τον κόσµο των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των ηλεκτρονικών
και του ραδιόφωνου, γι’ αυτό πολλοί νέοι ερασιτέχνες συνεχίζουν κι επιλέγουν σταδιοδροµία σε αυτούς τους τοµείς.
Οι ραδιοερασιτέχνες περιλαµβάνουν επίσης πολλούς συνταξιούχους καθώς και ανθρώπους µε ειδικές ανάγκες, οι οποίοι
διαπιστώνουν ότι ο ραδιοερασιτεχνισµός τους ανοίγει τον κόσµο από την άνεση των σπιτιών τους, τους κρατεί ενεργούς
και σε εγρήγορση και τους ανοίγει νέους ορίζοντες καθηµερινώς. Πολλοί διάσηµοι άνθρωποι όπως ο βασιλιάς Χουσεΐν της
Ιορδανίας και ο βασιλιάς Juan Carlos της Ισπανίας έχουν γίνει
ραδιοερασιτέχνες, όπως και πολλοί αστροναύτες που µιλούν
στις εκατοντάδες των ραδιοερασιτεχνών από το διάστηµα, ενώ
βρίσκονται στον ∆ιεθνή ∆ιαστηµικό Σταθµό. Μπορεί και σεις
να βρεθείτε να επικοινωνείτε κάποια στιγµή µε µια σηµαντική
προσωπικότητα!

Ο σκοπός της εξέτασης είναι να εξασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι
άδειας ενεργοποιούν τους σταθµούς τους ακίνδυνα, χωρίς
πρόκληση παρεµβολών σε άλλους. Επίσης, σας διδάσκει
να γίνετε επαγγελµατίας χειριστής σταθµού επικοινωνίας,
και η γνώση που αποκτιέται σας παρέχει την αυτοπεποίθηση για να κυνηγήσετε θέµατα που µπορεί να µην είχατε
ονειρευτεί ποτέ. Οι εξουσιοδοτηµένοι ραδιοερασιτέχνες κέρδισαν µεγάλα προνόµια και η εµπιστοσύνη που δείχνουν
στους ερασιτέχνες οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσµο, ειδικά
σε περιόδους έκτακτης ανάγκης, είναι µεγάλη.

Είναι ένα αληθινά σεβαστό και ιδιαίτερο χόµπι, µε
συναδελφικότητα, που σπάνια βρίσκει κανείς αλλού.
Επικοινωνήστε µε τον Όµιλο Ραδιοερασιτεχνών
Κύπρου, για να διασκεδάσετε µε Επικοινωνίες
Υψηλής Τεχνολογίας!

Ένας Κόσµος…

…Μία Γλώσσα

Πώς µπορώ να γίνω ραδιοερασιτέχνης;
Μπορείτε να αρχίσετε ως ακροατής στις ερασιτεχνικές συχνότητες, αλλά για να εκπέµψετε πρέπει να έχετε ραδιοερασιτεχνική άδεια που εκδίδεται από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και
Έργων. Σε αντάλλαγµα για τη χορήγηση της άδειας, και τις
χιλιάδες «κανάλια» στις 23 ζώνες συχνοτήτων, οι ραδιοερασιτέχνες πρέπει να περάσουν µια εξέταση στη βασική ηλεκτρονική θεωρία, στην πρακτική και τους κανονισµούς. Η εξέταση
δεν είναι δύσκολη, και η µελέτη ευχάριστη, επειδή µαθαίνετε
για κάτι που σας ενδιαφέρει. Πολλοί νέοι 10-16 χρόνων είναι
ραδιοερασιτέχνες, όπως και πολλοί ενήλικες που δεν ολοκλήρωσαν ποτέ το σχολείο!… Ο καθένας µπορεί να γίνει ραδιοερασιτέχνης!

ΕΛΑΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ !!
Ανυποµονούµε να συναντηθούµε στον αέρα!

Όµιλος Ραδιοερασιτεχνών Κύπρου
P.O. Box 51267
3503 Λεµεσός
cars@cyhams.org
http://www.cyhams.org

http://www.cyhams.org/

Τι είναι ο Ραδιοερασιτεχνισµός;

Τι κάνουν οι Ραδιοερασιτέχνες;

Ο ραδιοερασιτεχνισµός είναι εξαιρετικά διασκεδαστικό
χόµπι. Είναι το πιο ενδιαφέρον, εκπαιδευτικό, δηµοκρατικό
και ιδιαίτερο χόµπι στον κόσµο σήµερα. Ο ραδιοερασιτεχνισµός είναι η προσωπική χρήση και ο πειραµατισµός µε
ραδιοεξοπλισµό για τοπικές, διεθνείς και διαστηµικές επικοινωνίες. Οι ραδιοερασιτέχνες επικοινωνούν µε άλλους
ραδιοερασιτέχνες στην άλλη άκρη της πόλης ή της υφηλίου χρησιµοποιώντας ειδικές ραδιοσυχνότητες που διατίθενται για τη συγκεκριµένη χρήση. Έχουµε νόµιµα χορηγηµένη άδεια για να µιλάµε µε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα
έξι εκατοµµύρια ραδιοερασιτεχνών σε περισσότερες από
300 χώρες σ’ όλη την υφήλιο, συµπεριλαµβανοµένων
ραδιοερασιτεχνών που ζουν στο Βόρειο και Νότιο Πόλο,
καθώς επίσης και µε αστροναύτες που βρίσκονται σε τροχιά γύρω απ’ τον πλανήτη.

Οι ραδιοερασιτέχνες απολαµβάνουν να λειτουργούν σταθµούς από το σπίτι, το αυτοκίνητο, τη βάρκα, το αεροσκάφος ή
στο ύπαιθρο ενώ περπατούν ή κάνουν πεζοπορία ή βρίσκονται σε ραδιοερασιτεχνική εκστρατεία.

Ποιοι είναι Ραδιοερασιτέχνες;
Είµαστε απλοί άνθρωποι, µε ενδιαφέρον στη µαγεία του
ραδίου, και στο πώς η φωνή µπορεί να ταξιδέψει µέσω του
αέρα από την άλλη άκρη του πλανήτη και να ληφθεί δυνατά και καθαρά στο σταθµό µας από ένα κοµµάτι καλώδιο.
Αφού πάρουµε την άδειά µας, αναρωτιόµαστε γιατί περιµέναµε τόσο καιρό, αφού η απόλαυση του χόµπι γίνεται όλο
και καλύτερη, όσο διερευνούµε τις ατελείωτες δυνατότητες
που µας προσφέρει.
Οι ραδιοερασιτέχνες είναι πραγµατικά πολίτες του πλανήτη. Τα διακριτικά µας είναι διαβατήρια προς τις περισσότερες χώρες. Τα εθνικά όρια, η πολιτική, η εθνικότητα, το
φύλο, η ηλικία ή το επάγγελµα δεν αποτελούν κανένα εµπόδιο προς το ραδιοερασιτεχνισµό. Οι ραδιοερασιτέχνες
απολαµβάνουν να επικοινωνούν σε όλη την υφήλιο και
παραπέρα, σε προγραµµατισµένες ή τυχαίες επαφές.
Πολλοί έχουν διαµορφώσει µακροχρόνιες φιλίες µε άτοµα
που ποτέ δεν έχουν γνωρίσει από κοντά, ενώ άλλοι εκµεταλλεύονται την ευκαιρία να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για
να γνωρίσουν από κοντά τους ραδιοερασιτέχνες φίλους
τους.

Σήµερα, δικά µας Κινητά και ∆ορυφορικά Ερασιτεχνικά ∆ίκτυα
µας επιτρέπουν να επικοινωνούµε µε τον κόσµο, συµπεριλαµβανοµένων ραδιοερασιτεχνών στους Πόλους της Γης και
αστροναυτών στο διάστηµα, χρησιµοποιώντας ασυρµάτους
χειρός στο µέγεθος ενός µοντέρνου κινητού τηλεφώνου.
Οι ραδιοερασιτέχνες επικοινωνούν κυρίως µε τη χρήση φωνής, αλλά χρησιµοποιούν επίσης βίντεο, µια µεγάλη γκάµα
ψηφιακών µορφών, κώδικα Μορς, ακόµη και το ∆ιαδίκτυο για
διασύνδεση τοπικών αναµεταδοτών µε αναµεταδότες σ’ όλο
τον κόσµο.
Τοπικά συστήµατα αναµεταδοτών, τοποθετηµένα σε ψηλά
σηµεία, αναµεταδίδουν τα σήµατα επιτρέποντας την κάλυψη
µεγάλων αποστάσεων. Οι απόλυτοι αναµεταδότες είναι οι
δικοί µας Ερασιτεχνικοί ∆ορυφόροι, που κατασκευάστηκαν
από ραδιοερασιτέχνες και µεταφέρθηκαν στο διάστηµα από
διάφορες διαστηµικές αποστολές. Πραγµατικά απίστευτο για
ένα χόµπι, δε νοµίζετε;
Επιπλέον, οι ραδιοερασιτέχνες µεταδίδουν ζωντανά ή βιντεογραφηµένα τηλεοπτικά σήµατα από τους δικούς τους τηλεοπτικούς σταθµούς ή απλά κουβεντιάζουν µέσω
«βιντεοτηλεφώνου». Επίσης, µεταδίδουν ψηφιακές φωτογραφίες κι άλλα ψηφιακά δεδοµένα µέσω των ραδιοκυµάτων. Η
πακετική ραδιοεπικοινωνία είναι απλά ένα παράδειγµα και
χρησιµοποιείται για ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, στιγµιαία µηνυµατοδοσία (Instant Messaging) και πολλούς άλλους σκοπούς,
όπως η παρακολούθηση της θέσης και της ταχύτητας των
οχηµάτων τους σε ψηφιακούς χάρτες, σε πραγµατικό χρόνο.
Είναι τόσο πολύπλευρο χόµπι που είναι αδύνατο να αναφερθούν όλες οι επιλογές εδώ. Το χόµπι είναι αυτό που εσείς
επιλέγετε να το κάνετε.
Η άδεια των ραδιοερασιτεχνών τους δίνει το προνόµιο να
κατασκευάζουν τον εξοπλισµό τους ή να τροποποιούν µεταχειρισµένο εξοπλισµό και κατόπιν να τον ελέγχουν και να τον
χρησιµοποιούν στο σταθµό τους.

Οι περισσότεροι ραδιοερασιτέχνες κατασκευάζουν τις κεραίες τους και επιδιώκουν να κατασκευάζουν µια απέραντη
σειρά από απλές ή σύνθετες ηλεκτρονικές κατασκευές. ∆εδοµένου ότι ο περισσότερος ραδιοερασιτεχνικός εξοπλισµός
είναι διαθέσιµος στο εµπόριο, οι ερασιτέχνες µπορούν επίσης να επιλέξουν να αγοράσουν κάποιο ή όλο τον εξοπλισµό τους. Με µόνο €100 και µε την απαραίτητη άδεια,
µπορείτε να επικοινωνήσετε µε σταθµούς παγκοσµίως.
Η κοινωνική πλευρά του χόµπι είναι επίσης φανταστική.
Μπορείτε να εγγραφείτε στον Όµιλο Ραδιοερασιτεχνών Κύπρου και σ’ έναν από τους τοπικούς οµίλους (ή οµάδες) και
να απολαύσετε τις διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνονται. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε να βοηθήσετε σε διάφορα µεγάλα γεγονότα, όπου ειδικευµένοι ραδιοερασιτέχνες
εθελοντές προσφέρουν υπηρεσίες επικοινωνίας µέσω του
εκτεταµένου ραδιοερασιτεχνικού δικτύου που διαθέτουν.
Επίσης, σε καταστάσεις έκτακτων αναγκών, οι ραδιοερασιτέχνες σ’ όλο τον κόσµο καλούνται συχνά για να προσφέρουν υπηρεσίες επικοινωνίας, όπου οι συνηθισµένες υπηρεσίες επικοινωνιών αποκοπούν. Ένα παράδειγµα είναι η
αξιοποίηση ραδιοερασιτεχνών για να ειδοποιηθεί ο κόσµος
διεθνώς για την κατάσταση που επικρατούσε µετά την καταστροφή που προκάλεσε ο τυφώνας Κατρίνα.
Οι δυνατότητες του ραδιοερασιτεχνισµού είναι ατέλειωτες.
Μπορείς να κατασκευάσεις έναν απλό ποµποδέκτη, ή ακόµη κι ένα δορυφόρο. Το µόνο όριο είναι η φαντασία σου και
το πόσο επιθυµείς να αναµειχθείς.

Ποιος µπορεί να γίνει Ραδιοερασιτέχνης;
Η σύντοµη απάντηση είναι ΕΣΥ µπορείς! Οι ραδιοερασιτέχνες είναι άνδρες, γυναίκες, νεαροί, αρτιµελείς, αλλά και
άτοµα µε ειδικές ανάγκες από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Ως
ραδιοερασιτέχνες διασκεδάζουν τροµερά, δηµιουργούν εξαιρετικές φιλίες και κερδίζουν µια τεράστια αίσθηση προσωπικής ικανοποίησης και επιτυχίας.
∆εν υπάρχει ελάχιστο όριο ηλικίας για να λάβει κανείς άδεια
ραδιοερασιτέχνη. Ο ραδιοερασιτεχνισµός προσφέρει µια
εξαιρετική εισαγωγή στην Αστρονοµία,

