείηε ην παξαθάησ απφζπαζκα απφ ηα
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο θνξεηνχ C.B.

Με απιή θίκσζε ην ξεχκα αλακνλήο είλαη 100mA, κε ηελ
δηαδηθαζία save mode ην ξεχκα «θαηεβαίλεη» ζηα 45mA.
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7. πκπίεζε αλεπηζχκεησλ εθπνκπψλ. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ
ελδηαθέξεη φζνπο ζέινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην θνξεηφ ηνπο
C.B. ζαλ ζηαζκφ βάζεσο. ηα ζχγρξνλα θνξεηά C.B. νη
θαηαζθεπαζηέο έρνπλ κεξηκλήζεη ψζηε λα κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ ζηαζκνί βάζεσο εθνδηάδνληαο ηα κε θίιηξν
πνπ ζπκπηέδεη – απνπίπηεη απηέο ηηο αλεπηζχκεηεο εθπνκπέο
πεξηζζφηεξν απφ 60dB, δειαδή πεξηζζφηεξν απφ 1000 θνξέο!
8. Απηνλνκία. Δίλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξακέηξνπο ελφο
θνξεηνχ ξαδηνηειεθψλνπ C.B. θαη αθνξά ηνλ ρξφλν απφ ηελ
ζηηγκή πνπ ζα «αλνίμνπκε» έλα θνξεηφ C.B. κέρξη ηελ ζηηγκή πνπ
δελ ζα κπνξνχκε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε, ή ζα θιείζεη κφλν ηνπ.
Τπάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο παξαγφλησλ νη νπνίνη ζπληεινχλ
ζηελ κεγάιε ή κηθξή απηνλνκία ηνπ C.B.φπσο:
Ζ ρσξεηηθφηεηα ηεο κπαηαξίαο ζε mAH. Όζν κεγαιχηεξε
ρσξεηηθφηεηα έρεη κηα κπαηαξία, ηφζν κεγαιχηεξε απηνλνκία έρεη ην
C.B.
Πφζν «ξεχκα» ηξαβά ζηηο εμήο θαηαζηάζεηο: Δθπνκπή, ιήςε, θαη
αλακνλή. Δίλαη πξνθαλέο φηη ιηγφηεξν ξεχκα «ηξαβά», ζεκαίλεη
κεγαιχηεξε απηνλνκία, δειαδή πεξηζζφηεξνο σθέιηκνο ρξφλνο
επηθνηλσλίαο.
Ο ζπλνιηθφο δηακνηξαζκφο ηνπ ρξφλνπ εθπνκπήο, ιήςεο, αλακνλήο.
ε γεληθέο γξακκέο ν δηαζέζηκνο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ελφο θνξεηνχ C.B.
κνηξάδεηαη σο εμήο:
10% ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ ζε θαηάζηαζε εθπνκπήο.
10% ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ ζε θαηάζηαζε ιήςεο κε ην
κεγάθσλν ζην 80% ηεο έληαζήο ηνπ.
80% ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ ζε θαηάζηαζε αλακνλήο.
Δίλαη πξνθαλέο φηη αλ απμήζνπκε ηνλ ρξφλν εθπνκπήο ζα κεησζνχλ
αληίζηνηρα ν ρξφλνο ιήςεο θαη αλακνλήο, αλ απμεζεί ν ρξφλνο
ιήςεο, ζα κεησζεί αληίζηνηρα ν ρξφλνο εθπνκπήο θαη αλακνλήο.
Ζ ηάζε ηξνθνδνζίαο.
Ζ ηξνθνδνζία ησλ θνξεηψλ C.B. γίλεηαη είηε κε «απιέο», είηε κε
«επαλαθνξηηδφκελεο» κπαηαξίεο. Οη κπαηαξίεο απηέο αλ θαη θάλνπλ
ηελ ίδηα δνπιεηά, δελ είλαη ίδηεο. Οη απιέο κπαηαξίεο
ρξεζηκνπνηνχληαη κέρξη ηελ απνθφξηηζή ηνπο, θαη ζηελ ζπλέρεηα
πξέπεη λα ηηο αλαθπθιψζνπκε ζηα εηδηθά ζεκεία ζπγθέληξσζεο
κπαηαξηψλ.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.

Απιή αιθαιηθή κπαηαξία 1.5 Volt. Γίλεη κεγαιχηεξε ηάζε απφ ηελ
αληίζηνηρε επαλαθνξηηδφκελε, θαη κεγαιχηεξν ξεχκα.
Ζ ηάζε ησλ απιψλ κπαηαξηψλ είλαη 1.5 Volt, ζην εκπφξην ππάξρνπλ
δεθάδεο θαηαζθεπαζηέο πνπ δηαζέηνπλ κπαηαξίεο ζε δηάθνξεο ηηκέο
θαη κε δηαθνξεηηθφ ρξφλν δσήο - ξεπκαηνδνζίαο.
Σν κεγάιν πιενλέθηεκα ησλ απιψλ αιθαιηθψλ κπαηαξηψλ είλαη φηη
κπνξνχλ λα δψζνπλ κεγάιν ξεχκα γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαη
ην κεηνλέθηεκά ηνπο φηη δελ επαλαθνξηίδνληαη.
Οη επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο είλαη πξαθηηθά ην κφλν είδνο
κπαηαξηψλ πνπ είλαη ζπκθέξνπζεο νηθνλνκηθά γηα λα
ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηεκαηηθά απφ ηνπο θαηφρνπο ησλ θνξεηψλ C.B.

Δπαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο 1.2 Volt. Έρνπλ κηθξφηεξε ηάζε απφ
ηηο απιέο θαη δίλνπλ ιηγφηεξν ξεχκα, αιιά επαλαρξεζηκνπνηνχληαη
πεξίπνπ 300 θνξέο.
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ε ζρέζε κε ηηο «απιέο» κπαηαξίεο έρνπλ κηθξφηεξε ηάζε, 1.2 Volt,
θαη ζπλήζσο ην ξεχκα πνπ «δίλνπλ» είλαη κηθξφηεξν, θαη γηα
κηθξφηεξν ρξφλν απφ ηηο απιέο. ηνλ αληίπνδα φκσο, έρνπλ ην
πιενλέθηεκα ηηο επαλαρξεζηκνπνίεζεο γηα ηνπιάρηζηνλ 300 θνξέο,
νπφηε ζε θάζε πεξίπησζε παξά ην θφζηνο αγνξάο ηνπο είλαη
ζπκθέξνπζεο.
Ζ ηξνθνδνζία ησλ θνξεηψλ C.B. απφ άιιεο πεγέο.
Σα θνξεηά C.B. κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ έλα απφιπηα
αμηφπηζην κέζσ επηθνηλσλίαο παληνχ, ράξε ζηελ εμαηξεηηθά κειεηεκέλε
ζρεδίαζε, αιιά θαη ηελ πςειή ηερλνινγία ηνπο. Δθηφο ινηπφλ απφ ηελ
ηξνθνδνζία ηνπο απφ ηελ ή ηηο κπαηαξίεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην
θέιπθφο ηνπο, κπνξνχλ λα δερζνχλ θαη εμσηεξηθή ηξνθνδνζία.
πλήζσο ε ηξνθνδνζία ηνπο είλαη 12- 13.8 Volt DC, θαη κπνξεί λα
πξνέιζεη είηε απφ έλα ηξνθνδνηηθφ, είηε απφ ηελ κπαηαξία ηνπ
απηνθηλήηνπ, κεραλήο, ζθάθνπο, είηε απφ κηα εμσηεξηθή θνξεηή πεγή
ηξνθνδνζίαο.

Φνξεηφ C.B. εγθαηεζηεκέλν ζε «κεραλή» θαη ηξνθνδνηνχκελν απφ ηελ
κπαηαξία ηεο.
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Οη θαηαζθεπαζηέο θνξεηψλ C.B. ηα εθνδηάδνπλ κε έλα εηδηθφ θαιψδην
ηξνθνδνζίαο, πνπ ηνπο επηηξέπεη λα δερζνχλ εμσηεξηθή ηξνθνδνζία.
Πξνζνρή φκσο, άιινη θαηαζθεπαζηέο δεηνχλ λα αθαηξεζνχλ απφ κέζα νη
κπαηαξίεο πξηλ ζπλδεζεί ε εμσηεξηθή ηξνθνδνζία, ελψ άιινη
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εμσηεξηθή ηξνθνδνζία φρη κφλν γηα ηελ ηξνθνδνζία
ηνπ C.B, αιιά θαη γηα ηελ θφξηηζε ησλ κπαηαξηψλ ηνπ, επνκέλσο
δηαβάζηε πνιχ θαιά ην εγρεηξίδην ρξήζεο γηα ηελ απνθπγή βιαβψλ.

Φνξεηφ C.B. εγθαηεζηεκέλν ζε απηνθίλεην, ηξνθνδνηνχκελν απφ ηνλ
ειεθηξηθφ αλαπηήξα.
Όζα θνξεηά C.B. ηξνθνδνηνχληαη κέζσ ηνπ DC Power Adaptor ηνπ
θαηαζθεπαζηή ηνπο, δελ δέρνληαη ειεθηξηθνχο ζνξχβνπο απφ ην
ειεθηξηθφ ζχζηεκα αλάθιεμεο ηνπ απηνθηλήηνπ. Αληίζεηα, φζα είλαη
εθνδηαζκέλα κε έλα απιφ θαιψδην ηξνθνδνζίαο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή
ηνπο, ελδέρεηαη λα δερζνχλ ειεθηξηθφ ζφξπβν απφ ην θχθισκα
αλάθιεμεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε αγνξάζηε απφ έλα θαηάζηεκα
ειεθηξνληθψλ έλα DC to DC Power Adaptor, θαη ην πξφβιεκά ζαο ζα
εμαθαληζηεί.
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Φνξεηφ C.B. κε απιφ θαιψδην ηξνθνδνζίαο απφ ηνλ ειεθηξηθφ
αλαπηήξα.
Αλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην θνξεηφ C.B. ζαλ ζηαζκφ βάζεσο,
ρξεζηκνπνηήζηε έλα ηξνθνδνηηθφ εηδηθφ γηα ηξνθνδνζία πνκπνδεθηψλ,
κε εηδηθή έμνδν γηα ειεθηξηθφ αλαπηήξα ζηνλ νπνίν ζα ζπλδέζεηε ηνλ
αληίζηνηρν ξεπκαηνιήπηε ηνπ Power Adaptor ηνπ C.B ζαο. Αλ πάιη ην
θνξεηφ C.B. ζαο είλαη εθνδηαζκέλν κε έλα απιφ θαιψδην ηξνθνδνζίαο,
αξθεί λα ην ζπλδέζεηε κε δχν αξζεληθέο «κπαλάλεο» ζηνπο αθξνδέθηεο
(+) (-) ηνπ ηξνθνδνηηθνχ ζαο.

Παξάδεηγκα ηξνθνδνηηθνχ εθνδηαζκέλνπ κε ξεπκαηνδφηε ειεθηξηθνχ
αλαπηήξα θαη ζειπθνχο αθξνδέθηεο (+) (-).

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Απφ ηελ θχζε ηνπο ηα θνξεηά ξαδηνηειέθσλα έρνπλ ρακειή ειεθηξηθή
θαηαλάισζε, νπφηε νπνηνδήπνηε ηξνθνδνηηθφ 2-3 Ampere είλαη
ππεξαξθεηφ.
Ζ θεξαία
Ζ απηνθεξφκελε θεξαία ηνπ θνξεηνχ C.B. είλαη ην κέζν, γηα ηελ
εθπνκπή θαη ιήςε ησλ ξαδηνθπκάησλ ζπρλφηεηαο 27 ΜΖΕ, κέζσ ησλ
νπνίσλ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο νη C.B.-ers.
Οη ζχγρξνλεο θεξαίεο ησλ θνξεηψλ C.B. είλαη κηθξνχ κεγέζνπο, ζρεηηθά
ειαζηηθέο, αιιά ε απφδνζή ηνπο κάιινλ κέηξηα.

χγρξνλε θνξεηή θεξαία χγρξνλε ειηθνεηδήο θεξαία κεζαίνπ
κηθξνχ κήθνπο 15 cm,
κήθνπο 25 cm κε πελίν θνξηίζεσο
ηχπνπ Rubber –Duck.
ζην θέληξν.
Οη κηθξνχ κεγέζνπο θεξαίεο είλαη θαηάιιειεο γηα επηθνηλσλία ζε
αλνηρηνχο ππαίζξηνπο ρψξνπο, θαη γηα αληαπνθξίζεηο απφ κεξηθέο
εθαηνληάδεο κέηξσλ, έσο ιίγσλ ρηιηνκέηξσλ. Δίλαη θαηάιιειεο γηα
επηθνηλσλίεο νξεηβαηψλ, πεξηπαηεηψλ κέζα ζε δάζε, θπλεγψλ, ςαξάδσλ,
πξνζθφπσλ, θιπ πνπ απέρνπλ κεξηθά Κm κεηαμχ ηνπο.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Αλ φκσο έρνπκε κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα λα
επηθνηλσλνχλ θαηαπιηζκνί θαηαζθελσηψλ κεηαμχ ηνπο, θπιάθηα
ππξαζθαιείαο, ζθάθε πνπ απνκαθξχλνληαη πεξηζζφηεξν απφ 2 Km απφ
ηνλ αληαπνθξηηή ηνπο ζηε μεξά, πνδειάηεο, ηππείο, νη ζηαζκνί ειέγρνπ
δηαθφξσλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θιπ απαηηείηαη ε ρξήζε θεξαηψλ
κεγαιχηεξνπ κήθνπο.

χγρξνλε θνξεηή θεξαία κεγάινπ χγρξνλε θνξεηή θεξαία κεγάινπ
κήθνπο 54 cm κε πελίν θνξηίζεσο κήθνπο 1 m κε πελίν θνξηίζεσο
ζηελ κέζε.
ζηελ κέζε, θαηάιιειε γηα
καθξηλή επηθνηλσλία.
Οη κεγαιχηεξνπ κήθνπο θεξαίεο πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε αθηίλα
επηθνηλσλίαο, θαη θπζηθά πεξηζζφηεξε αμηνπηζηία. Σν κήθνο ηεο θεξαίαο
είλαη θξίζηκν, αιιά κφλν ν ίδηνο ν C.B-er κπνξεί λα εμαθξηβψζεη πνηνχ
κήθνπο θεξαία θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα ζηελ
πνδειαζία ρξεζηκνπνηψ κηα θεξαία ειηθνεηδή κε κήθνο 25 cm πνπ κνπ
πξνζθέξεη κέζε εγγπεκέλε κηθηή εκβέιεηα 3 Km. Δλψ νη επηθνηλσληαθέο
κνπ αλάγθεο ζην Camping θαιχπηνληαη κε κηα πηπζζφκελε κεηαιιηθή

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
θεξαία 1 m κε πελίν θνξηίζεσο ζηελ κέζε, θαη εγγπεκέλε κέζε κηθηή
εκβέιεηα 7 Km, θαζφινπ άζρεκα ε; Χο κέζε κηθηή εκβέιεηα λνείηαη ε
εκβέιεηα πνπ πξνζθέξεη έλα θνξεηφ ξαδηνηειέθσλν C.B. θάησ απφ ηηο
εμήο ζπλζήθεο:
Γεσγξαθηθφ αλάγιπθν κε πνιχ αξαηνχο ιφθνπο χςνπο έσο 75m, κέζν
νηθνδνκηθφ χςνο έσο 10m, απφζηαζε κεηαμχ ησλ νηθνδνκψλ 18 - 20m,
έδαθνο φρη «ζθαζκέλν» απφ ηελ μεξαζία, θαη ηξνπνζθαηξηθέο /
ηνλνζθαηξηθέο παξεκβνιέο θαη «ζφξπβν θαλαιηνχ» έσο 5 κνλάδεο S.
Φνξεηά θαη θεξαίεο αλάγθεο.
Οη θαηαζθεπαζηέο ησλ θνξεηψλ C.B. θξφληηζαλ ψζηε νη ίδηεο νη θνξεηέο
θεξαίεο λα κεηαηξέπνληαη ζε θεξαίεο mobile, ψζηε ζε πεξίπησζε
αλάγθεο λα κπνξεί λα απμεζεί ε εκβέιεηα ηνπ θνξεηνχ. Ζ κεηαηξνπή
κηαο θνξεηήο θεξαίαο ζε mobile ζπλήζσο γίλεηαη κέζσ κηαο καγλεηηθήο
βάζεο ηελ νπνία ηνπνζεηνχκε ζηελ νξνθή ηνπ απηνθηλήηνπ, θαη
ηεηξαπιαζηάδνπκε ηελ έληαζε ηνπ ζήκαηνο πνπ αθηηλνβνιεί ε θεξαία,
ιφγσ ηεο «ηερληηήο» γείσζεο πνπ παξέρεη ην κεηαιιηθφ ακάμσκα ζηελ
θεξαία. Μηα ηέηνηα θεξαία βιέπεηε ζηελ επφκελε εηθφλα…

Ζ κεηαηξνπή ηεο θνξεηήο
θεξαίαο ζε mobile γίλεηε
ζπλήζσο κε κηα καγλεηηθή
βάζε.

Φνξεηφ C.B. εθνδηαζκέλν κε
θεξαία πνπ κεηαηξέπεηε ζε mobile,
γηα λα απμεζεί ε εκβέιεηα ηνπ.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Ζ επηθνηλσλία κέζσ θνξεηψλ C.B.
H επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ C.B-ers πνπ είλαη εθνδηαζκέλνη κε θνξεηά
ξαδηνηειέθσλα C.B., είλαη θαηά θαλφλα κηα επηθνηλσλία θνληηλψλ
απνζηάζεσλ.
Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ νκάδσλ νξεηβαηψλ,
πεξηπαηεηψλ, θπλεγψλ, πξνζθφπσλ, ςαξάδσλ θιπ είλαη κηα επηθνηλσλία
πνπ θαιχπηεη απφζηαζε απφ κεξηθέο εθαηνληάδεο κέηξα, έσο κεξηθά
ρηιηφκεηξα.
Όινη φζνη έρνπλ κηα ζηνηρεηψδε επαθή κε ηελ εξαζηηερληθή επηθνηλσλία
κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, C.B. Radio, HAM Radio, PMR, LPD, FRS θιπ,
μέξνπλ πνιχ θαιά, φηη θαλέλαο απφ ηνπο παξαπάλσ εξαζηηερληθνχο
ηξφπνπο θνξεηήο επηθνηλσλίαο, δελ κπνξεί λα νξηνζεηεζεί κε αθξίβεηα.
Ζ εκπεηξία είλαη ν θαιχηεξνο νδεγφο γηα ηηο θνξεηέο επηθνηλσλίεο ζηελ
πεξηνρή ησλ C.B, θαη απνηππψλεηε ζηελ επφκελε εηθφλα….

Δκπεηξηθφο πίλαθαο εκβέιεηαο ησλ θνξεηψλ ξαδηνηειεθψλσλ C.B.
Με βάζε ινηπφλ ηελ εκπεηξία, ε απφζηαζε επηθνηλσλίαο κεηαμχ
θνξεηψλ ξαδηνηειεθψλσλ C.B. είλαη απφ κεξηθέο εθαηνληάδεο κέηξα,
έσο 2-6 Km, απφζηαζε ππεξαξθεηή γηα ηηο ζπλεζηζκέλεο ππαίζξηεο
δξαζηεξηφηεηεο.
Ζ εκβέιεηα απμάλεη έσο 10 Km, αλ ν θνξεηφο C.B-er επηθνηλσλεί κε έλα
θηλεηφ C.B-er, ε κέγηζηε εκβέιεηα επηηπγράλεηαη φηαλ ν θνξεηφο C.B-er
επηθνηλσλεί κε άιιν C.B-er πνπ βξίζθεηαη ζην ζπίηη ηνπ. ηελ πεξίπησζε
απηή ε εκβέιεηα κπνξεί λα θηάζεη αθφκε θαη ηα 8-16 Km.
Ζ επηθνηλσλία κέζσ θνξεηψλ C.B. αλ θαη δείρλεη λα έρεη πεξηνξηζκέλεο
δπλαηφηεηεο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππεξθαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
ησλ ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ. Μέρξη ζήκεξα, πνπ δηαβάδεηαη απηέο ηηο
γξακκέο, αζρνινχκαη 35 ρξφληα κε ηηο επηθνηλσλίεο C.B. θαη πνηέ δελ
έλησζα φηη δελ κπφξεζα λα εμππεξεηεζψ κε ην θνξεηφ C.B. κνπ. Σν έρσ
ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ ηνπνζέηεζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ θεξαηψλ κνπ,
ζε πεξηπάηνπο θαη εθδξνκέο, ζην Camping, ζην θνπζθσηφ κνπ, ζε
επηθνηλσλία απφ απηνθίλεην ζε απηνθίλεην, απφ ζπίηη ζε ζπίηη, ζηελ
πνδειαζία, θαη πνπ δελ ην έρσ ρξεζηκνπνηήζεη κε ηελ θνξεηή ειηθνεηδή
θεξαηνχια ηνπ, θαη ηηο αιθαιηθέο κπαηαξίεο ηνπ.
Ζ ηερληθή επηθνηλσλίαο κε θνξεηά C.B.
Οη 27 ΜΖΕ βξίζθνληαη ζην ηέινο ησλ βξαρέσλ θπκάησλ, θαη ζηελ αξρή
ησλ VHF, γηα ηνλ ιφγσ απηφ θαη έρνπλ κηα κηθηή ζπκπεξηθνξά, έρνπλ ηηο
βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ βξαρέσλ θπκάησλ, αιιά θαη πνιιά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ VHF. Ηδηαίηεξα νη επηθνηλσλίεο κε ηα θνξεηά C.B.
έρνπλ ηξνκεξή νκνηφηεηα κε ηηο αληίζηνηρεο επηθνηλσλίεο VHF.
Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ θνξεηψλ C.B., αιιά θαη νη επηθνηλσλίεο κεηαμχ
θνξεηψλ κε ηα θηλεηά ή ηα ξαδηνηειέθσλα βάζεο πξαγκαηνπνηνχληαη κε
ην θχκα εδάθνπο, ην θχκα δειαδή πνπ θηλείηαη παξάιιεια κε ην έδαθνο.
Λφγσ ηεο πςειήο ζπρλφηεηαο ησλ 27 ΜΖΕ, ην θχκα εδάθνπο
απνξξνθάηε γξήγνξα απφ ην έδαθνο θαη εμαζζελεί ζε δηάζηεκα κεξηθψλ
ρηιηνκέηξσλ καθξηά απφ ηελ θεξαία ηνπ θνξεηνχ.
Παξάιιεια ιφγσ ηνπ κηθξνχ κήθνπο θχκαηνο ησλ 27 ΜΖΕ, κφιηο 11m,
είλαη πνιχ εχθνιν λα έρνπκε δηάδνζε κέζσ αλαθιάζεσο ησλ
ξαδηνθπκάησλ ζην επίπεδν έδαθνο, αιιά θαη ζε νπνηαδήπνηε επίπεδε
επηθάλεηα κε κήθνο 11m, πξάγκα φρη ηδηαίηεξα δχζθνιν.
Απηφ ην κηθηφ ξαδηνθχκα, έλαο ζπλδπαζκφο επζχγξακκνπ θχκαηνο
εδάθνπο θαη αλαθιάζεσλ, επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία ησλ θνξεηψλ C.B.
κε ηα άιια ξαδηνηειέθσλα C.B., mobile ή βάζεσο.
Όπνπ ην επζχγξακκν θχκα εδάθνπο αδπλαηεί λα πεξάζεη έλα εκπφδην, ην
εμ αλαθιάζεσο θχκα ην πεξλά, θαη έηζη ππάξρεη ζπλέρεηα ζηελ
επηθνηλσλία. Ζ ηδαληθή πεξίπησζε είλαη ε θεξαία ηνπ θνξεηνχ C.B. θαη
ε θεξαία ηνπ αληαπνθξηηή ηνπ λα «βιέπνληαη» δειαδή λα έρνπλ νπηηθή
επαθή, γηαηί κεηαμχ ηνπο δελ παξεκβάιιεηαη θαλέλα εκπφδην.
Σα θνξεηά C.B. αλ θαη έρνπλ ηζρχ 4 Watt, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κε ηηο
πνιχ κηθξέο θεξαίεο πνπ έρνπλ, αθηηλνβνινχλ ην ηζφπνζν κηαο ηζρχνο

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
κεηαμχ 0,25 θαη 1.5 Watt. Απηή είλαη ε αιήζεηα. Δπνκέλσο ε κηθξή απηή
ηζρχο θαη απνξξνθάηε γξήγνξα απφ ην έδαθνο, θαη ε δπλαηφηεηα
δηαδνρηθψλ αλαθιάζεσλ είλαη πεξηνξηζκέλε. Ζ κφλε πεξίπησζε
καθξηλήο επηθνηλσλίαο κε θνξεηά C.B. είλαη ε επηθνηλσλία κέζσ
νπηηθήο επαθήο, φπσο ζηα VHF/UHF.
Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ θνξεηψλ.

Σα θνξεηά C.B. κε ηελ θφθθηλε γξακκή βξίζθνληαη ζε ιάζνο ζέζε, γηαηί
δελ έρνπλ νπηηθή επαθή θαζψο βξίζθνληαη πίζσ απφ ηνπο φγθνπο ησλ
πνιπθαηνηθηψλ, ζε αληίζεζε κε ηα ξαδηνηειέθσλα ηεο πξάζηλεο γξακκήο
πνπ έρνπλ νπηηθή επαθή επεηδή νη ρεηξηζηέο ηνπο ζηέθνληαη ζηελ κέζε
ηνπ δξφκνπ.
Με δεδνκέλε ηελ πεξηνξηζκέλε ηζρχ εθπνκπήο ηνπο, θαη ηελ ηζφπνζα
κεησκέλε ιήςε ηνπο, ηα θνξεηά C.B. επηθνηλσλνχλ ζε θνληηλνχο
ππαίζξηνπο αλνηρηνχο θαη επίπεδνπο ρψξνπο κε ηα ξαδηνθχκαηα ηνπ
θχκαηνο εδάθνπο. Σν ζήκα ηνπ θχκαηνο εδάθνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ
ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ, αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δηακφξθσζεο ηνπ ηφζν
κε δηακφξθσζε ΑΜ, φζν θαη κε FM.
Σν θχκα εδάθνπο πνπ δηαδίδεηαη παξάιιεια κε ν έδαθνο ζε ρακειφ
χςνο, δελ είλαη θαηάιιειν γηα επηθνηλσλία κέζα ζε πφιεηο, εηδηθά ζε
ππθλνδνκεκέλεο πεξηνρέο, κε κεγάινπ χςνπο θαη φγθνπ θηήξηα ή
ηερληθά έξγα.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
ε απηέο ηηο ππθλνδνκεκέλεο πεξηνρέο ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ
θνξεηψλ C.B. πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο απφ ηα ξαδηνθχκαηα πνπ
αλαθιψληαη επάλσ ζηνπο ηνίρνπο ησλ νηθνδνκψλ, ηνπο δξφκνπο, αιιά
θαη απφ ην ρακειά δηαδηδφκελν θχκα εδάθνπο θπξίσο ζε επζχγξακκνπο
δξφκνπο κε αξθεηφ πιάηνο.
Γείηε ζηελ αλσηέξσ εηθφλα έλα παξάδεηγκα καθξηλήο επηθνηλσλίαο κε
θνξεηά C.B, κέζα ζηελ ππθλνδνκεκέλε Αζήλα. Οη C.B.-ers ησλ νπνίσλ
νη θεξαίεο ζπλδένληαη κε ηελ πξάζηλε γξακκή, έρνπλ καθξηλή
επηθνηλσλία επεηδή νη θεξαίεο ηνπο έρνπλ νπηηθή επαθή, θαη επνκέλσο
κηθξή απψιεηα. Αληίζεηα, νη C.B-ers ησλ νπνίσλ ηα θνξεηά C.B. δελ
έρνπλ νπηηθή επηθνηλσλία γηαηί παξεκβάιινληαη νη φγθνη ησλ
πνιπθαηνηθηψλ, έρνπλ κηθξή εκβέιεηα, πνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζηηο φπνηεο
αλαθιάζεηο είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ ζηνπο ηνίρνπο ησλ πνιπθαηνηθηψλ
θαη ζην νδφζηξσκα ησλ δξφκσλ.
Σν ίδην αθξηβψο ηζρχεη φηαλ κεηαμχ ησλ ξαδηνηειεθψλσλ CB
παξεκβάιιεηαη έλα θπζηθφ εκπφδην πρ. έλαο ιφθνο. Ο νξεηλφο φγθνο
ελφο ιφθνπ πρ ηνπ Λπθαβεηηνχ είλαη έλα θπζηθφ εκπφδην πνπ πξνθαιεί
ηεξάζηηα εμαζζέλεζε ζηελ δηάδνζε ησλ ξαδηνθπκάησλ.
Όζν ςειφηεξνο είλαη έλαο ιφθνο, ηφζν πην δχζθνια ηνλ μεπεξλνχλ ηα
ξαδηνθχκαηα. Ζ θαιχηεξε ιχζε είλαη λα κεηαθηλεζνχλ νη ρεηξηζηέο ησλ
ξαδηνηειεθψλσλ ζηα πιάγηα ηνπ ιφθνπ ψζηε λα έρνπλ φζν ην δπλαηφλ
θαιχηεξε νπηηθή επαθή.

ηα ξαδηνηειέθσλα κε ηελ θφθθηλε γξακκή παξεκβάιιεηαη ν φγθνο ηνπ
Λπθαβεηηνχ εμαζζελψληαο ηα ξαδηνθχκαηα, ζε αληίζεζε κε ηα
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ξαδηνηειέθσλα κε ηελ πξάζηλε γξακκή φπνπ κεηαμχ ηνπο
παξεκβάιινληαη νη θαηά πνιχ κηθξφηεξνπ φγθνπ / χςνπο πνιπθαηνηθίεο.
Αλ δελ είλαη δπλαηφλ λα κεηαθηλεζνχλ θαη νη δχν ρεηξηζηέο
ξαδηνηειεθψλσλ CB, ζηα πιάγηα ηνπ ιφθνπ, ηφηε ν έλαο ηνπιάρηζηνλ ζα
πξέπεη λα αλεβεί φζν ην δπλαηφ ςειφηεξα θαη αλ είλαη δπλαηφλ λα θηάζεη
ζηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ φπσο δείρλεη ε επφκελε εηθφλα.

Πνιιέο θνξέο ελδέρεηαη λα απαηηείηαη επηθνηλσλία ζε κεγάιε απφζηαζε
κεηαμχ νκάδσλ θπλεγψλ, νξεηβαηψλ, πεξηπαηεηψλ θιπ, αιιά κεηαμχ
ηνπο παξεκβάιινληαη θάπνηνο / θάπνηνη νξεηλνί φγθνη πξαθηηθά
αδηαπέξαζηνη απφ ηα ξαδηνθχκαηα CB.
ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ιχζε είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ελφο simplex
repeater, ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζην πςειφηεξν ζεκείν ηεο πεξηνρήο, θαη
αλαιακβάλεη λα θξαηήζεη ηηο νκάδεο απηέο ζε επαθή. Σν simplex
repeater είλαη κηα ζπζθεπή θαηαγξαθήο θαη αλαπαξαγσγήο θσλήο, ε
νπνία ζπλδέεηαη κε νπνηνδήπνηε θνξεηφ ξαδηνηειέθσλν C.B. θαη φρη
κφλν.
Σα simplex repeater είλαη θνξεηέο ζπζθεπέο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ θαη
απηέο κε κπαηαξίεο, θαη πξνζθέξνπλ πξνζσξηλά πεξηζηαζηαθή
επηθνηλσλία ηνπηθνχ επηπέδνπ. Ζ απηνλνκία ηνπ simplex repeater
εμαξηάηαη απφ ηελ ρξήζε ηνπ, θαη ηελ ρσξεηηθφηεηα ησλ κπαηαξηψλ ηνπ.
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πλήζσο απηά ηα ηνπηθά simplex repeater ρξεζηκνπνηνχληαη φζν δηαξθεί
ε «εμφξκεζε» ησλ C.B-ers ζηελ χπαηζξν, απφ κεξηθέο ψξεο, έσο έλα
αββαηνθχξηαθν. Ζ επηινγή ηνπ θαλαιηνχ γίλεηαη ζε ζπλελλφεζε κε
ηνπο C.B.-ers ηεο πεξηνρήο. Γελ ππάξρεη εηδηθφ θαλάιη γηα ηα simplex
repeater, νπνηνδήπνηε θαλάιη γεληθήο ρξήζεσο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί, εθηφο απφ ηα θαλάιηα 1-9-11-19-40 πνπ είλαη
δεζκεπκέλα γηα ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία.
Ζ ζπλδεζκνινγία ηνπ repeater κε ην θνξεηφ C.B. γίλεηαη σο εμήο:
Σν θαιψδην MIC ηνπ repeater ζπλδέεηαη ζηελ έμνδν EAR ηνπ C.B. θαη
ην θαιψδην AF Out ηνπ repeater ζηελ είζνδν MIC ηνπ θνξεηνχ C.B. απφ
ηελ νπνία γίλεηαη απηφκαηα θαη ην ΡΣΣ.
Πψο εξγάδεηαη ην simplex repeater;
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιήςεο ην simplex repeater «καγλεηνθσλεί» ηελ
θσλή ηνπ αληαπνθξηηή καο, θαη φηαλ απηφο ηειεηψζεη, απηφκαηα θάλεη
ΡΣΣ ζην C.B. θαη δηνρεηεχεη ην πεξηερφκελν ηεο καγλεηνθψλεζεο ζηελ
είζνδν MIC ηνπ C.B. πνπ ηελ επαλεθπέκπεη ζην ίδην θαλάιη.

Ζ επηθνηλσλία κε ην simplex repeater είλαη εμππεξεηηθή, αιιά αξγή.
Σερληθά θαη ηππηθά δελ είλαη RF repeater ζαλ απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη
ξαδηνεξαζηηέρλεο ή ηα εηδηθά ξαδηνδίθηπα. Πξφθεηηαη γηα έλα
«καγλεηφθσλν» γηα έλα «ηειεθσλεηή», ν νπνίνο αληί λα αλαπαξάγεη ην
κήλπκα πνπ καο άθεζε θάπνηνο, αλαπαξάγεη ηα ιεγφκελα ηνπ
αληαπνθξηηή καο.
Απηά ηα «καγλεηφθσλα» νλνκάζηεθαλ simplex repeater, γηα λα δείμνπλ
φηη δελ έρνπλ θακηά ζρέζε κε ηα duplex repeater ησλ ξαδηνεξαζηηερλψλ
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ή ησλ ξαδηνδηθηχσλ. Δίλαη πάκθζελα, ζηνηρίδνπλ κεξηθέο δεθάδεο Δπξψ,
θαη έρνπλ εμαπισζεί ζε φιν ηνλ θφζκν εδψ θαη πνιιά ρξφληα.

Οπνηνδήπνηε πςειφ ζεκείν είλαη αξθεηφ γηα ηνπνζεηεζεί ην C.B.
simplex repeater.
Σν κεηνλέθηεκά ηνπο είλαη ν κεγάινο ρξφλνο πνπ ζπαηαιάηε γηα ηελ
επηθνηλσλία, γηα παξάδεηγκα, ν CB A εθπέκπεη γηα ηξία ιεπηά θαη
ζηακαηά, απηφκαηα ην simplex repeater αξρίδεη λα αλαπαξάγεη γηα άιια
ηξία ιεπηά ην ίδην κήλπκα, νπφηε απαηηνχληαη 6 ιεπηά ηνπιάρηζηνλ γηα
ηελ αλακεηάδνζε θάζε κελχκαηνο. Πνιχο ρξφλνο ζα κνπ πείηε, λαη, αιιά
ε επηθνηλσλία ζηα C.B.είλαη εξαζηηερληθή, νπφηε κεηξά ε δπλαηφηεηα
κεηάδνζεο κηαο πιεξνθνξίαο θαη φρη ν ρξφλνο ζηνλ νπνίν ζα κεηαδνζεί.
Γείηε έλα απφ ηα πην θζελά θαη δηαδεδνκέλα simplex repeater.

Simplex Repeater ζε κέγεζνο θνπηηνχ ηζηγάξσλ! Σηκή; 60 Δπξψ!
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Ζ επηθνηλσλία θνξεηψλ C.B. κε mobile C.B.
Πνιχ ζπρλά νη C.B-ers κε θνξεηά C.B. ρξεηάδεηαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε
άιινπο C.B-ers πνπ νδεγνχλ ηα απηνθίλεηά ηνπο. Τπάξρνπλ πάκπνινη
ιφγνη γη’ απηφ. Ο ζπλεζέζηεξνο ιφγνο είλαη λα ηνπο νδεγήζνπλ ζην
ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ε νκάδα ησλ πεξηπαηεηψλ, ζθηέξ, νξεηβαηψλ, ή λα
ηνπο ππνδείμνπλ ην ζεκείν ζην νπνίν ππάξρεη ην Camping ή ν
θαηαπιηζκφο ηνπο.
ε θάζε πεξίπησζε, έρνπκε ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ κεηαθηλνχκελσλ
ξαδηνηειεθψλσλ C.B. κε πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο, θαη
κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο. Γηα ηνλ ιφγσ απηφ:
1. Υξεζηκνπνηείζηε φιε ηελ ηζρχ ηνπ θνξεηνχ ζαο ψζηε λα έρεηε ην
κέγηζην δπλαηφ ζήκα, θαη άξα ηελ θαιχηεξε δπλαηή επηθνηλσλία.
Διαηηψζηε ηελ ηζρχ ζαο, κφλν φηαλ ηα κεηαμχ ζαο ζήκαηα γίλνπλ
πνιχ δπλαηά.
2. Μείλεηε ζην ίδην ζεκείν πνπ πξσηναθνπζηήθαηε κε ηνλ θηλεηφ
ζηαζκφ, θαη κελ κεηαθηλήζηε νχηε κέηξν!
3. Να κηιάηε θνληά ζην κηθξφθσλν πξνζέρνληαο νη ξηπέο ηνπ αλέκνπ
ή ν ζφξπβνο απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν λα κελ δεκηνπξγνχλ
πξφβιεκα ζηελ δηακφξθσζή ζαο.
4. Πξνζπαζήζηε λα κελ εθπέκπεηε πεξηζζφηεξν απφ 1-2 ιεπηά, θαη
θξνληίζηε ην Volume λα κελ ππεξβαίλεη ην 50-60%.
5. Αλ ε επηθνηλσλία ζαο γίλεηαη δχζθνιε ή έρεη αξθεηέο δηαιείςεηο,
«αλνίμηε» φιν ην Squelch, ψζηε λα αθνχηε αθφκε θαη ηα πνιχ
αζζελή ζήκαηα.
Ζ επηθνηλσλία θνξεηψλ C.B. κε ξαδηνηειέθσλα βάζεσο.
Σα ξαδηνηειέθσλα βάζεσο είλαη ν ζπλδεηηθφο θξίθνο ησλ θηλεηψλ θαη
θνξεηψλ ζηαζκψλ κε ηνλ ππφινηπν θφζκν. Δίλαη ην θνκβηθφ ζεκείν απφ
ην νπνίν ν C.B-er πεξηκέλεη λα ιάβεη νδεγίεο, πιεξνθνξίεο θιπ ή
αληίζηνηρα λα δψζεη πιεξνθνξίεο.
Οη C.B-ers απφ ηνπο ζηαζκνχο βάζεσο ησλ ζπηηηψλ ηνπο είλαη ε
αζθάιεηα ησλ θνξεηψλ C.B-ers. Δίλαη νη ρνκπίζηεο εθείλνη νη νπνίνη
παξαθνινπζνχλ θαη θξαηνχλ ζπληξνθηά ζηηο νκάδεο ησλ εθδξνκέσλ,
ζηνπο ςαξάδεο, ζηνπο νδεγνχο ησλ απηνθηλήησλ θιπ.
Κάζε Ραδηνηειέθσλν C.B. βάζεσο είλαη θαηά θαλφλα εθνδηαζκέλν κε
κηα αληίζηνηρε θεξαία βάζεσο ζε αξθεηφ χςνο απφ ην έδαθνο, πνπ ηνπ
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επηηξέπεη λα επηθνηλσλεί κε ηα θνξεηά C.B. ζε απνζηάζεηο κεηαμχ 8 θαη
16 Km.
Φξνληίζηε λα έρεηε πάληνηε «επαθή» κε έλα ηνπιάρηζηνλ ζηαζκφ
βάζεσο ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή θαη αλ βξίζθεζηε γηα ηελ ππαίζξηα
δξαζηεξηφηεηά ζαο. Δηδηθά νη θνξεηνί ζηαζκνί C.B. πνπ:
1. Βξίζθνληαη ζε ζπλζήθεο πεξηπάηνπ. Μπνξεί λα ραζείηε –
απνπξνζαλαηνιίζηε , λα ηξαπκαηηζηείηε – αθηλεηνπνηεζείηε, λα
εληνπίζεηε θσηηά ή λα παγηδεπηείηε απφ ηελ θσηηά, λα δερζείηε
επίζεζε απφ θάπνην δψν θιπ.
2. Οξεηβαηνχλ. Οη νξεηβάηεο είλαη εθηεζεηκέλνη ζε ζπλζήθεο
ηξαπκαηηζκνχ – αθηλεηνπνίεζεο, εγθισβηζκνχ απφ πηψζε
αδξαλψλ πιηθψλ ή απφ ππεξρείιηζε πνηακψλ, ρεηκάξξσλ θιπ.
3. Δπηβαίλνπλ ζε θάπνην κηθξφ ζθάθνο. Οη ζηαζψηεο ηεο ζάιαζζαο
θηλδπλεχνπλ απφ βιάβε ηεο κεραλήο, έιιεηςε θαπζίκσλ, εηζξνή
λεξνχ, θσηηά, απψιεηα θνππηψλ, παληψλ – ηζηίσλ θιπ.
4. Όινη νη θνξεηνί C.B.-ers θηλδπλεχνπλ απφ απφηνκε αιιαγή ησλ
θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ, έρνπλ άγλνηα ησλ φζσλ γίλνληαη ζηελ
πεξηνρή πνπ θηλνχληαη ή ζηελ ίδηα ηελ ρψξα γεληθφηεξα, θαη γεληθά
είλαη απνιχησο εθηεζεηκέλνη ζε θηλδχλνπο πνπ κφλν ε επαθή ηνπο
κε έλα ή πεξηζζφηεξνπο ζηαζκνχο βάζεσο ζηελ πεξηνρή πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζα ηνπο εμαζθαιίζεη.
Σα θνξεηά C.B. ζαλ ζηαζκνί βάζεσο.
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο επηηξέπνπλ ζηα θνξεηά C.B. λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ ζηαζκνί βάζεσο, θαη κάιηζηα κε αμηφινγε
επηηπρία. Ζ ηζρχο εμφδνπ ηνπ πνκπνχ, θαη ε επαηζζεζία ηνπ δέθηε, αιιά
θαη φια ηα άιια ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη παλνκνηφηππα κε απηά
ησλ ζηαζκψλ βάζεσο. Δπνκέλσο δελ ππάξρεη θίλδπλνο παξεκβνιψλ ή
ινηπφλ ελνριήζεσο ζε άιιεο ζπζθεπέο φπσο νη ηειενπηηθνί ή
ξαδηνθσληθνί δέθηεο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ θνξεηψλ C.B. ζαλ ζηαζκψλ
βάζεσο είλαη αζθαιήο, φπσο έρεη απνδεηρζεί απφ εθαηνκκχξηα
εγθαηαζηάζεηο ζηηο ρψξεο φινπ ηνπ θφζκνπ..
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Κεξαία.

Κεξαία βάζεσο C.B. ρακειήο απνιαβήο, θαηάιιειε γηα ζπλεξγαζία κε
θνξεηά C.B.
ηα θνξεηά C.B δελ είλαη απαξαίηεηε ε εγθαηάζηαζε κηαο θεξαίαο κε
κεγάιε απνιαβή, κηα θεξαία ι/4 ή αθφκε θαη κηθξφηεξεο απνιαβήο,
αιιά θαιά γεησκέλε, ζπλήζσο είλαη αξθεηή. Ζ εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ηα
θνξεηά ξαδηνηειέθσλα C.B. κε θεξαίεο ι/4 θαιχπηνπλ αθφκε θαη 20 Km
ζε ζπλζήθεο ήπηνπ γεσγξαθηθνχ αλάγιπθνπ, θαη κηθξήο ηξνπνζθαηξηθήο
/ ηνλνζθαηξηθήο δηάδνζεο.
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Κεξαία βάζεσο C.B. Ground Plane ι/4. Ζ ρακειή γσλία ησλ Radial
«ζηέιλεη» ην ζήκα ρακειά ζην έδαθνο.
Οη θεξαίεο κε κεγάιε απνιαβή, εθηφο ηνπ φηη δελ επηηξέπνληαη, ελδέρεηαη
λα νδεγήζνπλ ζηνλ δέθηε ηνπ θνξεηνχ κεγάια ζήκαηα, πνπ ζα
πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθή κείσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ήρνπ πνπ ζα
αθνπζηεί ζην κεγάθσλν.
Αληίζεηα νη κηθξήο απνιαβήο θεξαίεο βνεζνχλ ζηελ πνηνηηθφηεξε
απφδνζε ηνπ ήρνπ απφ ην κεγάθσλν. Αθξηβψο φηη ρξεηαδφκαζηε γηα κηα
πνηνηηθή αθξφαζε.
Κάζνδνο – βάζε ζηήξημεο.
Καη γηα ηα θνξεηά C.B. ρξεηάδεηαη κηα θάζνδνο ρακειψλ απσιεηψλ,
ρξεζηκνπνηήζηε θαζφδνπο κε παξαπιήζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ RG-8 /
RG-213. Δπεηδή φκσο είλαη «βαξηά» θαη δχζθακπηα θαιψδηα, κελ ηα
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ζπλδέζεηε απεπζείαο ζην θνξεηφ C.B, αιιά κέζσ κηαο βάζεο γηα θνξεηά
C.B.

Βάζε θαηάιιειε γηα ηελ ζηήξημε ηνπ θνξεηνχ C.B. θαη ηελ κεηαηξνπή
ηνπ ζε ζηαζκφ βάζεσο.
Antenna tuner – γέθπξα ζηαζίκσλ θπκάησλ.

Antenna Matcher γηα ηνπο 27 ΜΖΕ
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Όπσο ζπκβαίλεη κε ηα ξαδηνηειέθσλα C.B. βάζεσο, έηζη θαη κε θνξεηά
C.B. είλαη απαξαίηεην ηα ζηάζηκα ηνπ θεξαηνζπζηήκαηνο λα είλαη
ρακειά, ιηγφηεξα απφ 1:1,5. Αλ ηα ζηάζηκα είλαη πεξηζζφηεξα, θαη γηα
δηαθφξνπο ιφγνπο δελ κπνξεί λα γίλεη θαιχηεξε πξνζαξκνγή, ηφηε ε
ρξήζε ελφο antenna tuner – matcher είλαη κνλφδξνκνο. Υξεζηκνπνηήζηε
ηα εηδηθά tuner – matcher γηα C.B. Δίλαη θζελφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα
ηνπ Ham Radio, θαη ζπλήζσο έρνπλ κηθξφηεξν κέγεζνο.

Βαηφκεηξν θαη γέθπξα ζηαζίκσλ θπκάησλ θαηάιιειε γηα ηνπο 27 ΜΖΕ.
Αλ ε θεξαία ζαο δελ έρεη ζηάζηκα, ηφηε ρξεζηκνπνηήζηε νπσζδήπνηε κηα
γέθπξα ζηαζίκσλ θπκάησλ / βαηηφκεηξν γηα λα παξαθνινπζείηε ηη
ζπκβαίλεη ζηελ θεξαία ζαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπνκπήο, γηα λα
απνθχγεηε δπζάξεζηεο εθπιήμεηο.
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Σν θίιηξν δηειεχζεσο ρακειψλ ζπρλνηήησλ.

Φίιηξν δηειεχζεσο ρακειψλ ζπρλνηήησλ.
Αλ θαη ΟΛΑ ηα ξαδηνηειέθσλα C.B. Βάζεσο, θηλεηά, ή θνξεηά, είλαη
εθνδηαζκέλα κε εζσηεξηθφ θίιηξν δηειεχζεσο ρακειψλ ζπρλνηήησλ
60dB ηνπιάρηζηνλ, θαιφ είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη έλα εμσηεξηθφ
ψζηε λα είζηε βέβαηνη φηη ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζα ελνριήζεηε άιιεο
ζπζθεπέο.
Σν ηξνθνδνηηθφ

Απιφ ηξνθνδνηηθφ 13.8V/3A θαηάιιειν γηα θνξεηά C.B.
Οπνηνδήπνηε ηξνθνδνηηθφ 12-13.8 Volt/2-3 Ampere ζρεδηαζκέλν γηα
ζπλεξγαζία κε πνκπνδέθηεο θάζε είδνπο είλαη θαηάιιειν. Αλ ην θνξεηφ
ζαο δηαζέηεη Power Adaptor κε ξεπκαηνιήπηε ζπκβαηφ κε ηνλ
ξεπκαηνδφηε ηνπ ειεθηξηθνχ αλαπηήξα ηνπ απηνθηλήηνπ, ην
ηξνθνδνηηθφ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη αληίζηνηρν ξεπκαηνδφηε.
Γηαθνξεηηθά, νπνηνδήπνηε ηξνθνδνηηθφ κε «ζειπθέο κπφξλεο» είλαη
θαηάιιειν.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Σν κηθξνκεγάθσλν

Μηθξνκεγάθσλν θνξεηψλ C.B.
Δίλαη πξνθαλέο φηη έλα θνξεηφ C.B. είηε ζην απηνθίλεην, είηε ζην ζπίηη
δελ είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην ρέξη, γηαηί είλαη ζπλδεδεκέλν κε
έλα ζσξφ θαιψδηα, ηα ειάρηζηα είλαη: ηξνθνδνζίαο θαη θάζνδνο.
Σν κηθξνκεγάθσλν είλαη κηα ζχλζεηε ιέμε, θαη πξνέξρεηαη απφ ηελ
ζχκπηπμε ησλ ιέμεσλ κηθξφθσλν θαη κεγάθσλν, είλαη κηα ζπζθεπή ε
νπνία πεξηέρεη έλα κηθξφθσλν γηα λα ζηέιλνπκε ηελ θσλή καο, έλα
κεγάθσλν γηα λα θάλνπκε αθξφαζε, θαη έλα δηαθφπηε ΡΣΣ γηα λα
ζέηνπκε ην θνξεηφ C.B. ζε ζέζε εθπνκπήο – ιήςεο.
Σν κηθξνκεγάθσλν επηηξέπεη ζηνλ C.B-er λα έρεη ζηαζεά ηνπνζεηεκέλν
ζηελ εηδηθή βάζε ζηήξημεο ην θνξεηφ C.B, θαη λα ζπλνκηιεί ρσξίο λα
είλαη αλαγθαίν λα ην θξαηά ζην ρέξη. Βνιηθφ θαη εξγνλνκηθφ!

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.

Hands Free γηα θνξεηά C.B. ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζε κεραλέο.
Γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο ηνπ βηβιίνπ, φηαλ ηα θνξεηά C.B.
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε «κεραλέο», αληί γηα κηθξνκεγάθσλα
ρξεζηκνπνηνχληαη Hands Free ηα νπνία κπνξνχλ λα ελεξγνπνηήζνπλ ην
θνξεηφ C.B. είηε παηψληαο ην ΡΣΣ, είηε κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο VOX.
Φεθηαθά θίιηξα ESP
Σα ηειεπηαία ρξφληα νη θαηαζθεπαζηέο θνξεηψλ C.B. θξνληίδνπλ λα ηα
εθνδηάδνπλ κε πςειήο πνηφηεηαο – δξαζηηθφηεηαο θίιηξα, ηα νπνία
πεξηνξίδνπλ ζεκαληηθά ηνλ «ζφξπβν ηνπ θαλαιηνχ» , έηζη ψζηε πξαθηηθά
λα απμήζνπλ ηελ εκβέιεηα ηεο επηθνηλσλίαο ηνπο ζην κέγηζην δπλαηφ,
αθνχ ζα είλαη ζε ζέζε λα ιάβνπλ αθφκε θαη ηα πην αζζελή ζήκαηα.
ηα παιαηφηεξα κνληέια ππήξρε ε ηάζε λα ρξεζηκνπνηνχληαη θίιηξα ζαλ
ην Sound tracker ηεο Cobra, ηα νπνία πεξηφξηδαλ ηνλ ζφξπβν ηνπ
θαλαιηνχ θαηά 90%, ελψ ζηελ εθπνκπή ελίζρπαλ ζεκαληηθά ηελ
εθπεκπφκελε δηακφξθσζε.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.

To ζχζηεκα Sound tracker ηεο Cobra, θαη ε εληππσζηαθή θαηαζηνιή ηνπ
«ζνξχβνπ ηνπ θαλαιηνχ»
Πξφζθαηα ηα ζπζηήκαηα απηά αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην ςεθηαθφ
ζχζηεκα ESP, Electronic Signal Processor, ην νπνίν εξγάδεηαη κε αθφκε
θαιχηεξα απνηειέζκαηα, ηφζν ζηελ θαηαζηνιή ηνπ ζνξχβνπ, φζν θαη
ζηελ ςεθηαθή επεμεξγαζία ηεο εθπεκπφκελεο δηακφξθσζεο.

Γείηε ηελ ηεξάζηηα δηαθνξά ηνλ φγθν ηεο δηακφξθσζεο κε ηελ ρξήζε ηνπ
ζπζηήκαηνο ESP.
Σα απνηειέζκαηα είλαη εληππσζηαθά, φρη κφλν βιέπνληαο ηα ζρήκαηα,
αιιά θπξίσο αθνχγνληαο ηελ πνηνηηθή δηαθνξά ζηα ίδηα ηα θνξεηά C.B.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.

Ζ ΓΗΑΓΟΖ ΣΧΝ ΡΑΓΗΟΚΤΜΑΣΧΝ
ΣΖΝ CITIZENS BAND.
Αγαπεηνί θίινη ηεο Citizens Band, κφιηο αλνίμεηε ην θνπκπί ON-OFF
ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ ζαο, ζα αθνχζεηε δηάθνξεο ζπλνκηιίεο, άιιεο
ελδηαθέξνπζεο, άιιεο βαξεηέο, θαη άιιεο αδηάθνξεο! ε θάζε πεξίπησζε
ζα αθνχζεηε θάπνηνπο θίινπο ηεο Citizens Band είηε απφ ηελ Διιάδα,
είηε απφ ην εμσηεξηθφ λα ζπδεηνχλ. Πψο φκσο απηέο νη ζπλνκηιίεο
θζάλνπλ ζηελ θεξαίαο ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ ζαο;

Σα ξαδηνηειέθσλα C.B. επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο απεπζείαο κέζσ
ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ.
Αο μεθηλήζνπκε απφ ηελ αξρή!

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.

πλνπηηθά ε ιεηηνπξγία ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ C.B.
Όηαλ πηέζνπκε ην ΡΣΣ ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ καο, θαη αξρίζνπκε λα
κηιάκε θνληά ζην κηθξφθσλν, ην ξαδηνηειέθσλν κεηαηξέπεη ηελ θσλή
καο ζε ελαιιαζζφκελν δηακνξθσκέλν ξεχκα ζπρλφηεηαο 26.965 –
27.405 ΜΖΕ αλάινγα κε ην θαλάιη πνπ έρνπκε επηιέμεη γηα ηελ
ζπλνκηιία καο.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.

Σα ξαδηνηειέθσλα C.B. επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ ηνπ θχκαηνο
εδάθνπο ή ηνπ νπξάληνπ θχκαηνο.
Απηφ ην δηακνξθσκέλν ελαιιαζζφκελν ξεχκα, ε θεξαία ην κεηαηξέπεη
ζε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία ίδηαο ζπρλφηεηαο, θαη ηελ εθπέκπεη
ζηελ αηκφζθαηξα. Ζ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία πνπ θηλείηαη
παξάιιεια κε ηελ επηθάλεηα ηεο γεο, νλνκάδεηαη θχκα εδάθνπο, ελψ ε
αθηηλνβνιία πνπ θαηεπζχλεηαη πξνο ηνλ νπξάλην ζφιν νλνκάδεηαη
νπξάλην θχκα.

Οη ηνπηθέο επηθνηλσλίεο C.B. βαζίδνληαη ζην θχκα εδάθνπο.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Οη C.B-ers θαηά θαλφλα ρξεζηκνπνηνχλ ην θχκα εδάθνπο γηα ηηο
επηθνηλσλίεο ηνπο, ελψ ην νπξάλην θχκα έρεη πνιχ κηθξή ζπκβνιή ζηελ
επηθνηλσλία ηνπο, ηνπιάρηζηνλ ζε κηθξέο ρψξεο φπσο ε Διιάδα, αληίζεηα
ζε ρψξεο φπσο: νη ΖΠΑ, ν Καλαδάο, ε Απζηξαιία, ε Ρσζία θιπ, είλαη
εμ’ ίζνπ ζεκαληηθφ κε ην θχκα εδάθνπο. Αλ βέβαηα ζεσξήζνπκε ηελ
Δπξψπε ζαλ έλα εληαίν ρψξν, θάηη ζαλ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο
Δπξψπεο, ηφηε λαη, ην νπξάλην θχκα έρεη εμ’ ίζνπ ζεκαληηθή ζπκβνιή
ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ.

ηηο κεγάιεο ρψξεο πρ. ΖΠΑ, Καλαδά, Απζηξαιία, Ρσζία θιπ νη
επηθνηλσλίεο C.B. βαζίδνληαη θαη ζην Οπξάλην θχκα.
Γηα ηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, πνπ απηή καο ελδηαθέξεη, ην ζχλνιν
ησλ επηθνηλσληψλ κε ξαδηνηειέθσλα C.B. βαζίδεηαη ζην θχκα εδάθνπο,
γηα ηνλ ιφγσ απηφ ζα αζρνιεζνχκε πεξηζζφηεξν κε ηελ δηάδνζε ηνπ
θχκαηνο εδάθνπο θαη ιηγφηεξν κε ην νπξάλην θχκα.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Γεληθέο αξρέο δηάδνζεο ησλ ξαδηνθπκάησλ.
Κάζε θεξαία ξαδηνηειεθψλνπ C.B. είηε είλαη θεξαία βάζεσο, είηε θεξαία
απηνθηλήηνπ, είηε θεξαία Walkie Talkie, φηαλ δηαξξέεηαη απφ ην
δηακνξθσκέλν ελαιιαζζφκελν ξεχκα κε ην νπνίν ηελ ηξνθνδνηεί ε
ζπζθεπή C.B εθπέκπεη έλα ζχλζεην ελεξγεηαθφ πεδίν, πνπ απνηειείηαη
απφ δχν αιιειέλδεηα κεηαμχ ηνπο πεδία, έλα ειεθηξηθφ πεδίν, θαη έλα
καγλεηηθφ πεδίν. Γηα ην ιφγσ απηφ ην ζχλζεην πεδίν νλνκάδεηαη
ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν.

Απηφ ην ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν εθπέκπεη θάζε θεξαία C.B.
Όιεο νη θαηαθφξπθεο θεξαίεο ησλ ξαδηνηειεθψλσλ C.B. πρ. 5/8ι ή ι/4
εθπέκπνπλ ην ειεθηξηθφ ηνπο πεδίν θάζεηα πξνο ηελ επηθάλεηα ηνπ
εδάθνπο, γηα ηνλ ιφγσ απηφ έρνπλ θαηαθφξπθε πφισζε, ελψ νη θεξαίεο
πνπ εθπέκπνπλ ην ειεθηξηθφ ηνπο πεδίν νξηδφληηα ζε ζρέζε κε ην
έδαθνο, έρνπλ νξηδφληηα πφισζε.
Οξηδφληηα πφισζε έρνπλ ηα δίπνια ι/2 πνπ ζπλήζσο θαηαζθεπάδνπλ νη
C.B.-ers κφλνη ηνπο, θαη νη θαηεπζπλφκελεο θεξαίεο Yagi πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δχζθνιεο καθξηλέο επηθνηλσλίεο. Καη νη δχν
θεξαίεο δελ επηηξέπνληαη ζηελ Διιάδα.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.

Καηά θαλφλα νη C.B.ers ρξεζηκνπνηνχλ θαηαθφξπθεο παλθαηεπζπληηθέο
θεξαίεο κε θαηαθφξπθε πφισζε γηα ην ζχλνιν ησλ επηθνηλσληψλ ηνπο,
εθηφο απφ εηδηθέο πεξηπηψζεηο φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θεξαίεο κε
νξηδφληηα πφισζε.
εκαληηθή δηεπθξίληζε:
Αλ έλαο C.B.er ρξεζηκνπνηεί θεξαία κε θαηαθφξπθε πφισζε θαη έλαο
άιινο κε νξηδφληηα, είλαη δπλαηφλ λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο, απιά
ηα ζήκαηα ηνπο δελ ζα είλαη ηφζν ηζρπξά, φζν ζα ήηαλ αλ
ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη νη δχν ηελ ίδηα πφισζε.
Γηα λα έρνπκε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή έληαζε ζηα ζήκαηα ηνπο ηα
ξαδηνηειέθσλα C.B, ζα πξέπεη νη θεξαίεο ηνπο λα έρνπλ ηελ ίδηα
πφισζε, νξηδφληηα κε νξηδφληηα, ή θαηαθφξπθε κε θαηαθφξπθε, απηφ
είλαη ην ζσζηφ. Δίλαη ιάζνο ε κηα θεξαία λα έρεη θαηαθφξπθε πφισζε
θαη ε άιιε νξηδφληηα, θάηη ηέηνην κπνξεί λα ειαηηψζεη ηελ έληαζε ησλ
ζεκάησλ αθφκε θαη ζην 50%.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.

Οη ζσζηνί θαη ιάζνο ζπλδπαζκφο πφισζεο ησλ θεξαηψλ.
Έλα ειεθηξνκαγλεηηθφ θχκα ή ξαδηνθχκα ή εξηδηαλφ θχκα φπσο επίζεο
νλνκάδνληαη, αλεμάξηεηα απφ ηελ πφισζε πνπ έρεη δηαδίδεηαη ζηνλ ρψξν
κε κηα ηαρχηεηα πνπ πιεζηάδεη ηα 300.000.000 ην δεπηεξφιεπην, απηή
είλαη ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ηαμηδεχνπλ ηα ιφγηα ηνπ αληαπνθξηηή καο
απφ ην ξαδηνηειέθσλφ ηνπ, πξνο ην δηθφ καο, θαη αληίζηξνθα.
Σν ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν ηεο θεξαίαο.

Σν ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν ηεο θάζεηεο θεξαίαο κε θαηαθφξπθε
πφισζε.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Κάζε θεξαία, εθπέκπεη έλα νκνγελέο ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν πνπ
ζηαδηαθά «αλνίγεη», φζν απνκαθξχλεηαη απφ ηελ θεξαία θαηά κήθνο θαη
χςνο. Σν ηκήκα εθείλν ην νπνίν βξίζθεηαη θνληά ζην έδαθνο θαη θηλείηαη
ζε επαθή ή ζε κηθξφ χςνο απφ ην έδαθνο, είλαη ην θχκα εδάθνπο. Σν
ηκήκα εθείλν ην νπνίν θηλείηαη ζε θάπνην χςνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ
εδάθνπο απνθεχγνληαο νπνηνδήπνηε εκπφδην πρ. ιφθνπο, πνιπθαηνηθίεο,
ηερληθά έξγα θιπ, νλνκάδεηαη απεπζείαο θχκα θαη είλαη θαηά πνιχ
ηζρπξφηεξν απφ ην θχκα εδάθνπο. Σέινο ην ηκήκα εθείλν ηνπ
ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ πνπ θαηεπζχλεηαη άκεζα πξνο ηνλ νπξάλην
ζφιν, νλνκάδεηαη νπξάλην θχκα, θαη αλ θαη θαιχπηεη πνιιέο εθαηνληάδεο
ή θαη ρηιηάδεο ρηιηφκεηξα, ε ηζρχο ηνπ κπνξεί λα είλαη εμίζνπ ηζρπξή, κε
απηή ηνπ απεπζείαο θχκαηνο.

Σν ζηαδηαθφ «άλνηγκα» ηνπ ζήκαηνο θαζψο απνκαθξχλεηαη απφ ηελ
θεξαία ηνπ C.B.
εκαληηθφ είλαη λα πξνζέμεηε ηηο γξακκέο πνπ ελψλνπλ ηα επηθαλεηαθά
ππθλψκαηα ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ, θαη νη νπνίεο δελ είλαη ηίπνηε
άιιν απφ ηα ξεχκαηα κεηαηνπίζεσο ή αγσγηκφηεηαο πνπ δεκηνπξγνχληαη
ζην έδαθνο. Σα ξεχκαηα απηά φζν πην ηζρπξά είλαη, ηφζν πην ηζρπξφ
είλαη ην ζήκα πνπ εθπέκπεη ε θεξαία καο, αιιά θαη ηφζν κεγαιχηεξε
εκβέιεηα έρεη ην ζήκα ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ καο.
Ηζρπξά ξεχκαηα δεκηνπξγνχληαη φηαλ ην έδαθνο είλαη πγξφ, έρεη ρακειή
βιάζηεζε, δελ είλαη πεηξψδεο ή ζθεπαζκέλν κε ηζηκέλην ή άζθαιην
κεγάινπ πάρνπο. ηηο ηνπηθέο επηθνηλσλίεο κε ξαδηνηειέθσλα C.B. ηα
ξεχκαηα αγσγηκφηεηαο / κεηαηνπίζεσο είλαη ΚΑΘΟΡΗΣΗΚΑ γηα ηελ
εκβέιεηα ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.

Σν θχκα εδάθνπο.
Σν θχκα εδάθνπο είλαη ην κέζνλ κε ην νπνίν επηθνηλσλνχλ ηα
ξαδηνηειέθσλα C.B. κεηαμχ ηνπο. Γηα ηελ ζπρλφηεηα ησλ 27 ΜΖΕ ε
εκβέιεηα ηνπ είλαη κηθξή, αιιά αξθεηή ψζηε λα κπνξέζνπλ νη πνιίηεο λα
έρνπλ κηα αζχξκαηε επηθνηλσλία ε νπνία λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπο.
Γελ ππάξρεη ειάρηζηε ή κέγηζηε εκβέιεηα, θαη δελ ππάξρεη εγγπεκέλε
πνηφηεηα ζήκαηνο, ην ξαδηνηειέθσλν είλαη έλαο αζχξκαηνο ζηαζκφο, θαη
φπσο ζπκβαίλεη ζε φινπο ηνπο αζχξκαηνπο ζηαζκνχο, ε εκβέιεηα ηνπ
εμαξηάηαη απφ έλα απίζηεπην πιήζνο ζηαζεξψλ ή αζηάζκεησλ
παξαγφλησλ πνπ ζα δνχκε πην θάησ.
Οη C.B-ers καζαίλνπλ ηελ εκβέιεηα ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ ηνπο δεηψληαο
κηα αλαθνξά γηα ηελ έληαζε θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ζήκαηνο ηνπο, (R)adio
(S)ignal – RS, απφ ηνπο άιινπο C.B.-ers ηεο πεξηνρήο ηνπο. ε γεληθέο
γξακκέο θάζε C.B-er ζα πξέπεη λα μέξεη λα αλαγλσξίδεη ηηο ζπλζήθεο
δηάδνζεο ζηελ πεξηνρή πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, γηα παξάδεηγκα:

Σν Λνπηξάθη κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κέζσ θχκαηνο εδάθνπο κε Αίγην
θαη Ναχπαθην, αιιά φρη κε ηελ Πάηξα.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Έλαο C.B-er κέζσ θχκαηνο εδάθνπο κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ην
Αίγην θαη ηελ Ναχπαθην αιιά φρη κε ηελ Πάηξα. Ο ιφγνο είλαη φηη ην
θχκα εδάθνπο πεξλά πάλσ απφ ζάιαζζα θαη πθίζηαηαη κηθξή
εμαζζέλεζε, ελψ φηαλ θηάλεη ζηνλ νξεηλφ φγθν ηνπ Παλαρατθνχ φξνπο
πθίζηαηαη ηφζν κεγάιε απψιεηα, ψζηε αδπλαηεί λα ην πεξάζεη.
Δπνκέλσο ε δηέιεπζε ηνπ θχκαηνο εδάθνπο επάλσ απφ ηελ ζάιαζζα
δίλεη κεγάιε εκβέιεηα ζην ξαδηνηειέθσλν, ελψ νη νξεηλνί φγθνη θαη ηα
πεηξψδε εδάθε εμαζζελνχλ κέρξη ζεκείνπ κεδεληζκνχ ην θχκα εδάθνπο.
Ση γίλεηαη φκσο φηαλ ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ξαδηνηειεθψλσλ C.B.
γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ δηέιεπζε ηνπ θχκαηνο εδάθνπο επάλσ απφ
ζηεξεφ έδαθνο;
Ζ απινχζηεξε απάληεζε είλαη ε εμήο: Σν θχκα εδάθνπο πεξλά επάλσ
απφ αλνκνηνγελέο έδαθνο κε απνηέιεζκα ζε άιιεο πεξηνρέο λα πθίζηαηαη
κεγάιε απψιεηα θαη ζε άιιεο κηθξφηεξε, ζην ηέινο, φηαλ ην θχκα
εδάθνπο θηάζεη ζηελ θεξαία ηνπ αληαπνθξηηή καο, ζα έρεη ππνζηεί ηφζε
απψιεηα, φζν ην ζχλνιν ησλ απσιεηψλ πνπ ππέζηε πεξλψληαο επάλσ
απφ ηα δηαθνξεηηθήο ειεθηξηθήο ζπκπεξηθνξάο εδάθε.
Πνηα είλαη φκσο ε θαηάηαμε ησλ εδαθψλ;

Θάιαζζα ε λνχκεξν 1, φδεπζε γηα ην θχκα εδάθνπο.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Θάιαζζα: Ζ ζάιαζζα δελ είλαη ζηεξεφ έδαθνο, αιιά κηα πδάηηλε κάδα ε
νπνία ιφγσ ησλ δηαιπκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρεη, έρεη κηα
θαηαπιεθηηθή ειεθηξηθή ζπκπεξηθνξά, παξνπζηάδνληαο ειάρηζηε
απψιεηα ζην θχκα εδάθνπο ησλ ξαδηνηειεθψλσλ C.B. Οη επηθνηλσλίεο
κεηαμχ ησλ ρεηξηζηψλ C.B. είλαη πνιχ καθξηλέο, θαη κε εμαηξεηηθήο
έληαζεο θαη πνηφηεηαο ζήκα. Απφ πιεπξάο πνηφηεηαο είλαη νη Νν 1
επηθνηλσλίεο.

Λίκλεο, πνηάκηα, γιπθά λεξά, ε λνχκεξν 2, φδεπζε ηνπ θχκαηνο εδάθνπο.
Γιπθφ λεξφ: Με ηνλ φξν γιπθφ λεξφ ελλννχκε ην λεξφ πνπ πίλνπκε, πνπ
ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ ιάηξα ηνπ ζπηηηνχ, γηα ην πφηηζκα ησλ ρσξαθηψλ
θαη ησλ θήπσλ. Σν γιπθφ λεξφ αλαβιχδεη απφ πεγέο, ή απφ αξηεζηαλά
θξέαηα, θαη θαζψο πεξλά απφ ην έδαθνο δηαιχεη δηάθνξα ζηνηρεία ηα
νπνία ηνπ δίλνπλ ηελ ίδηα ειεθηξηθή ζπκπεξηθνξά πνπ έρεη ην λεξφ ηεο
ζάιαζζαο. Ζ δηέιεπζε ηνπ θχκαηνο εδάθνπο επάλσ απφ ιίκλεο, πνηάκηα,
θαη εδάθε πνπ θηινμελνχλ πδξνθφξνπο νξίδνληεο γίλεηαη κε ειάρηζηε
απψιεηα. Λφγσ ηεο κηθξφηεξεο πνζφηεηαο θαη έθηαζεο πνπ ζπλαληνχκε
ην γιπθφ λεξφ ζε ζρέζε κε ηελ ζάιαζζα ζα ηνπ δψζνπκε ηελ δεχηεξε
ζέζε.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.

Σν πγξφ έδαθνο δηεπθνιχλεη ηελ δηάδνζε ηνπ θχκαηνο εδάθνπο, θαη
βξίζθεηαη ζηελ ηξίηε ζέζε.
Τγξφ έδαθνο: Τγξφ έδαθνο ζεσξείηε ην βξεγκέλν απφ ηελ βξνρή ρψκα,
εηδηθά φηαλ ε βξνρή είλαη ζηγαλή θαη δηαξθεί ψξα (ε πνηηζηηθή πνπ ιέλε
ζηα ρσξηά). Σν γιπθφ λεξφ δηεηζδχνληαο κέζα ζην ρψκα, δηαιχεη έλα
πιήζνο ζηνηρείσλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ δεκηνπξγία ξεπκάησλ
αγσγηκφηεηαο ή κεγάιεο έληαζεο ξεπκάησλ κεηαηνπίζεσο, νπφηε ζε
θάζε πεξίπησζε έρνπκε ηελ δηέιεπζε ηνπ θχκαηνο εδάθνπο κε αξθεηά
ρακειέο απψιεηεο. Ζ ηξίηε ζέζε ηνπ αλήθεη παλεγπξηθά!

Σν θαιιηεξγεκέλν έδαθνο βξίζθεηαη ζηελ ηέηαξηε ζέζε δηεπθφιπλζεο
ηεο φδεπζεο ηνπ θχκαηνο εδάθνπο.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Καιιηεξγεκέλν έθνξν έδαθνο: Πξφθεηηαη γηα ηα ρσξάθηα πνπ
ζπλαληνχκε ζε φιε ηελ επαξρία, θαη είλαη γεκάηα απφ ηα αγξνηηθά
πξντφληα πνπ αγνξάδνπκε ζηηο ιατθέο αγνξέο. Μαξνχιηα, θξάνπιεο,
ληνκάηεο θιπ. Σν έδαθνο απηφ θαηά θαλφλα δελ έρεη πέηξεο, πνηίδεηαη
θαζεκεξηλά, θαη νη ίδηα ε ρισξίδα θαηαθξαηεί έλα αμηνζέβαζην πνζνζηφ
πγξαζίαο κε απνηέιεζκα ε δηέιεπζε ηνπ θχκαηνο εδάθνπο απφ ην
θαιιηεξγεκέλν έθνξν έδαθνο λα γίλεηαη κε ρακειέο ή κέηξηεο απψιεηεο.
Ζ ηέηαξηε ζέζε ηνπ αμίδεη πέξα απφ θάζε ακθηβνιία.

ην βξαρψδεο έδαθνο έρνπκε δηέιεπζε ηνπ θχκαηνο εδάθνπο κε κεγάιεο
απψιεηεο, θαηαηάζζεηαη ζηελ 5ε ζέζε.
Έδαθνο βξαρψδεο: ην βξαρψδεο έδαθνο δεκηνπξγνχληαη απνθιεηζηηθά
ξεχκαηα κεηαηνπίζεσο απφ ην θχκα εδάθνπο ησλ 27 ΜΖΕ, νπφηε εμ
νξηζκνχ ε δηάδνζε ηνπ γίλεηαη κε κεγάιεο απψιεηεο. Όκσο φζν
βξαρψδεο θαη λα είλαη απηφ ην έδαθνο, ζπκπεξηιακβάλεη θαη θάπνηα
πνζφηεηα απφ ρψκα ην νπνίν θαηαθξαηεί κηα πνζφηεηα πγξαζίαο.
Παξαηεξήζηε ηνπο βξαρψδεηο ιφθνπο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηηο εζληθέο
νδνχο, ζα δείηε φηη επάλσ έρνπλ έλα ζηξψκα απφ ρψκα πνπ θηινμελεί ηελ
ρισξίδα, θαη απφ θάησ βξίζθεηαη ν βξάρνο. Ζ δηέιεπζε ηνπ θχκαηνο
εδάθνπο γίλεηαη κε κεγάιε απψιεηα, γηα ηνλ ιφγσ απηφ θαηαηάζζεηαη
ζηελ πέκπηε ζέζε.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.

Οη κεγάιεο πφιεηο δελ επλννχλ θαζφινπ ηελ δηέιεπζε ηνπ θχκαηνο
εδάθνπο θαη θαηαηάζζνληαη ζηελ 6ε ζέζε.
Μεγάιεο πφιεηο: Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Πάηξα, αιιά θαη θάζε πφιε ζηελ
νπνία ην ζχλνιν ησλ δξφκσλ ηεο είλαη αζθαιηνζηξσκέλνη ή
ηζηκεληαξηζκέλνη, έρεη πνιπφξνθα θηήξηα ζε κηθξή απφζηαζε κεηαμχ
ηνπο, κε ην κέζν χςνο ηνπο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 11m, πνπ είλαη ην
κήθνο θχκαηνο ησλ 27 ΜΖΕ, θαη έρνπλ ππνινγίζηκε έθηαζε. Σα
ηζηκεληέληα θηήξηα, νη αζθαιηνζηξσκέλνη ή ηζηκεληαξηζκέλνη δξφκνη,
θαη νη κεηαιιηθέο ζσιελψζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην ππέδαθνο, δεκηνπξγνχλ
πνιχ κεγάιεο απψιεηεο ζην θχκα εδάθνπο κε απνηέιεζκα, ε εκβέιεηα
ηνπ λα γίλεηαη κηθξή. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ε έθηε ζέζε ηνπο
αλήθεη δηθαησκαηηθά.

ην μεξφ έδαθνο νη απψιεηεο ζην θχκα εδάθνπο είλαη πνιχ – πνιχ
κεγάιεο θαη θαηαηάζζεηε ζηελ 7ε ζέζε.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Ξεξφ έδαθνο: Δίλαη ην κε πνηηζκέλν ζηεγλφ έδαθνο. Δίλαη ην έδαθνο πνπ
βιέπνπκε ζηελ επαξρία ην θαηαθαιφθαηξν, φπνπ έρεη κήλεο λα βξέμεη θαη
ε δέζηε ην έρεη ζηεγλψζεη. ην μεξφ έδαθνο δελ ππάξρεη πγξαζία,
ηνπιάρηζηνλ κε βάζνο κεξηθψλ κέηξσλ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ, κε
απνηέιεζκα νη απψιεηεο ηνπ θχκαηνο εδάθνπο πνπ πεξλά απφ επάλσ ηνπ,
λα είλαη πάξα πνιχ κεγάιεο. Ζ έβδνκε ζέζε δελ ην αδηθεί θαζφινπ.

Υσξίο ίρλνο πγξαζίαο ε απψιεηα ζην θχκα εδάθνπο είλαη ηεξάζηηα θαη
θαηαηάζζεηαη ζηελ 8ε ζέζε.
Πνιχ μεξφ έδαθνο: Δίλαη ην «ζθαζκέλν» έδαθνο πνπ ζπλαληνχκε ζηελ
επαξρία φηαλ έρεη κήλεο λα βξέμεη, πξαθηηθά δελ ππάξρεη ίρλνο πγξαζίαο
γηα πάξα πνιιά κέηξα θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Σα κάιινλ
αζζελεί ξεχκαηα κεηαηνπίζεσο πνπ δεκηνπξγνχληαη, δελ βνεζνχλ θαη
πνιχ κε απνηέιεζκα, νη απψιεηα ζην θχκα εδάθνπο λα είλαη εμαηξεηηθά
κεγάιε. Ζ πξν ηειεπηαία ζέζε -8ε- , καο δείρλεη πφζν αθαηάιιειν είλαη.

Ζ έξεκνο είλαη εληειψο αθαηάιιειε γηα επηθνηλσλίεο κέζσ θχκαηνο
εδάθνπο, θαη θαηαηάζζεηαη ζηελ ηειεπηαία 9ε ζέζε.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Έξεκνο: ηελ Διιάδα δελ έρνπκε έξεκν νπφηε γηα ιφγνπο ηππηθνχο ζα
ζαο ελεκεξψζσ ιέγνληαο απιά, φηη ε απψιεηα ηνπ θχκαηνο εδάθνπο ησλ
27 ΜΖΕ, είλαη ηεξάζηηα, «ζβήλεη» απφ κεξηθέο εθαηνληάδεο κέηξα έσο
ειάρηζηα ρηιηφκεηξα. Δίλαη εληειψο αθαηάιιειε γηα επηθνηλσλίεο κέζσ
θχκαηνο εδάθνπο.
Ζ δηάδνζε ηνπ θχκαηνο εδάθνπο ζηηο πφιεηο.
Ζ δηάδνζε ηνπ θχκαηνο εδάθνπο ησλ 27 ΜΖΕ κέζα ζηηο πφιεηο αμίδεη
κηαο παξαπάλσ πξνζνρήο αθνχ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο.
Οη πεξηπηψζεηο επηθνηλσλίαο κε ξαδηνηειέθσλα C.B. κέζα ζηηο πφιεηο
είλαη νη εμήο:
1. Απφ ξαδηνηειέθσλν βάζεσο C.B ζε ξαδηνηειέθσλν βάζεσο C.B.

2. Απφ ξαδηνηειέθσλν βάζεσο C.B. ζε θηλεηφ ξαδηνηειέθσλν C.B.

3. Απφ ξαδηνηειέθσλν βάζεσο C.B. ζε θνξεηφ ξαδηνηειέθσλν C.B.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
4. Απφ θηλεηφ ξαδηνηειέθσλν C.B. ζε θηλεηφ ξαδηνηειέθσλν C.B.

5. Απφ θνξεηφ ξαδηνηειέθσλν C.B. ζε θνξεηφ ξαδηνηειέθσλν C.B.

6. Απφ θνξεηφ ξαδηνηειέθσλν C.B. ζε θηλεηφ ξαδηνηειέθσλν C.B.

Κάζε κηα πεξίπησζε είλαη κνλαδηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ζα ηηο
εμεηάζνπκε κηα – κηα.
Απφ ξαδηνηειέθσλν βάζεσο C.B. ζε ξαδηνηειέθσλν βάζεσο C.B.
Ζ επηθνηλσλία απφ ξαδηνηειέθσλν βάζεσο C.B. ζε ξαδηνηειέθσλν
βάζεσο C.B. γίλεηαη θπξίσο κε ην απεπζείαο θχκα ην νπνίν δηαδίδεηαη
επάλσ απφ ηηο ηαξάηζεο ησλ πνιπθαηνηθηψλ – θηεξίσλ θαη ιηγφηεξν κε
ην θχκα εδάθνπο. ε κηα πφιε γεκάηε πνιπθαηνηθίεο θαη ςειά θηήξηα, ην
έδαθνο νπζηαζηηθά κεηαθέξεηε ζην επίπεδν ησλ ηαξαηζψλ ησλ
πνιπθαηνηθηψλ – θηεξίσλ, έλα «έδαθνο» απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα –
ηζηκέλην εληειψο αθαηάιιειν γηα ηελ δηάδνζε ησλ ξαδηνθπκάησλ.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
ηηο πφιεηο απηνχ ηνπ είδνπο, έρνπκε θαη έλα αθφκε θαηλφκελν: απηφ ηνπ
ηζηκεληέληνπ «εδάθνπο». Γειαδή ηα βαζηά «ξήγκαηα» κε κέζσ βάζνο 15
– 20 πνπ είλαη νη δξφκνη ησλ πφιεσλ. Έηζη ινηπφλ ην θχκα εδάθνπο
δηεηζδχεη κέζα ζην ηζηκεληέλην έδαθνο, θαη αλαγθάδεηαη λα δηαδνζεί
κέζα απφ ηνπο δξφκνπο, νη νπνίνη πεξηζηνηρηδφκελνη απφ ηνπο ηνίρνπο
ησλ πνιπθαηνηθηψλ – θηεξίσλ δεκηνπξγνχλ έλα είδνο «θπκαηνδεγνχ».
Δπηπιένλ νη κεγάιεο επηθάλεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα θηήξηα –
πνιπθαηνηθίεο, κεγαιχηεξεο απφ 11m πνπ είλαη ην κήθνο θχκαηνο ησλ 27
ΜΖΕ, βνεζνχλ ηελ αλάθιαζε θαη άξα ,ηελ δηάδνζε ηνπ θχκαηνο
εδάθνπο αλάκεζα ζηνπο δξφκνπο ησλ πφιεσλ. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ε
δηάδνζε ηνπ θχκαηνο εδάθνπο κέζα ζηηο κεγάιεο πφιεηο, είλαη κηα
δχζθνιε θαη ζχλζεηε δηαδηθαζία, κε απνηέιεζκα ε εκβέιεηα ηνπ λα
πεξηνξίδεηαη απφ ιίγεο εθαηνληάδεο κέηξα, έσο ιίγα ρηιηφκεηξα.
Σν κφλν αμηφπηζην θχκα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ C.B-ers, είλαη ην
απεπζείαο θχκα, ην νπνίν δηαδίδεηαη επάλσ απφ ηηο ηαξάηζεο ησλ
πνιπθαηνηθηψλ – θηεξίσλ, κε ειάρηζηε απψιεηα. Ζ εκβέιεηα ηνπ
θπκαίλεηαη γχξσ ζηα 40 – 50 Km, αιιά αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο
πεξηνρήο, ε εκβέιεηα απηή κπνξεί λα κεησζεί ή λα απμεζεί. Πνιχ ζπρλά
ε εκβέιεηα ηνπ ειαηηψλεηαη εμαηηίαο ηεο πςειήο ζηάζκεο πνπ έρεη ν
«ζνξχβνπ ηνπ θαλαιηνχ». Πνιιέο θνξέο έρεη παξαηεξεζεί ην εμήο: ηελ
εκέξα κε πςειή ζηάζκε ζνξχβνπ έλα ξαδηνηειέθσλν βάζεσο λα έρεη
δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο 3 Km, θαη ην βξάδπ απνπζία ζνξχβνπ ε
δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο λα απμάλεη ζηα 30 Km.
Σν θχκα εδάθνπο θηλείηαη επάλσ απφ αζθάιηηλνπο ή ηζηκεληέληνπο
δξφκνπο αλαθιψκελν επάλσ ζηηο κεγάιεο επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ ησλ
θηεξίσλ – πνιπθαηνηθηψλ. Όζν κεγαιχηεξν πιάηνο έρεη έλαο δξφκνο,
ηφζν θαιχηεξα δηαδίδεηαη ην θχκα εδάθνπο θαη θπζηθά ηφζν κεγαιχηεξε
δηάδνζε έρεη. Σν χςνο ησλ θηεξίσλ παίδεη ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ δηάδνζε
ηνπ θχκαηνο εδάθνπο. Σα ςειά θηήξηα-πνιπθαηνηθίεο εκπνδίδνπλ ηελ
δηείζδπζε ησλ ξαδηνθπκάησλ ζηνπο δξφκνπο κε απνηέιεζκα ε εκβέιεηα
ηνπ θχκαηνο εδάθνπο λα ειαηηψλεηαη αληηζηξφθσο αλάινγα κε ην χςνο
ησλ θηεξίσλ. Φειά θηήξηα - κηθξή εκβέιεηα, ρακειά θηήξηα –
κεγαιχηεξε εκβέιεηα.
Σν χςνο ζην νπνίν ζα εγθαηαζηαζνχλ νη θεξαίεο ησλ ξαδηνηειεθψλσλ
βάζεσο είλαη ίζσο ν θξηζηκφηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ εκβέιεηα ηνπ
απεπζείαο θχκαηνο.
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Πξψηα - πξψηα κηα θεξαία πνπ βξίζθεηαη ζε κεγάιν χςνο, απνθηά
κεγάιν νπηηθφ νξίδνληα. Όζν πην ςειά εγθαζίζηαηαη, ηφζν κεγαιχηεξν
νξίδνληα έρεη θαη άξα, ηφζν κεγαιχηεξε εκβέιεηα έρεη ην ξαδηνηειέθσλφ
καο. Ο νξίδνληαο απηφο απμάλεη αθφκε πεξηζζφηεξν, φζν πην ςειά
βξίζθεηαη θαη ε θεξαία ηνπ αληαπνθξηηή καο.
Χο νξίδνληαο ζεσξείηαη ε θπζηθή γξακκή πνπ ελψλεη ηνλ νπξάλην ζφιν
κε ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο – ζάιαζζαο, θαη νθείιεηαη ζηελ
θακππιφηεηα ηεο γεο. Ο νξίδνληαο πνπ βιέπνπκε κε ηα κάηηα καο είλαη
ην κέηξν γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ εκβέιεηα ηνπ απεπζείαο θχκαηνο ην
νπνίν ηνλ μεπεξλά θαηά 15% πεξίπνπ. Γειαδή απφ ην καθξχηεξν ζεκείν
πνπ βιέπεη ην κάηη καο ή ε θεξαία καο, ην ζήκα ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ καο
ζα δηαδνζεί αθφκε 15% πεξίπνπ. Απηφο ν αφξαηνο γηα εκάο νξίδνληαο,
ιέγεηε Ραδηνειεθηξηθφο νξίδνληαο θαη καο επηηξέπεη λα ζπλνκηινχκε κε
ηνπο θίινπο καο ζε απνζηάζεηο πέξα απφ ηνλ νπηηθφ νξίδνληα.
Έλα απιφ παξάδεηγκα είλαη ην εμήο: Αθνχ θάλακε ην κπάλην καο
θαζφκαζηε ζε έλα Café – shop πνπ βξίζθεηαη ζε χςνο 10m επάλσ απφ
ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο κε σξαία ζέα, θαη αλνίγνπκε ην θνξεηφ
C.B. καο. Οη θίινη καο κε έλα ηαρχπινν πεγαίλνπλ ζε έλα θνληηλφ λεζί
θάπνπ πέξα απφ ηνλ νξίδνληα, ζε πνηα απφζηαζε βξίζθεηαη ν νξίδνληαο;
θαη ζε πφζε απφζηαζε αθφκε ζα κπνξνχκε λα ζπλνκηινχκε;
Ζ ιχζε είλαη απιή, απφ ην ζρνιείν, ηνπο πξνζθφπνπο, ηνλ ηζηηνπιντθφ,
αεξαζιεηηθφ, ή νξεηβαηηθφ ζχιινγν πνπ ήκαζηε κέιε ζπκφκαζηε φηη ν
νξίδνληαο απέρεη απφ εκάο κηα απφζηαζε…
(Α)πφζηαζε (Ο)ξίδνληα ζε Km = √ 13 * Σν (Τ)ςνο απφ ηελ (Θ)άιαζζα
ζε m.
Γειαδή ΑΟ = √ 13 * ΤΘ
Να ζπκάζηε φηη ην χςνο πνπ πίλνπκε ηνλ θξαπέ καο ζην Caféé – shop
είλαη 10m.
Παίξλνπκε ην θηλεηφ καο, ην Tablet, ην Notebook ή νηηδήπνηε έρεη κηα
εθαξκνγή απιήο αξηζκνκεραλήο, θαη ηελ επηιέγνπκε, ζηελ ζπλέρεηα
θάλνπκε ην εμήο:
1. Πιεθηξνινγνχκε 13 Υ 10 θαη παηάκε ην = νπφηε ζηελ νζφλε ηνπ
πρ. θηλεηνχ ζα εκθαληζηεί ν αξηζκφο 130.
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2. ηελ ζπλέρεηα επηιέγνπκε ην ζχκβνιν ηεο ξίδαο θαη ην πηέδνπκε,
ζηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί ν αξηζκφο 11,4, πνπ ζεκαίλεη φηη ν
νπηηθφο καο νξίδνληαο βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 11,4 Km απφ εκάο.
Σέιεηα!
Σψξα αλ ζέινπκε λα δνχκε ηελ απφζηαζε ηνπ ξαδηνειεθηξηθνχ καο
νξίδνληα ζα θάλνπκε ηα εμήο:
Ο ξαδηνειεθηξηθφο νξίδνληαο βξίζθεηαη απφ ηνλ ηχπν:
(Α)πφζηαζε (Ο)ξίδνληα
(Ρ)αδηνειεθηξηθφο (Ο)ξίδνληαο ζε Km= 15% * --------------------------100
11,4 (Km)
Γειαδή: ΡΟ(Km) = 15 % * ----------100
Υξεζηκνπνηψληαο πάιη ην θηλεηφ καο ή φηη άιιν έρεη κηα απιή
αξηζκνκεραλή θάλνπκε ηα εμήο βήκαηα:
1. πιεθηξνινγνχκε 11,4 θαη ην δηαηξνχκε κε ην 100 θαη κεηά παηάκε
ην = ζηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί ν αξηζκφο 0,114.
2. Σν 0,114 ην πνιιαπιαζηάδνπκε κε ην 15 θαη παηάκε ην = νπφηε
ζηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί ν αξηζκφο 1,71. Απηφο είλαη ν
ξαδηνειεθηξηθφο καο νξίδνληαο. 1,71 Km.
3. Ζ ζπλνιηθή απφζηαζε πνπ ζα ζπλνκηινχκε κε ηνπο θίινπο καο ζα
είλαη ην άζξνηζκα ηνπ νπηηθνχ θαη ξαδηνειεθηξηθνχ νξίδνληα
δειαδή:
πλνιηθή εκβέιεηα = Οπηηθφο + ξαδηνειεθηξηθφο νξίδνληαο νπφηε
πλνιηθή εκβέιεηα = 11,4 Km + 1,71 Km = 13,11 Km
Οπφηε κέζα ζε 5 ιεπηά ππνινγίζακε φηη ζα κπνξέζνπκε λα ζπλνκηινχκε
κε ηνπο θίινπο καο ζε απφζηαζε 13,11 Km, ηφζν εχθνια!
Καηαιαβαίλεηαη βέβαηα φηη απηνί νη ππνινγηζκνί είλαη εμαηξεηηθά
απινπνηεκέλνη, θαη απέρνπλ πνιχ απφ ηνπο πνιχπινθνπο καζεκαηηθνχο
ππνινγηζκνχο πνπ απαηηνχληαη γηα αθξηβείο ππνινγηζκνχο, αιιά καο
δίλνπλ κε αξθεηή αθξίβεηα ην κέηξν ηεο εκβέιεηαο ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ
καο πέξα απφ ηνλ νξίδνληα.
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Δίλαη πξνθαλέο φηη φζν ςειφηεξα εγθαηαζηήζνπκε ηελ θεξαία καο, ηφζν
κεγαιχηεξν ξαδηνειεθηξηθφ νξίδνληα ζα έρνπκε, θαη θπζηθά ηφζν
κεγαιχηεξε εκβέιεηα ζα έρεη ην ξαδηνηειέθσλν καο γηα λα
επηθνηλσλήζνπκε κε άιια ξαδηνηειέθσλα βάζεσο. Ζ απφζηαζε κεηαμχ
ησλ ξαδηνηειεθψλσλ C.B. απμάλεη ζην κέγηζην, φηαλ νη θεξαίεο θαη ησλ
δχν ξαδηνηειεθψλσλ βάζεσο είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζην πςειφηεξν
δπλαηφ ζεκείν.
Ζ επηθνηλσλία ησλ ξαδηνηειέθσλσλ βάζεσο C.B. ζηελ χπαηζξν
Ζ επηθνηλσλία ησλ C.B.-ers κε ξαδηνηειέθσλα βάζεσο ζηελ χπαηζξν
ρψξα είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή απφ φηη ζηηο κεγάιεο πφιεηο. Δδψ έρνπκε
πνιχ θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηάδνζεο ηνπ θχκαηνο εδάθνπο, αιιά θαη ηνπ
απεπζείαο θχκαηνο. Σν κελ θχκα εδάθνπο δηαδίδεηαη επάλσ απφ πγξφ ή
εκηπγξφ έδαθνο, ην δε απεπζείαο θχκα έρεη έλα ζπλήζσο κεγάιν
ξαδηνειεθηξηθφ νξίδνληα.
Γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο επαξρίαο ε επηθνηλσλία κε ξαδηνηειέθσλα
βάζεσο C.B είλαη κηα εμαηξεηηθή ιχζε γηα ηελ επίιπζε ησλ θαζεκεξηλψλ
πξνβιεκάησλ επηθνηλσλίαο. Ζ επηθνηλσλία κε ηα ξαδηνηειέθσλα C.B.
έρεη ακεζφηεηα αθνχ νηηδήπνηε ζπκβαίλεη ζηελ πεξηνρή ην αθνχλε φινη
νη C.B.-ers, αιιά θαη κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ φινη ζην ζπκβάλ άκεζα.
Ζ εκβέιεηα ησλ ξαδηνηειεθψλσλ βάζεσο είλαη άκεζα εμαξηεκέλε απφ ην
αλάγιπθν ηεο θάζε πεξηνρήο, επνκέλσο δελ ππάξρεη ζαθήο απάληεζε. ε
γεληθέο γξακκέο ε εκβέιεηα ηνπο θπκαίλεηαη κεηαμχ 3 – 70 Km, ην
ελζαξξπληηθφ είλαη φηη επεηδή νη ζπλζήθεο δηάδνζεο κεηαμχ ησλ
ξαδηνηειεθψλσλ βάζεσο είλαη ζηαζεξέο, ν θάζε C.B-er μέξεη ηηο
δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίεο πνπ έρεη ζηελ πεξηνρή πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη.
Πψο φκσο επηθνηλσλνχλ ηα ξαδηνηειέθσλα βάζεο κεηαμχ ηνπο;
1. Με ην θχκα εδάθνπο.
2. Με ην απεπζείαο θχκα.
3. Απφ αλαθιάζεηο.
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Κχκα εδάθνπο

Παξάδεηγκα γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ζηελ νπνία δηαδίδεηαη ην θχκα
εδάθνπο κε κηθξέο ζρεηηθά απψιεηεο.
Σν θχκα εδάθνπο ησλ ξαδηνηειεθψλσλ C.B. βάζεσο ζηελ χπαηζξν
ρψξα, δηαδίδεηαη ζπλήζσο επάλσ απφ έλα έδαθνο κε αξθεηά κεγάιν
πνζνζηφ πγξαζίαο κε κηθξέο ζρεηηθά απψιεηεο, γηα ηνλ ιφγσ απηφ ε
εκβέιεηα ηνπ θηάλεη αθφκε θαη ηα 8-10 Km θαηά κέζν φξν.
Σν απεπζείαο θχκα.

Παξάδεηγκα γεσγξαθηθήο πεξηνρήο πνπ θαιχπηεηαη απφ ην απεπζείαο
θχκα.
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Σν απεπζείαο θχκα κεηαμχ ησλ ξαδηνηειεθψλσλ C.B. βάζεσο είλαη
εθείλν ην νπνίν δίλεη ηελ κεγαιχηεξε εκβέιεηα. Ο κέζνο φξνο εκβέιεηαο
ηνπ είλαη γχξσ ζηα 40 Km αιιά ππφ πξνυπνζέζεηο θηάλεη θαη ηα 50-70
Km. Σν ζχλνιν ζρεδφλ ησλ επηθνηλσληψλ κεηαμχ ησλ ξαδηνηειεθψλσλ
βάζεσο βαζίδεηαη ζην απεπζείαο θχκα.
Απφ αλαθιάζεηο.

Παξάδεηγκα νξεηλνχ φγθνπ πνπ αλαθιά ηνπο 27 ΜΖΕ.
Οη 27 ΜΖΕ έρνπλ κήθνο θχκαηνο 11m, θαη κπνξνχλ λα αλαθιαζηνχλ ζε
νπνηαδήπνηε επίπεδε επηθάλεηα έρεη κέγεζνο κεγαιχηεξν απφ ην κήθνο
θχκαηνο ησλ 27 ΜΖΕ. Ζ πείξα έρεη δείμεη φηη αλ θαη ε ηζρχο σλ 4 – 12
Watt πνπ έρνπλ ηα C.B. είλαη κηθξή, εληνχηνηο κπνξεί λα δψζεη
εθπιεθηηθέο αλαθιάζεηο θαη λα επηκεθχλεη ηελ εκβέιεηα
ξαδηνηειεθψλσλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ
κεηαμχ ηνπο ελψ θπζηνινγηθά απηφ δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ.
Απφ ξαδηνηειέθσλν βάζεσο C.B. ζε θηλεηφ ξαδηνηειέθσλν C.B.
Ζ επηθνηλσλία ελφο θηλεηνχ ξαδηνηειεθψλνπ C.B. κε έλα
Ραδηνηειέθσλν C.B. βάζεσο είλαη ε πεκπηνπζία ηεο ππεξεζίαο Citizens
Band Radio Service, αθνχ έλαο C.B-er κπνξεί λα δεηήζεη βνήζεηα,
νδεγίεο, πιεξνθνξίεο, θιπ. απφ έλα άιιν C.B-er ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε
έλα ζηαζεξφ ζεκείν, κε ζηαζεξέο ζπλζήθεο, ζηαζεξή ηειεθσληθή
επηθνηλσλία, ζηαζεξή πιεξνθφξεζε απφ ηα Μέζα Μαδηθήο επηθνηλσλίαο
θιπ. Αληίζηνηρα ν θηλεηφο C.B-er κπνξεί λα δψζεη ζηνλ C.B-er πνπ
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βξίζθεηαη ζην ζπίηη ηνπ άκεζα πιεξνθνξίεο γηα νπνηνδήπνηε
πεξηζηαηηθφ, ζπκβαίλεη θνληά ηνπ θαη λα ελεκεξσζνχλ έγθαηξα νη αξρέο.
ην δηάζηεκα ησλ 50 εηψλ πνπ ε ππεξεζία Citizens Band Radio Service
δξαζηεξηνπνηείηαη έρεη απνδεηρζεί φηη ε ζπλεξγαζία ησλ C.B-ers πνπ
ρεηξηδφηαλ ξαδηνηειέθσλα βάζεσο ζην ζπίηη, κε ηνπο C.B-ers πνπ
βξίζθνληαλ ζην απηνθίλεην, έζσζε δσέο, ηδησηηθή θαη δεκφζηα
πεξηνπζία – εγθαηαζηάζεηο θιπ.
Αο ειπίζνπκε φηη θαη ζηελ ρψξα καο ζχληνκα ζα αιιάμεη ε
απαξραησκέλε λνκνζεζία, θαη ζα αδεηνδνηεζνχλ φινη φζνη ζέινπλ λα
εγθαηαζηήζνπλ έλα ξαδηνηειέθσλν C.B. ζην ζπίηη ηνπο. Έηζη ψζηε θαη
ζηελ ρψξα καο λα εξγαζηεί ζσζηά ε ππεξεζία Citizens Band Radio
Service πξνο φθεινο θαη ησλ πνιηηψλ θαη θξάηνπο.
Έλα ξαδηνηειέθσλν C.B. εγθαηεζηεκέλν ζε έλα απηνθίλεην είλαη έλαο
«Γαβίδ» πνπ πξνζπαζεί λα δηαδψζεη ην ξαδηνθχκα ηνπ παιεχνληαο κε
έλα πιήζνο αληίμνσλ ζπλζεθψλ. Με ηζρχ εμφδνπ ξαδηνηειεθψλνπ 4/4
Watt FM/AM θαη 12 Watt SSB, κπνξεί λα αθηηλνβνιήζεη κε κηα κέηξηνπ
κεγέζνπο θεξαία, ζπλήζσο 2.5 Watt FM/AM θαη 7 Watt SSB.
Δθηφο απφ ηελ κηθξή ηζρχ ηνπ επεηδή θηλείηαη ζπλερψο, αιιάμνπλ νη
ζπλζήθεο δηάδνζεο ηνπ θχκαηνο εδάθνπο θαζψο απηφ είλαη ππνρξεσκέλν
λα δηαδίδεηαη επάλσ απφ θάζε είδνπο εδάθε, αιιά θαη λα πξνζπαζεί λα
«μεπεξάζεη» θάζε είδνπο εκπφδηα φπσο ζπίηηα, πνιπθαηνηθίεο, θηήξηα,
ηερληθά έξγα, ιφθνπο, βνπλά θιπ.
Απηνθίλεην κε ξαδηνηειέθσλν C.B. πνπ θηλείηαη κέζα ζε κεγάιε πφιε
Σν απηνθίλεην πνπ θηλείηαη κέζα ζε κηα κεγάιε πφιε ζπκίδεη έλα
απηνθίλεην πνπ θηλείηαη κέζα ζε κηα ξεκαηηά. Όπσο ζηελ ξεκαηηά ην
απηνθίλεην βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, έηζη θαη ζε
κηα πφιε θηλείηαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ησλ ηαξαηζψλ ησλ
πνιπθαηνηθηψλ πνπ ζηελ νπζία είλαη ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο ζηηο
κεγάιεο πφιεηο.
Ζ θεξαία ησλ ξαδηνηειεθψλσλ βάζεσο βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ
εδάθνπο ηεο ξεκαηηάο – ηαξάηζα πνιπθαηνηθίαο, θαη ε θεξαία ηνπ
θηλνχκελνπ ξαδηνηειεθψλνπ βξίζθεηαη θαηά κέζσ φξν 15-20 κέηξα
θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο – ηαξάηζαο. Έηζη ην θχκα εδάθνπο
ησλ ξαδηνηειεθψλσλ βάζεσο πξνζπαζεί λα εηζρσξήζεη κέζα ζηνπο
δξφκνπο, θαη αληίζηξνθα ην θχκα εδάθνπο ησλ θηλεηψλ ξαδηνηειεθψλσλ
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πξνζπαζεί λα βγεη ζην επίπεδν ηεο θεξαίαο πνπ βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλε
ζηελ ηαξάηζα. ηελ πξάμε ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ θηλεηψλ
ξαδηνηειεθψλσλ κε ηα ξαδηνηειέθσλα βάζεσο γίλεηαη κε ζπλερείο
αλαθιάζεηο ζηνπο ηνίρνπο ησλ θηεξίσλ – πνιπθαηνηθηψλ θαη ζηηο
επίπεδεο επηθάλεηεο ησλ δξφκσλ.

Αλάθιαζε ηνπ ξαδηνθχκαηνο ησλ 27 ΜΖΕ απφ mobile-ηνίρν-θεξαία
βάζεσο
Γελ ππάξρεη ηξφπνο λα ππνινγηζζεί ε εκβέιεηα κεηαμχ ελφο
ξαδηνηειεθψλνπ C.B. βάζεσο, κε ελφο απηνθηλήηνπ εθνδηαζκέλνπ κε
C.B πνπ θηλείηαη κέζα ζηελ πφιε. Ζ εκπεηξία έρεη δείμεη κηα ειάρηζηε
απφζηαζε 3 ρηιηνκέηξσλ πνπ κεγαιψλεη ή κηθξαίλεη αλάινγα κε ηηο
δνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πφιε.
ε γεληθέο γξακκέο νη θαλφλεο γηα επηηπρεκέλε επηθνηλσλία απφ
απηνθίλεην εθνδηαζκέλν κε ξαδηνηειέθσλν C.B. κέζα ζε κεγάιεο πφιεηο
είλαη νη εμήο:
1. Να θηλήζηε ζε δξφκνπο πιαηχο θαη θαηά πξνηίκεζε φζν ην
δπλαηφλ πην θνληά ζην θέληξν ηνπ δξφκνπ πρ ζηελ αξηζηεξή
ισξίδα, θαη φζν ην δπλαηφλ πην καθξηά απφ ηα θηήξηα –
πνιπθαηνηθίεο.
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Οδεγείηε ζην θέληξν ηνπ δξφκνπ.
2. Να πξνηηκάηε λα επηθνηλσλείηε απφ ηηο πιαηείεο ησλ πφιεσλ θαη
φζν είλαη δπλαηφ πην θνληά ζην θέληξν ηεο.

3. Να επηιέγεηε νη δηαδξνκέο ζαο λα γίλνληαη απφ ηα πςειφηεξα
ζεκεία ηηο πφιεο.
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4. Απνθχγεηε λα θηλήζηε θάησ απφ γέθπξεο, ηνχλει, ή ζηιφ, αληίζεηα
είλαη πξνηηκφηεξν λα θηλήζηε επάλσ απφ γέθπξεο, θαη λα
απνθεχγεηε ηα ηνχλει θαη ηα ζηιφ.

5. Δπηιέμηε ε δηαδξνκή ζαο λα γίλεηαη απφ φζν ην δπλαηφλ πην
αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ή πεξηνρέο κε ρακειά θηήξηα.
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6. Να απνθεχγεηε ηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ ιφθνπο, αλ απηφ δελ είλαη
δπλαηφλ αθνινπζείζηε ηελ δηαδξνκή πνπ ζαο νδεγεί φζν ην
δπλαηφλ ςειφηεξα ή καθξχηεξα απφ ηνλ ιφθν.

7. Πξνζπαζείηε λα κελ είζηε πνιχ θνληά ζε ιεσθνξεία, ληαιίθεο,
θνξηεγά θαη γεληθά ζε νγθψδε νρήκαηα. Αθήζηε ή αθνινπζήζηε
ηα απφ απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ ην δηπιάζην ηνπ κήθνπο ηνπο,
θαη πάληνηε λα πξνζπαζήζηε λα κελ εγθισβίδεζηε αλάκεζα ζε
νγθψδε νρήκαηα.
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8. Να απνθεχγεηε ηηο νδνχο νη νπνίεο έρνπλ ελαέξηα δίθηπα
ειεθηξνδφηεζεο ηεο ΓΔΖ ή κε ζεξκηθψλ ιεσθνξείσλ.

9. Να ρξεζηκνπνηείηε θεξαίεο φζν ην δπλαηφλ πην «άθακηεο» ψζηε λα
απνθχγεηε ηηο ελνριεηηθέο δηαιείςεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ
θίλεζε ηνπ «καζηίγηνπ» εθπνκπήο.
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10.Δπηιέμηε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε θεξαία πνπ ζα ηελ
ηνπνζεηήζεηε ζην θέληξν ηεο νξνθήο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη αλ είλαη
δπλαηφλ φρη ζε καγλεηηθή βάζε, αιιά ζε βάζε πνπ ζα βηδσζεί ζην
ζαζί ηνπ απηνθηλήηνπ.
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Απηνθίλεην κε ξαδηνηειέθσλν C.B. πνπ θηλείηαη κέζα ζηελ χπαηζξν.
Έλα απηνθίλεην εθνδηαζκέλν κε ξαδηνηειέθσλν C.B. θηλνχκελν εθηφο
ησλ κεγάισλ (θπξίσο) πφιεσλ ζα ζπλαληήζεη ηειείσο δηαθνξεηηθέο
ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο. Δκείο ζα επηθεληξσζνχκε ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:
Δπηθνηλσλία ζε Δζληθέο Οδνχο.
Οη Δζληθέο νδνί ζηελ Διιάδα είλαη ραξαγκέλεο ζε αλνηρηέο πεξηνρέο, νη
επηθνηλσλία ησλ θηλεηψλ ζηαζκψλ C.B. κεηαμχ ηνπο δελ παξνπζηάδεη
πξνβιήκαηα, φπσο θαη νη επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο θαηφρνπο
ξαδηνηειεθψλσλ C.B. βάζεσο πνπ βξίζθνληαη ζηηο πφιεηο θνληά ζηηο
Δζληθέο Οδνχο.

Οη Δζληθέο νδνί ζηελ Διιάδα είλαη ραξαγκέλεο ζε αλνηρηέο πεξηνρέο θαη
ε εκβέιεηα ησλ θηλεηψλ C.B. θπκαίλεηαη ζηα 10-20 Km.
Γηεζλψο ην θαλάιη ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ είλαη ην 19, γηα ηνλ ιφγσ απηφ
θαη πνιιά ξαδηνηειέθσλα C.B. ην έρνπλ ζε δηαθφπηε ηαρείαο κεηάβαζεο,
ζηελ Διιάδα ζεζκνζεηήζεθε κε ην ΦΔΚ 262Β 3/2/2017.
Πάλησο πνιινί Cb-ers αθξνψληαη ζην θαλάιη γεληθήο θιήζεσο 11
νπνπδήπνηε θαη αλ θηλνχληαη.
Όπσο ζπκβαίλεη κε φιεο ηηο αζχξκαηεο ζπζθεπέο επηθνηλσλίαο δελ
ππάξρεη ζαθήο εκβέιεηα γηα ηα θηλεηά ξαδηνηειέθσλα C.B. εμαξηάηαη
απφ ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θάζε πεξηνρήο.
ε γεληθέο γξακκέο έλαο C.B-er πνπ θηλείηαη ζηηο Διιεληθέο Δζληθέο
νδνχο έρεη εκβέιεηα 10 – 20 Km πεξίπνπ, κε ηζρχ 4 Watt, θαη θεξαία
κήθνπο γχξσ ζην 1 ~ 1.5 m.
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ε απηή ηελ πνιχ θαιή εκβέιεηα ζπκβάινπλ ε επλντθή δηάδνζε ηνπ
θχκαηνο εδάθνπο επάλσ απφ επίπεδν εκηπγξφ έδαθνο, θαη ν κεγάινο
νξίδνληαο γηα ην απεπζείαο θχκα.
Δπηθνηλσλία ζε νξεηλέο επαξρηαθέο νδνχο.
Ζ Διιεληθή επαξρία είλαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νξεηλή, επνκέλσο
έρνπκε θαθέο ζπλζήθεο δηάδνζεο ηνπ θχκαηνο εδάθνπο, αιιά θαη πνιχ
κηθξφ νξίδνληα γηα ην απεπζείαο θχκα.

Σν Βξαρψδεο έδαθνο θαη ν κηθξφο νξίδνληαο πεξηνξίδνπλ ηελ εκβέιεηα
ζπλήζσο ζηα 3 – 10 Km.
Απνηέιεζκα απηψλ ησλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ είλαη ε εκβέιεηα ησλ
θηλεηψλ Ραδηνηειεθψλσλ C.B. λα πεξηνξίδεηαη κεηαμχ 3 - 10 Km κφλν.
Ζ επηθνηλσλία ζπλήζσο γίλεηαη κε ην θχκα εδάθνπο, ην απεπζείαο θχκα,
αιιά θαη κε αλάθιαζε ησλ ξαδηνθπκάησλ ζηηο ζρεηηθά επίπεδεο πιαγηέο
ησλ βνπλψλ ηεο επαξρίαο.
Με έλα ηφζν ζχλζεην ζήκα ζηελ θεξαία ηνπ ην θηλεηφ ξαδηνηειέθσλφ
αλαπαξάγεη ζην κεγάθσλφ ηνπ έλα ζήκα κε δηαιείςεηο ην βάζνο θαη ε
ζπρλφηεηα ησλ νπνίσλ πνηθίινπλ. ε θάζε πεξίπησζε ε επηθνηλσλία
θάησ απφ ηέηνηεο δχζθνιεο θαη ζχλζεηεο ζπλζήθεο γίλεηαη είηε κε
δηακφξθσζε AM, είηε κε δηακφξθσζε SSB. Ζ δηακφξθσζε FM δελ
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ελδείθλπηαη ιφγσ ηνπ ππεξβνιηθνχ θαη εθλεπξηζηηθνχ ζνξχβνπ πνπ
αθνχγεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαιείςεσλ.
Σα QSO – ζπλνκηιίεο ησλ θηλεηψλ ζηαζκψλ, είηε κεηαμχ ηνπο, είηε κε
ξαδηνηειέθσλα βάζεσο ζα πξέπεη λα νινθιεξψλνληαη γξήγνξα επεηδή
ππάξρεη ν θίλδπλνο λα δηαθνπεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην QSO ιφγσ
αιιαγήο ησλ ζπλζεθψλ δηάδνζεο.
Δπηθνηλσλία ζε επίπεδεο επαξρηαθέο νδνχο.

Ζ επηθνηλσλία πεξηνξίδεηαη κέρξη ην ζεκείν πνπ αξρίδνπλ νη νξεηλνί
φγθνη
ηελ Διιάδα νη επίπεδεο πεξηνρέο είηε βξίζθνληαη πεξηζηνηρηζκέλεο απφ
νξεηλνχο φγθνπο, είηε απφ ηελ κηα πιεπξά ππάξρνπλ νξεηλνί φγθνη θαη
ζηελ άιιε ζάιαζζα. Ζ επηθνηλσλία ηηο πεδηλέο πεξηνρέο πνπ
πεξηζηνηρίδνληαη απφ νξεηλνχο φγθνπο ζπλήζσο πεξηνξίδεηαη κέρξη ην
ζεκείν πνπ αξρίδνπλ νη νξεηλνί φγθνη. ηηο πεξηνρέο φπνπ απφ ηελ κηα
πιεπξά ππάξρνπλ νξεηλνί φγθνη θαη απφ ηελ άιιε ζάιαζζα ε εκβέιεηα
ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ αληίζηνηρα πεξηνξίδεηαη απφ ηνπο νξεηλνχο φγθνπο,
θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο ζάιαζζαο, απφ ηελ θπζηθή απφζηαζε ηνπ
νξίδνληα κε κηα θαηά πεξίπησζε επέθηαζε γχξσ ζην 15%.
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Σα θπζηθά ζχλνξα ηνπ θχκαηνο εδάθνπο ησλ ξαδηνηειεθψλσλ C.B,
νξεηλνί φγθνη θαη ξαδηνειεθηξηθφο νξίδνληαο.
Ζ επηθνηλσλία ζθαθψλ κε ξαδηνηειέθσλα C.B.
H αιήζεηα είλαη φηη ηα ζθάθε ζα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε
ξαδηνηειέθσλα marine VHF – δειαδή ξαδηνηειέθσλα γηα ηελ λαπηηθή
πεξηνρή ζπρλνηήησλ. Δίλαη ε αζθαιέζηεξε κέζνδνο επηθνηλσλίαο γηαηί
θέξλνπλ ηα ζθάθε ζε άκεζε επαθή κε ηα ιηκελαξρεία, ην Οιπκπία
ξάδην, αιιά θαη κε φια ηα παξαπιένληα ζθάθε.
Γηα ηα πνιχ κηθξά ζθάθε, φπσο είλαη νη βάξθεο, αιιά θαη ηα κηθξά
θνπζθσηά πνπ δελ απνκαθξχλνληαη παξά κφλν ιίγεο εθαηνληάδεο κέηξα
απφ ηελ αθηή, άληε θαη ιίγν πεξηζζφηεξν, κε θχξην ζθνπφ ζπλήζσο ην
ςάξεκα ή κηα κηθξή βφιηα, ε ρξήζε ηνπ VHF δελ είλαη απαξαίηεηε,
αξθεί ν «θαπεηάληνο» λα έρεη καδί ηνπ έλα θηλεηφ ηειέθσλν.
http://www.ribandsea.com/law/50--vhf.html
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C.B. Marine.

Κεξαία Marine C.B. θαηάιιειε γηα ζθάθε μχιηλα ή fibreglass
27 MHZ MARINE C.B. RADIO εηδηθήο ζρεδίαζεο θαη θαηαζθεπήο ψζηε
λα εξγάδεηαη ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ.
Δδψ έξρεηαη ην ξαδηνηειέθσλν C.B. λα δψζεη λέα δηάζηαζε ζηελ
επηθνηλσλία απηψλ ησλ κηθξψλ ζθαθψλ. Με έλα ξαδηνηειέθσλν C.B
απηά ηα κηθξά ζθάθε κπνξνχλ λα έρνπλ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο, αιιά
θπξίσο λα επηθνηλσλνχλ κε ην ζπίηη ηνπο ή κε ηα ζπίηηα άιισλ C.B.-ers
γηα νηηδήπνηε ρξεηαζηνχλ. Δίλαη αμηφπηζηα θαη έρνπλ ηελ απαηηνχκελε
εκβέιεηα γηα λα θαιχςνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο ησλ «θαπεηάλησλ»
ηνπο.
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Μεραλνθίλεηε βάξθα εθνδηαζκέλε κε ξαδηνηειέθσλν C.B. θαη θεξαία
marine 27 MHZ.
Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη γηα ηελ ρξήζε ξαδηνηειεθψλσλ C.B. ζε κηθξά
ζθάθε: είηε λα ηνπνζεηεζεί έλα C.B. θαη λα ζπλδεζεί κε κηα 12βνιηε
κπαηαξία, είηε λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα θνξεηφ ξαδηνηειέθσλν C.B. κε
ηξνθνδνζία απφ ηελ ελζσκαησκέλε κπαηαξία ηνπ.
Με ηελ ρξήζε ινηπφλ θνξεηψλ C.B. ζε κηθξά ζθάθε ηη εκβέιεηα έρνπκε;
Λφγσ ηεο δηάδνζεο ησλ ξαδηνθπκάησλ επάλσ απφ ηελ Θάιαζζα ηελ
κεγαιχηεξε δπλαηή! Απφ κηθξφ ζθάθνο ζε κηθξφ ζθάθνο κηα ξεαιηζηηθή
εκβέιεηα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3 Km κε κηθξή θεξαία 25 cm θαη ηελ ηζρχ
ζηα 4 Watt. Αλ ζπλδέζεηε κηα θεξαία απηνθηλήηνπ ή marine γηα ηνπο 27
ΜΖΕ ε εκβέιεηα απμάλεη ζηα 10 Km πεξίπνπ.
Ζ εκβέιεηα ησλ κηθξψλ ξαδηνηειεθψλσλ C.B. κε ζηαζκνχο βάζεσο ζε
λεζηά ή ηελ επεηξσηηθή Διιάδα εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην χςνο ηνπ
ζηαζκνχ βάζεσο απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, ηελ απνιαβή ηεο
θεξαίαο ηνπ ζηαζκνχ, αιιά θαη ην χςνο ηνπ «ζνξχβνπ» ηνπ θαλαιηνχ.
Μηα απφιπηα ξεαιηζηηθή εκβέιεηα είλαη ηα 10 – 15 Km.
Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ε ρξεζηκνπνίεζε θνξεηψλ ξαδηνηειεθψλσλ C.B.
απφ κηθξά ζθάθε ηνπο επηηξέπεη:
1. Να ζπλνκηινχλ νη «θαπεηάληνη» κεηαμχ ηνπο, αληαιιάζζνληαο
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην ςάξεκα θαη ην εμνπιηζκφ ηνπο, ηα
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ηνπηθά ζαιάζζηα ξεχκαηα, θαη λα αιιεινβνεζνχληαη ή λα
εηδνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο γηα νηηδήπνηε ζπκβαίλεη ζηελ πεξηνρή.
2. Να ζπλνκηινχλ κε άιινπο C.B-ers νη νπνίνη βξίζθνληαη ζην ζπίηη
ηνπο, έηζη ψζηε αλ ρξεηαζηνχλ νηηδήπνηε λα ηνπο εηδνπνηήζνπλ θαη
λα βνεζεζνχλ ή λα ελεκεξσζνχλ.
3. Να ζπλνκηινχλ κε ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο ή ηνπο θίινπο
ηνπο νη νπνίνη έρνπλ κείλεη ζηελ παξαιία.
Απφ πξνζσπηθή εκπεηξία γξάθνληαο, ε αίζζεζε ηεο αζθάιεηαο πνπ
λνηψζεηο έρνληαο καδί ζνπ ζην θνπζθσηφ ζνπ έλα θνξεηφ
ξαδηνηειέθσλν C.B. είλαη θαηαπιεθηηθή, ηδίσο φηαλ ζνπ εμαζθαιίδεη
άκεζε θαη απεξηφξηζηε επηθνηλσλία ζηελ μεξά κε άιια κέιε ηεο
νηθνγέλεηαο ζνπ πνπ έρνπλ κείλεη ζηελ παξαιία, αιιά θαη κε θίινπο C.Bers πνπ βξίζθνληαη ζηα ζπίηηα ηνπο.
Δπηθνηλσλία θνξεηψλ C.B κε ξαδηνηειέθσλα βάζεο, θαη θηλεηά.

Όια ηα ζχγρξνλα θνξεηά C.B. κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ θαη ζαλ ζηαζκνί
βάζεσο ή θηλεηνί.
Σα θνξεηά ξαδηνηειέθσλα C.B. έρνπλ κηα καθξά ηζηνξία επηηπρεκέλεο
ξαδηνηειεθσληθήο πξνζθνξάο ζηνλ πνιίηε. Σα ζεκεξηλά θνξεηά C.B.
ελζσκαηψλνπλ κηα απίζηεπηε ηερλνινγία εκηαγσγψλ θαη ινγηζκηθνχ,
πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα πξνζθέξνπλ ζηνλ πνιίηε κηα απφιπηα αμηφπηζηε
θαζεκεξηλή επηθνηλσλία θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο.
Έρνπλ κηθξφ κέγεζνο, ειάρηζην βάξνο, ηζρχ 4 Watt, κηθξή θεξαία,
κεγάιε απηνλνκία, θαη ππάξρνπλ εθδφζεηο γηα φια ηα mode πρ ΑΜ ή
FM, ή έρνπλ φια ηα mode καδί! δειαδή έλα θνξεηφ κπνξεί λα ιακβάλεη
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– εθπέκπεη ζε AM,FM, SSB αλάινγα κε ηελ επηινγή πνπ ζα θάλεη ν C.Bers απφ ηνλ δηαθφπηε Mode Selector.

Φνξεηφ C.B. πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ ξαδηνηειέθσλν mobile.
ηελ πιεηνςεθία ηνπο φια ηα ζχγρξνλα θνξεηά C.B. κπνξνχλ λα
εξγαζηνχλ θαη ζαλ ζηαζκνί βάζεσο ή θηλεηνί κε εηδηθφ εμνπιηζκφ πνπ
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην θνπηί πνπ δηαλέκνληαη.
θνπφο ησλ θνξεηψλ C.B. είλαη λα παξέρνπλ ξαδηνηειεθσληθή
επηθνηλσλία ζε πνιίηεο νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε θίλεζε πρ πεξπαηνχλ,
θάλνπλ νξεηβαζία ή άιια ζπφξ θιπ. ε εκβέιεηα ηνπο πνηθίιε αλάινγα κε
ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν
C.B.-er ε γεληθέο γξακκέο έλα θνξεηφ ξαδηνηειέθσλν έρεη ηελ εμήο
εκβέιεηα.
C.B. βάζεο <-> θνξεηφ: Διάρηζηε 300m - 2 Km
Μέζε
2 – 4 Km
Μέγηζηε
4 – 6 Km
C.B. Κηλεηφ <-> θνξεηφ: Διάρηζηε 300m – 1 Km
Μέζε
1 – 8 Km
Μέγηζηε
8 - 15 Κκ
C.B. θνξεηφ <-> θνξεηφ: Διάρηζηε 300 – 800 m
Μέζε
800m – 3 Km
Μέγηζηε
3 – 6 Km
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Ζ εκβέιεηα ησλ θνξεηψλ ξαδηνηειεθψλσλ C.B. ζε θακηά πεξίπησζε δελ
κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί κεγάιε, αιιά είλαη πξαγκαηηθά ηφζε, φζε
ρξεηάδεηαη έλαο πνιίηεο γηα λα θαιχςεη ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπ αλάγθεο
ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαη πεξηνξηζκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή.

Φνξεηφ C.B. ζε αδηάβξνρε ζήθε, ρξεζηκνπνηείηαη απφ θπλεγνχο,
νξεηβάηεο, πεξηπαηεηέο θιπ.
Γηα παξάδεηγκα ηα κέιε κηαο παξέαο θπλεγψλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε
κηα πεξηνρή 1 Υ 1 Km θαη είλαη εμνπιηζκέλνη φινη κε ξαδηνηειέθσλα
C.B. Ζ δξάζε ηνπο είλαη πξνθαλψο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο εκβέιεηαο ησλ
θνξεηψλ C.B. πνπ θηάλεη θαηά κέζσ φξν ηα 3 Km ζην χπαηζξν.
Πνιιέο θνξέο παξαηεξείηε κηα «αθχζηθε» αχμεζε ηεο εκβέιεηαο ησλ
ξαδηνηειεθψλσλ C.B. κε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο ιήςεο ζηαζκψλ απφ
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη πνιχ καθξηά.
ηηο γξακκέο πνπ αθνινπζνχλ ζα αζρνιεζνχκε κε απηφ ην ελδηαθέξνλ,
άιιεο θνξέο επηζπκεηφ θαη άιιεο θνξέο αλεπηζχκεην θαηλφκελν.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΩΝ
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Σξνπνζθαηξηθή δηάδνζε ησλ ξαδηνθπκάησλ ζηελ Citizens Band.
Καηά ηελ δηάξθεηα θπξίσο ησλ θαινθαηξηλψλ κελψλ θαη ιηγφηεξν ηελ
άλνημε θαη ην θζηλφπσξν παξαηεξείηε κηα αθχζηθε αχμεζε ηεο
εκβέιεηαο ησλ ξαδηνηειεθψλσλ C.B. Ζ αχμεζε ηεο εκβέιεηαο ηνπο
μεθηλά αξγά ηελ άλνημε, θνξπθψλεηαη ην θαινθαίξη, θαη ζηελ ζπλέρεηα
κεηψλεηαη ζηαδηαθά θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θζηλνπψξνπ, ην ρεηκψλα ε
εκβέιεηα ησλ ξαδηνηειεθψλσλ C.B. βξίζθεηαη ζε «θπζηνινγηθά»
επίπεδα.

Ζ ηξνπφζθαηξα ηεο άλνημε, ην θαινθαίξη θαη ην θζηλφπσξν πνιιέο θνξέο
αληαλαθιά πίζσ ζηελ γε ηα ξαδηνθχκαηα ησλ C.B.
Πνπ νθείιεηε ινηπφλ απηφ ην θαηλφκελν; Μα ζηελ ίδηα ηελ αηκφζθαηξα,
θαη κάιηζηα ζηα «παηρλίδηα» ή ηηο «παξαμεληέο» ηνπ αέξα πνπ βξίζθεηαη
κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ ηεο ζάιαζζαο θαη κέρξη ελφο χςνπο πεξίπνπ 12 Km
γηα ην γεσγξαθηθφ πιάηνο πνπ βξίζθεηαη ε Διιάδα. Σν ηκήκα ηεο
αηκφζθαηξαο πνπ εθηείλεηαη απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο έσο ηα 12
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Km νλνκάδεηαη ηξνπφζθαηξα θαη είλαη ν ρψξνο φπνπ ζπκβαίλνπλ φια ηα
θαηξηθά θαηλφκελα, φπσο ε βξνρή ην ρηφλη, ν άλεκνο θιπ.

Γηάθνξνη ηξφπνη ηξνπνζθαηξηθήο δηάδνζεο.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο άλνημεο, ηνπ θαινθαηξηνχ, θαη ηνπ θζηλνπψξνπ,
δεκηνπξγνχληαη κέζα ζηελ αηκφζθαηξα κεγάιεο πεξηνρέο κε δηαθνξεηηθφ
δείθηε δηαζιάζεσο ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε αηκφζθαηξα, πνπ
ιεηηνπξγεί ζαλ έλαο θαζξέπηεο πνπ αληαλαθιά ηα ξαδηνθχκαηα ησλ
ξαδηνηειεθψλσλ C.B. πίζσ ζηελ γε. Με ηνλ ηξφπν απηφ απμάλεηαη ε
εκβέιεηα ηνπο ζεακαηηθά.
Σα θαηλφκελν ηεο ηξνπνζθαηξηθήο δηάδνζεο ζε γεληθέο γξακκέο είλαη
αλεπηζχκεην ζηνπο C.B-ers επεηδή δηαηαξάζζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ
ηνπηθψλ επηθνηλσληψλ. Άιιε πνηφηεηα επηθνηλσλία ππάξρεη ζε έλα θελφ
θαη θαζαξφ θαλάιη, θαη άιιε πνηφηεηα επηθνηλσλίαο ππάξρεη φηαλ είζαη
ππνρξεσκέλνο λα κνηξάδεζαη ην ίδην θαλάιη κε ξαδηνηειέθσλα C.B. πνπ
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βξίζθνληαη είηε ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, ή αθφκε ρεηξφηεξα ζε
άιιεο ρψξεο.
Δπηπρψο ην θαηλφκελν απηφ ζπκβαίλεη ζπλήζσο ηηο πξσηλέο ή
απνγεπκαηηλέο ψξεο θαη δελ έρεη κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα. Γηα λα
κεηξηάζνπκε ηηο ελνριήζεηο πνπ δερφκαζηε απφ απηά ηα ηξνπνζθαηξηθά
ζήκαηα κπνξνχκε λα:
1. Σνπνζεηήζνπκε ηνλ δηαθφπηε Local/DX ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ καο
απφ ηελ ζέζε κέγηζηεο επαηζζεζίαο DX, ζηελ ζέζε ηεο ειάρηζηεο
επαηζζεζίαο Local. ε πεξίπησζε πνπ ην ξαδηνηειέθσλφ ζαο δελ
έρεη απηφ ην δηαθφπηε ξπζκίζηε ην RF Gain ζε ηέηνηα ζέζε ψζηε
λα κεηξηάζεηε ηελ ελφριεζε. Αλ ην ξαδηνηειέθσλφ ζαο έρεη
δηαθφπηε ΑΣΣ – εμαζζελεηή ηνπνζεηήζηε ηνλ ζηελ θαηάιιειε
ζέζε ψζηε λα πεηχρεηε ηελ ειάρηζηε ελφριεζε.
2. Ρπζκίζηε ην Squelch ηφζν, φζν απαηηείηαη ψζηε ηα ηξνπνζθαηξηθά
ζήκαηα λα κελ αθνχγνληαη απφ ην κεγάθσλν ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ
ζαο.
3. Σηο ψξεο πνπ ππάξρεη ηξνπνζθαηξηθή παξελφριεζε, επηιέμηε ηελ
δηακφξθσζε FM γηα ηηο επηθνηλσλίεο ζαο, θαη ρξεζηκνπνηήζηε
έλαλ πξνζπκθσλεκέλν ππφηνλν.
4. Αλ ρξεζηκνπνηείηε θεξαία κε κεγάιν «καζηίγην» αληηθαηαζηήζηε
ηελ κε κηα θαηά πνιχ κηθξφηεξε πρ 50 cm. Θα δείηε νπζηαζηηθή
κείσζε ηεο παξελφριεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο παξαπάλσ
ρεηξηζκνχο – ξπζκίζεηο ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ.
Ηνλνζθαηξηθή δηάδνζε ησλ ξαδηνθπκάησλ ζηελ Citizens Band.
ρεδφλ φιν ην ρξφλν, ζε άηαθηα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη κε δηαθνξεηηθή
ρξνληθή δηάξθεηα, παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν ηεο ιήςεο εθπνκπψλ
απφ CB.-ers άιισλ ρσξψλ, απφ απνζηάζεηο πνπ εληππσζηάδνπλ! Πνιχ
ζπρλά νη Έιιελεο C.B-ers δέρνληαη ελνριήζεηο απφ εθπνκπέο
ξαδηνηειεθψλσλ C.B. πξνεξρφκελεο απφ ηελ Ηηαιία, Γεξκαλία, Ρσζία,
Οιιαλδία, αιιά θαη απφ ηελ Ηζπαλία, ηηο Βαιεαξίδεο λήζνπο θιπ.
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Με αλάθιαζε ζηελ Ηνλφζθαηξα νη εθπνκπέο ησλ C.B. αθνχγνληαη
ρηιηάδεο ρηιηφκεηξα καθξηά.
Οη ελνριεηηθέο απηέο εθπνκπέο πξνέξρνληαη απφ ηελ αλάθιαζε ησλ
ξαδηνθπκάησλ ζηελ Ηνλφζθαηξα, ζε χςνο πνπ πνηθίιεη απφ 250 – 450
Km, αλάινγα κε ηελ επίδξαζε ηεο Ζιηαθήο αθηηλνβνιίαο ζηα αέξηα πνπ
βξίζθνληαη ζε απηά ηα χςε ηεο αηκφζθαηξαο. Δδψ ην θαηλφκελν ηεο
αλάθιαζεο ησλ ξαδηνθπκάησλ πξνθχπηεη απφ ηνλ δηαθνξεηηθφ ηνληζκφ
πνπ έρνπλ ηεξάζηηεο αέξηεο κάδεο, κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ελφο
δηαθνξεηηθνχ δείθηε δηαζιάζεσο κεηαμχ ηνπο, ν νπνίνο αλαγθάδεη ηα
ξαδηνθχκαηα λα επηζηξέςνπλ πίζσ ζηελ γε.
Οη ελνριεηηθέο απηέο εθπνκπέο αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ
αληηκεησπίδνληαη θαη νη ηξνπνζθαηξηθέο εθπνκπέο, πνπ ήδε έρνπκε
πεξηγξάςεη. Σν θαηλφκελν ηεο ηνλνζθαηξηθήο δηάδνζεο ησλ 27 ΜΖΕ
ζπκβαίλεη, φηαλ ε ειηαθή δξαζηεξηφηεηα ην επηηξέπεη, ζπλήζσο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο εκέξαο αξρίδνληαο κεηά ηελ αλαηνιή ηνπ Ζιίνπ,
ζπλερίδεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο, θαη θζίλεη κεηά ηελ δχζε ηνπ
Ζιίνπ.
Υξεζηκνπνηψληαο ηελ Σξνπνζθαηξηθή θαη Ηνλνζθαηξηθή δηάδνζε γηα
επηθνηλσλία.
Ζ ππεξεζία C.B. ζθνπφ έρεη λα θαιχςεη ηηο ηνπηθέο επηθνηλσληαθέο
αλάγθεο ησλ πνιηηψλ ζηηο απνζηάζεηο εθείλεο πνπ κπνξεί λα θηάζεη ε
εκβέιεηα ηνπ θχκαηνο εδάθνπο.
Σν θχκα εδάθνπο δεκηνπξγεί ζπλζήθεο ζηαζεξήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ
ησλ C.B-ers γηαηί νη ζπλζήθεο δηάδνζε ηνπ επάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ
εδάθνπο – ζάιαζζαο είλαη πάληνηε ζηαζεξέο θαη άξα ε έληαζε ηνπ ζα
είλαη πάληνηε ζηαζεξή 24 ψξεο ην 24σξν, 365 εκέξεο ην ρξφλν,
αλεμάξηεηα απφ ηηο επηθξαηνχζεο ηξνπνζθαηξηθέο ή ηνλνζθαηξηθέο
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ζπλζήθεο. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ νη επηθνηλσλίεο C.B βαζίδνληαη ζην
θχκα εδάθνπο.
Σα ξαδηνθχκαηα φκσο δελ θπιαθίδνληαη θαη δελ ζηακαηνχλ νχηε κέζα ζε
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, νχηε ζηα ζχλνξα ησλ ρσξψλ, ηαμηδεχνπλ, θαη κε
ηηο αλαθιάζεηο ηνπο ζηελ ηξνπφζθαηξα – ηνλφζθαηξα θαιχπηνπλ
απνζηάζεηο εθαηνληάδσλ ή θαη ρηιηάδσλ ρηιηνκέηξσλ. Όηαλ ζπκβαίλεη
απηφ νη Έιιελεο C.B-ers αθνχλε ηνπο C.B-ers ησλ άιισλ ρσξψλ θαη ην
αληίζηξνθν.
Απηή ηελ νιηγφσξε θαη ζπνξαδηθή επθαηξία εθκεηαιιεχνληαη πνιινί
γισζζνκαζείο C.B-ers γηα λα ζπλνκηιήζνπλ κε ηνπο C.B-ers άιισλ
ρσξψλ γηα ιίγα ιεπηά, αληαιιάζζνληαο ηερληθέο θπξίσο πιεξνθνξίεο
φπσο:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Πνηα είλαη ε έληαζε ησλ ζεκάησλ ηνπο;
Πνην κνληέιν ξαδηνηειεθψλνπ C.B ρξεζηκνπνηνχλ;
Ση είδνπο θεξαία έρνπλ ζπλδέζεη ζην ξαδηνηειέθσλφ ηνπο;
Πνην είλαη ην φλνκά ηνπο;
Πνηα είλαη ε ρψξα θαη ε πφιεο ηνπο;
Πνην είλαη ην επάγγεικα θαη ε νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε;
Πνηεο θαηξηθέο ζπλζήθεο επηθξαηνχλ;
Έρνπλ ρφκπη; θαη πνηα;
Ζ πεξηνρή ηνπο πξνζθέξεηε γηα δηαθνπέο – ηνπξηζκφ;

Πνιιέο θνξέο αληαιιάζνπλ θαη αλακλεζηηθέο θάξηεο κε ηα ζηνηρεία ηεο
επηθνηλσλίαο ηνπο θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπο. Απηφ ην είδνο ηεο
επηθνηλσλίαο νλνκάδεηαη DXing αιιά δελ είλαη δηαδεδνκέλν κεηαμχ ησλ
C.B-ers ζηελ πεξηνρή ησλ 26.965 – 27.405 ΜΖΕ θαη ππάξρνπλ πνιινί
ιφγνη….
Οη πεξηζζφηεξνη C.B-ers ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζπρλφηεηεο απηέο
απνθιεηζηηθά γηα λα θαιχςνπλ ηηο ζηαζεξέο θαζεκεξηλέο
ηειεπηθνηλσληαθέο ηνπο αλάγθεο κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ηνπο θίινπο
ηνπο, ζηα ρφκπη ηνπο θιπ. κέζα ζηελ πεξηνρή πνπ δνπλ θαη
δξαζηεξηνπνηνχληαη.
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Κάξηα QSL απφ Γάιιν C.B.-er.
Αξθεηνί Cb-ers δελ γλσξίδνπλ θάπνηα δηεζλή γιψζζα πρ. Αγγιηθά,
Γεξκαληθά, Γαιιηθά, νπφηε δελ έρνπλ κηα θνηλή γιψζζα επηθνηλσλίαο,
εθηφο απφ απηφ, γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο C.B-ers ην ξαδηνηειέθσλν C.B.
είλαη έλα ξαδηνηειέθσλν! έλα αζχξκαην ηειέθσλν κέζσ ηνπ νπνίνπ
κπνξνχλ λα ζπλνκηιήζνπλ κε άιινπο C.B-ers ηεο πεξηνρήο ηνπο γηα ηα
θνηλά ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη ηίπνηα παξαπάλσ.
Οη ιίγνη πάλησο πνπ έρνπλ ηελ δηάζεζε λα γλσξίζνπλ C.B-ers απφ άιιεο
ρψξεο θαη μέξνπλ κηα μέλε γιψζζα, κπνξνχλ λα δηαζθεδάζνπλ
ζπλνκηιψληαο κε ηνπο C.B-ers ησλ άιισλ ρσξψλ γηα φζε ψξα δηαξθεί ε
ηξνπνζθαηξηθή – ηνλνζθαηξηθή δηάδνζε, πνπ δηαθφπηεη ή εκπνδίδεη ηηο
ηνπηθέο επηθνηλσλίεο.
Σν ζθεπηηθφ είλαη απιφ: αθνχ δελ κπνξψ λα επηθνηλσλήζσ κε ηνπο
ληφπηνπο θίινπο κνπ C.B-ers, αο δηαζθεδάζσ επηθνηλσλψληαο κε ηνπο
C.B-ers άιισλ ρσξψλ. Άιισζηε ζηελ Δλσκέλε Δπξψπε πνπ δνχκε,
νπζηαζηηθά ηα θξάηε είλαη φηη νη πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ, φινη είκαζηε
πνιίηεο ηεο Δπξψπεο πνπ δνπλ ζε δηαθνξεηηθά θξάηε - πνιηηείεο. Έηζη
φπσο ν Ακεξηθαλφο C.B-er απφ ηελ Florida επηθνηλσλεί κε έλα C.B-ers
απφ ηελ Louisiana, έηζη θαη έλαο Έιιελαο C.B-er ζπλνκηιεί κε έλα Βέιγν
C.B-er, ε πξψηε είλαη επηθνηλσλία κεηαμχ πνιηηψλ ησλ ΖΠΑ θαη ε
δεχηεξε είλαη επηθνηλσλία κεηαμχ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ.
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Οη ηξνπνζθαηξηθέο – ηνλνζθαηξηθέο ζπλνκηιίεο κεηαμχ ησλ C.B-ers
πξαγκαηνπνηνχληαη ζε φια ηα mode, έηζη ν θάηνρνο νπνηνπδήπνηε
ξαδηνηειεθψλνπ C.B κε νπνηνδήπνηε mode κπνξεί λα ζπλνκηιήζεη κε
νπνηνλδήπνηε άιιν C.B-er αξθεί λα ππάξρνπλ επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ
δηάδνζε ησλ ξαδηνθπκάησλ ηνπο.
Όινη φζνη ρξεζηκνπνηνχλ ή παξαθνινπζνχλ ηηο επηθνηλσλίεο ζηελ
Citizens Band ζαλ C.B-ers, ζαλ ξαδηναθξναηέο ή ζαλ ξαδηνιήπηεο, ζα
έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη φηαλ ππάξρεη ηξνπνζθαηξηθή – ηνλνζθαηξηθή
δηάδνζε, αθνχγνληαη εθπνκπέο ζε φια ηα mode AM/FM/SSB κε ηελ ίδηα
ζρεδφλ έληαζε. Απηφ νθείιεηε ζην φηη ηφζν νη θεξαίεο ησλ
ξαδηνηειεθψλσλ C.B. φζν θαη ηα ίδηα ηα ξαδηνηειέθσλα ηεο πεξηνρήο
26.965 – 27.405 ΜΖΕ είλαη ηππνπνηεκέλα νπζηαζηηθά φινη εθπέκπνπλ –
αθνχλε κε παξφκνηεο ζπλζήθεο.
ε κηθξέο ρψξεο φπσο ε Διιάδα ε Ηνλνζθαηξηθή δηάδνζε ζηέιλεη ηα
ξαδηνθχκαηα έμσ απφ ηα ζχλνξα ηηο ρψξαο νπφηε απηφ ην είδνο ηεο
δηάδνζεο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ελδνειιελθέο επηθνηλσλίεο.
Αληίζεηα ζε ρψξεο κε κεγάιε έθηαζε πρ ΖΠΑ, Καλαδάο θιπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εζσηεξηθέο επηθνηλσλίεο.
Δπεηδή ηα C.B. έρνπλ ηζηνξία θαη ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία 50 εηψλ, ζηηο
ρψξεο φπνπ ην ηνλνζθαηξηθφ θχκα πξνζθέξεηαη γηα εζσηεξηθέο
επηθνηλσλίεο νη C.B-ers μέξνπλ πηα επνρή ηνπ ρξφλνπ θαη πνηεο ψξεο
κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο.
ηελ ρψξα καο πνιινί C.B-ers κε εκπεηξία γλσξίδνπλ επίζεο πνηα επνρή
ηνπ ρξφλνπ θαη πνηεο ψξεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε
ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ
κε θίινπο ηνπο νδεγνχο νρεκάησλ δηεζλψλ κεηαθνξψλ, αιιά θαη κε
θίινπο, γλσζηνχο ή ζπγγελείο πνπ απιά ηαμηδεχνπλ ζηελ Δπξψπε γηα
ηνπξηζκφ.
Πεξηζζφηεξν ρξήζηκε γηα ηνπο Έιιελεο C.B-ers είλαη ε ηξνπνζθαηξηθή
δηάδνζε ε νπνία επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ
κεηαμχ ηνπο, ζπγθεθξηκέλεο επνρέο ηνπ ρξφλνπ θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο
ψξεο. ε γεληθέο γξακκέο γηα ηελ ηξνπνζθαηξηθή δηάδνζε θαιφ είλαη λα
ζπκάζηε ηα εμήο:
1. Σξνπνζθαηξηθή δηάδνζε έρνπκε φηαλ θπζά δεζηφο «λνηηάο» ν
νπνίνο εμαηκίδεη ηεξάζηηεο πνζφηεηεο λεξνχ απφ ηελ ζάιαζζα,
ιίκλεο, πνηάκηα θιπ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη
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εθηεηακέλεο πεξηνρέο κε δηαθνξεηηθφ δείθηε δηαζιάζεσο
επηηξέπνληαο ζηα ξαδηνθχκαηα ησλ C.B λα δηαδίδνληαη ζε κεγάιεο
απνζηάζεηο.
2. Σξνπνζθαηξηθή δηάδνζε έρνπκε φηαλ επηθξαηνχλ πςειέο
ζεξκνθξαζίεο επάλσ απφ ηελ επεηξσηηθή ρψξα κε απνηέιεζκα λα
δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο εγθισβηζκνχ αέξησλ καδψλ κε
δηαθνξεηηθφ δείθηε δηαζιάζεσο, ην θαηλφκελν απηφ δεκηνπξγεί
θπκαηνδεγνχο κέζα ζηελ αηκφζθαηξα πνπ νδεγνχλ ηα
ξαδηνθχκαηα ησλ C.B. ζε ηεξάζηηεο απνζηάζεηο.
Ο ζφξπβνο ηνπ θαλαιηνχ
Αλ αλνίμεηε έλα ξαδηνηειέθσλν C.B ηελ λχρηα ζα αθνχζεηε ειάρηζην
ή θαη θαζφινπ ζφξπβν κέζα ζην θαλάιη. Αλ κάιηζηα θαηνηθείηαη ζε
θάπνηα ήζπρε επαξρηαθή πφιε ή ρσξηφ πηζαλφλ λα λνκίζεηε φηη ν
δέθηεο ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ ζαο έρεη βιάβε θαη δελ ιακβάλεη ηίπνηε,
γηα ηφζε εζπρία κηιάκε.
Αλ πάιη αλνίμεηε ην ξαδηνηειέθσλφ ζαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
εκέξαο ζα δηαπηζηψζεηε φηη ππάξρεη έλαο ζπλερφκελνο
απξνζδηφξηζηνο θαη γηα πνιινχο ελνριεηηθφο ζφξπβνο, απηφο είλαη ν
«ζφξπβνο ηνπ θαλαιηνχ».
Ο ζφξπβνο ηνπ θαλαιηνχ πξνθαιεί ηεξάζηηα δεκηά ζηηο επηθνηλσλίεο
κε ξαδηνηειέθσλα C.B. επεηδή πεξηνξίδεη ηελ εκβέιεηα ηνπο. Δίλαη
πξνθαλέο φηη φζν πην ηζρπξφο είλαη ν ζφξπβνο ηνπ θαλαιηνχ, ηφζν πην
ηζρπξφ πξέπεη λα είλαη ην ζήκα ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ ψζηε λα
αθνπζηεί ε θσλή ηνπ C.B-ers «επάλσ» απφ ην ζφξπβν.
Ζ πείξα έρεη δείμεη φηη αλ ν ζφξπβνο είλαη ζηηο 5 κνλάδεο –S- ην ζήκα
ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6 – 7 κνλάδεο –
S- γηα λα ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή επηθνηλσλία. Απηφ ζεκαίλεη
πξαθηηθά φηη αλ ην βξάδπ, πνπ ππάξρεη ειάρηζηνο ή κεδεληθφο
ζφξπβνο, ην ξαδηνηειέθσλφ καο έρεη εκβέιεηα 20 Km, ην πξσί εμ
αηηίαο ηνπ ζνξχβνπ ηνπ θαλαιηνχ ζα πεξηνξηζηεί ζηα 3 έσο 5 Km! θαη
απηφ γηαηί κεηά ηα 3 – 5 Km ε ηζρχο ηνπ ζήκαηνο ηνπ
ξαδηνηειεθψλνπ ζα είλαη κηθξφηεξε απφ ηε ηζρχ ηνπ ζνξχβνπ πρ 1-2
κνλάδεο –S- κε απνηέιεζκα ν ζφξπβνο λα «ζθεπάδεη» ηελ
δηακφξθσζε ηνπ ξαδηνηειεθψλνπ θαη λα κελ αθνχγεηαη ε θσλή ηνπ
C.B.-er απφ ην κεγάθσλν.
Ση είλαη φκσο απηφο ν ζφξπβνο; Ζ απάληεζε είλαη πνιπδηάζηαηε, ζε
γεληθέο γξακκέο κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη ην άζξνηζκα ηνπ
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ζνξχβνπ πνπ πξνθαιείηε απφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο πεγέο.
Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα ην αζξνηζηηθφ κείγκα ζνξχβσλ πνπ
εκθαλίδνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο πνπ βξίζθνληαη κέζα θαη έμσ
απφ ηνλ πιαλήηε!!!
Ο ζφξπβνο ηεο κπάληαο
Δίλαη ν ζφξπβνο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ ηνληζκφ ησλ αεξίσλ ηεο
αηκφζθαηξαο ιφγσ ηεο επίδξαζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Απηφ
ηνλ ζφξπβν ηνλ θαηαιαβαίλνπκε γηαηί αξρίδεη κφιηο αλαηείιεη ν ήιηνο,
θαη εμαθαλίδεηαη κε ηελ δχζε ηνπ.
Θφξπβνο απφ εηεξνδπλψζεηο
Πξφθεηηαη γηα εθλεπξηζηηθά ζθπξίγκαηα πνπ αθνχγνληαη ζε ηπραία
δηαζηήκαηα θαη πξνέξρνληαη απφ ηελ ζπκβνιή δχν ηνπιάρηζηνλ
ζπρλνηήησλ.
Θφξπβνο απφ ζπκβνιέο δηακνξθσκέλσλ ξαδηνθπκάησλ ίδηαο
ζπρλφηεηαο.
Πξφθεηηαη γηα ηα «ππνιείκκαηα» απφ εθπνκπέο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα απφ ρηιηάδεο ξαδηνηειέθσλα C.B.
ζηελ ίδηα ζπρλφηεηα – θαλάιη κε δηαθνξεηηθέο δηακνξθψζεηο απφ φιν
ηνλ πιαλήηε. Πξφθεηηαη γηα κηα ηδηάδνπζα θαηάζηαζε πνπ ζπκβαίλεη
επεηδή ηα ξαδηνηειέθσλα C.B. εθπέκπνπλ φια ζηελ ίδηα ζπρλφηεηα
ιφγσ ηεο δηαπινπνίεζεο ησλ ζπρλνηήησλ ηνπο.
Φαληαζηείηε ην εμήο:
ην θαλάιη 27 εθπέκπνπλ ηαπηφρξνλα 50.000 ξαδηνηειέθσλα C.B.
απφ φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, κε ηπραία θαηαλνκή φισλ ησλ
δηακνξθψζεσλ, ηη ζα ζπκβεί;
ην ζηξψκα F ηηο ηνλφζθαηξαο πνπ πεξηβάιεη νιφθιεξε ηελ
αηκφζθαηξα ηεο γεο, ζα θηάζνπλ ηαπηφρξνλα 50.000 ξαδηνθχκαηα
ίδηαο ζπρλφηεηαο, δηακνξθσκέλα θαηά AM/FM/SSB ζε ηπραία
θαηαλνκή θαη ζα ηελ ζέζνπλ ζε ηαιάλησζε. Δθεί γίλεηαη κηα «κίμεη»
φισλ απηψλ ησλ ξαδηνζεκάησλ πνπ έρνπλ φια ηελ ίδηα ζπρλφηεηα,
θαη δηαθνξεηηθή δηακφξθσζε. Σν απνηέιεζκα είλαη έλαο ηδηφκνξθνο
«ζνιφο» ζφξπβνο πνπ «θνπβαιά» κέζα ηνπ ηα ππνιείκκαηα φισλ
απηψλ ησλ ζεκάησλ θαη δηακνξθψζεσλ.
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Σνλ ζφξπβν απηφ ζα ηνλ αλαγλσξίζεηε θάλνληαο ην εμήο:
πληνλίζηε ηνλ δέθηε – ξαδηφθσλφ ζαο ζηηο ζπρλφηεηεο ησλ
θαλαιηψλ C.B. μεθηλψληαο απφ ην θαλάιη 1 = 26.965 ΜΖΕ θαη κε
βήκα 1 ΚΖΕ αξρίζηε λα «αλεβαίλεηε» πξνο ην 27.405 ΜΖΕ. Θα
δηαπηζηψζεηε φηη ζηηο ζπρλφηεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα θαζηεξσκέλα
θαλάιηα C.B. ν ζφξπβνο απηφο είλαη απμεκέλνο, ελψ ζηηο ελδηάκεζεο
ζπρλφηεηεο ν ζφξπβνο απηφο κεηψλεηαη δξαζηηθά. Πξηλ ηελ εκθάληζε
ησλ ξαδηνηειεθψλσλ C.B. Export model ε δηαθνξά ζνξχβνπ κεηαμχ
ησλ ζπρλνηήησλ ησλ θαζηεξσκέλσλ θαλαιηψλ C.B. κε ηηο
«ελδηάκεζεο» ζπρλφηεηεο ήηαλ εκθαλέζηαηε. ήκεξα πνπ ηα Export
model εθπέκπνπλ θαηά εθαηνληάδεο ρηιηάδεο θαη ζηηο ελδηάκεζεο,
κεηαμχ ησλ θαλαιηψλ C.B. ζπρλφηεηεο, ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ
ζνξχβσλ έρεη αξρίζεη λα κεηψλεηαη.

Θφξπβνο απφ ειεθηξνκεραληθέο ζπζθεπέο
Πξφθεηηαη γηα ζνξχβνπο πνπ πξνέξρνληαη - εθπέκπνληαη απφ
ειεθηξνκεραληθέο ζπζθεπέο θαη θζάλνπλ ζηελ πεξηνρή ζπρλνηήησλ
κεηαμχ 26.965 θαη 27.405 ΜΖΕ. Γπζηπρψο νη ξαδηνεπηθνηλσλίεο ζηελ
Citizens Band δελ πξνζηαηεχνληαη επαξθψο κε απνηέιεζκα κέζα ζηα
θαλάιηα ησλ C.B. λα αθνχκε απηνχο ηνπο ελνριεηηθνχο ζνξχβνπο.
Τπάξρεη έλα πιήζνο ζπζθεπψλ πνπ εθπέκπνπλ ζνξχβνπο ζηνπο 27
ΜΖΕ εηδηθά ζηηο κεγάιεο πφιεηο.
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Γηα παξάδεηγκα, φζνη C.B-ers πεξλνχλ απφ ηελ πεξηνρή Υαιαλδξίνπ
ζηελ νπνία ππάξρεη κεγάιν δηαγλσζηηθφ θέληξν κε καγλεηηθφ
ηνκνγξάθν, αθνχλε ζην θαλάιη 11 – 27.085 ΜΖΕ θάπνηνπο
ραξαθηεξηζηηθνχο ζνξχβνπο.

Οη κεηαζρεκαηηζηέο πξνθαινχλ ζπρλά ελνριεηηθνχο ζνξχβνπο.
Δλνριεηηθνί ζφξπβνη αθνχγνληαη ζηα θαλάιηα ησλ ξαδηνηειεθψλσλ
C.B. πξνεξρφκελνη απφ κεηαζρεκαηηζηέο ηεο ΓΔΖ, ή κεγάισλ
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επηρεηξήζεσλ. Όινη απηνί νη ζφξπβνη αλακεηγλχνληαη κε φινπο ηνπο
πξνεγνχκελνπο ζνξχβνπο θαη κεηψλνπλ δξαζηηθά ηηο επηθνηλσλίεο
C.B.
Αηκνζθαηξηθνί Θφξπβνη.

Οη αζηξαπέο, θεξαπλνί, ειεθηξηθέο εθθελψζεηο, δεκηνπξγνχλ
ελνριεηηθνχο ζνξχβνπο ζηα θαλάιηα ηνπ C.B.
Πξφθεηηαη γηα ειεθηξηθνχο ζνξχβνπο νη νπνίνη αθνχγνληαη κέζα ζηα
θαλάιηα ηεο Citizens Band θαη πξνέξρνληαη απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα
ησλ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ αηκφζθαηξα.
Πξφθεηηαη γηα ην απνηέιεζκα εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ κηθξψλ ή
κεγάισλ ειεθηξηθψλ εθθελψζεσλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ αηκφζθαηξα
– αζηξαπέο ή κεηαμχ ηεο αηκφζθαηξαο θαη ηεο γεο – θεξαπλνί. Οη
αηκνζθαηξηθνί ζφξπβνη έρνπλ κεγάιε ζπκβνιή ζηελ αχμεζε ηνπ
ζνξχβνπ ζηα θαλάιηα ηνπ C.B. θαη θπξίσο φηαλ ππάξρνπλ ζηαηηθά
ειεθηξηθά θνξηία ζηελ αηκφζθαηξα θαη δελ εθηνλψλνληαη.
Δπίινγνο
Ζ επηθνηλσλία κε ηα ξαδηνηειέθσλα C.B. είλαη ζπλαξπαζηηθή θαη
λφκηκε, δελ έρεη ηελ πνηφηεηα ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ GSM, νχηε ηηο
δπλαηφηεηεο ησλ ξαδηνεξαζηηερληθψλ επηθνηλσληψλ.
Δίλαη φκσο κηα ρακεινχ θφζηνπο ιχζε, πνπ δελ απαηηεί δηάβαζκα θαη
εμεηάζεηο. Απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο πνπ δελ έρνπλ εηδηθέο
ηερληθέο ή επηθνηλσληαθέο γλψζεηο, αιιά έρνπλ αλάγθε λα
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επηθνηλσλνχλ αζχξκαηα κέζα ζηελ πεξηνρή πνπ δνπλ θαη
δξαζηεξηνπνηνχληαη.

C.B. ν θαιχηεξνο θαη απινχζηεξνο ηξφπνο γηα λα έρεηε λφκηκεο
αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο.
Ζ ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ ξαδηνηειεθψλσλ, θεξαηψλ θαη
παξειθνκέλσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο απιντθνχο θαλφλεο ρξήζεο,
θάλεη ηα C.B ηελ θαιχηεξε επηινγή γηα αζχξκαηε επηθνηλσλία.
Δίλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα απνθηήζνπλ λφκηκα ξαδηνηειέθσλα νη
θπλεγνί, νξεηβάηεο, πεξηπαηεηέο, νη νδεγνί απηνθηλήησλ, νη
πξφζθνπνη, νη νκάδεο ππξνπξνζηαζίαο, νη ςαξάδεο, νη θίινη ηνπ
αεξαζιεηηζκνχ.
Απνηειεί ηελ θαιχηεξε απαζρφιεζε γηα ηνπο ειηθησκέλνπο, ηνπο
ζπλαλζξψπνπο καο κε εηδηθέο αλάγθεο, φζνπο αγαπνχλ ηελ
επηθνηλσλία αιιά δελ ηνπο αξέζεη λα θεχγνπλ απφ ην ζπίηη.
Δίλαη ην πξψην βήκα γηα φζνπο ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ κε ηηο
ξαδηνεξαζηηερληθέο επηθνηλσλίεο κεηά απφ εμεηάζεηο, αιιά θαη ην
θαιχηεξν πεδίν γηα πεηξακαηηζκνχο απφ καζεηέο, θνηηεηέο,
ρνκπίζηεο.
Δίλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα μεθχγνπλ νη θάζε είδνπο ξαδηνπεηξαηέο
απφ ηελ παξαλνκία, πρ παξάλνκεο εθπνκπέο ζε ζπρλφηεηαο
VHF/UHF, θαη λα απνθηήζνπλ άδεηα εθπνκπήο ζε κηα λφκηκε
πεξηνρή ζπρλνηήησλ γηα λα θάλνπλ ην ρφκπη ηνπο.
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Αδεηνδφηεζε
Ζ θαηνρή θαη ρξήζε ησλ ξαδηνηειεθψλσλ C.B. ζηελ Διιάδα είλαη
απνιχησο λφκηκε θαη ειεχζεξε, εθφζνλ ε ηζρχο εμφδνπ είλαη 4 Watt γηα
ηηο δηακνξθψζεηο ΑM/ΑΜ θαη 12 Watt SSB.
Δπίινγνο.
Αγαπεηέ αλαγλψζηε, αλ έθζαζεο ζην ζεκείν λα δηαβάδεηο απηέο ηηο
γξακκέο, είλαη βέβαην φηη έρεηο έλα έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηηο
εξαζηηερληθέο επηθνηλσλίεο ζηελ Citizens Band, θαη ελ δπλάκεη, είζαη
έλαο έηνηκνο θαη θαιά θαηαξηηζκέλνο C.B-er.
Σν εγρεηξίδην απηφ, ζνπ έδσζε φια εθείλα ηα ηερληθά εθφδηα - γλψζεηο,
ψζηε λα είζαη ζε ζέζε λα επηιέμεηο, λα εγθαηαζηήζεηο, θαη λα
ρξεζηκνπνηήζεηο έλα ξαδηνηειέθσλν C.B.
Όινη εκείο νη παιαηνί C.B-ers, κε ραξά πεξηκέλνπκε λα ζε αθνχζνπκε
ζηα θαλάιηα ηεο Citizens Band. Καιψο φξηζεο ζηνλ ζαπκάζην θφζκν ηεο:
ΔΛΔΤΘΔΡΖ – ΝΟΜΗΜΖ – ΚΑΗ ΓΧΡΔΑΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ
CITIZENS BAND.
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ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΩΝΩΝ C.B.
Τζηεξόγξαθν.
ΠΡΗΝ ΑΓΟΡΑΔΣΔ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΧΝΟ ΚΑΗ ΚΔΡΑΗΑ C.B.
ΓΗΑΒΑΣΔ ΣΟΝ ΦΔΚ 262Β 3/2/2017, ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΔΣΔ Ο
ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΧΝΧΝ C.B.
ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΟΛΔ ΣΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΟΤ
ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΗ Ο ΥΔΗΡΗΣΖ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΧΝΧΝ C.B.
Έγηλε επηθαηξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ βηβιίνπ ζε ζρέζε κε ηελ
παιαηά δηαλνκή ηνπ 2015. Δλδέρεηαη θάπνηα ζεκεία λα δηέθπγαλ ηεο
πξνζνρήο καο. ηελ πεξίπησζε απηή, ηζρχνπλ ηα γξαθφκελα ζην ΦΔΚ
262Β 3/2/2017.
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