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Για ραδιόφωνο FM  

 

 
 

 
 
 

Για τα V.H.F.  

 

 
 

 
 
 
 

Για τα U.H.F. 

 

 
 

 

 
Για δορυφορική λήψη 
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Το παράδειγμα αναφέρεται στον Hellas Sat 2, στη περιοχή του σχολείου : 
(Γεωγρ. Πλάτος 37,9850ο Β (37ο 59’ 5”) – Γεωγρ. Μήκος 23,7539ο A (23ο 45’ 14”). 

 
http://www.fastsatfinder.com/satellite_finder.html

  
 
 

  
Το στήριγμα της κεραίας κάνει μερικές φορές πολύ δύσκολη την κατάλληλη  
ρύθμιση του πιάτου 
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Για την εύκολη ρύθμιση της ανύψωσης του πιάτου σας, οι περισσότεροι κατασκευαστές έχουν 
προσθέσει μια κλίμακα στο στήριγμα. Η κατάσταση γίνεται ακόμα χειρότερη όταν προσπαθείτε να 
ρυθμίσετε τη γωνία αζιμουθίου, δεν υπάρχει διαθέσιμη κάποια κλίμακα και πρέπει να μετακινήσετε 
το πιάτο έως ότου βρείτε το κατάλληλο σήμα. Φυσικά μπορείτε να μετακινήσετε το πιάτο μόνο όταν 
τα στηρίγματα είναι ανοικτά και εάν ο κατασκευαστής χρησιμοποιεί ένα ζεύγος στηριγμάτων αντί 
για δύο, η γωνία ανύψωσης μπορεί να αλλάξει καθώς βιδώνεται και πάλι τα στηρίγματα.  
 
Πρώτο βήμα : Η καλή προετοιμασία είναι η μισή δουλειά 

 

 

 

 
Θα πρέπει να αγοράσετε μια κεραία με ορατή κλίμακα ανύψωσης.  
 
* ∆ουλέψτε ομαδικά και εγκαταστήστε μια γραμμή επικοινωνίας μεταξύ των 
προσώπων που βρίσκονται στο δέκτη και στην εγκατάσταση του πιάτου.  
* Βρείτε τη νότια κατεύθυνση με τη χρήση μιας πυξίδας, μιας συσκευής GPS ή 
των κατασκευ-αστικών σχεδίων ή περιμένετε το μεσημέρι, εκείνη την στιγμή ο 
ήλιος θα βρίσκεται στο Νότο.  
* Βρείτε τα τοπικά γεωγραφικά δεδομένα χρησιμοποιώντας ένα λογισμικό όπως 
το Google Earth, ή εάν είναι διαθέσιμη μια συσκευή GPS. Επίσης μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα μιας μεγαλύτερης κοντινής πόλης, και προσθέστε 
ή αφαιρέστε εμπειρικά 1° για κάθε 100km που βρίσκεστε μακριά από αυτή την 
θέση. 
* Χρησιμοποιήστε αυτές τις συντεταγμένες για να υπολογίσετε την τοπική 
ανύψωσή με τη χρήση εργαλείων και ρυθμίστε αυτή την τιμή στην κλίμακα  
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∆εύτερο βήμα : Βρείτε το σήμα μετακινώντας αργά την κεραία σας 
 

 

Τώρα παρατηρείστε εάν ο ιστός στήριξης έχει τοποθετηθεί απολύτως κάθετα 
και εάν η θέση του είναι καλή, εγκαταστήστε το πιάτο σας στον ιστό στήριξης 
και τοποθετήστε το αρχικά στο Νότο. Το δεύτερο πρόσωπο θα πρέπει τώρα να 
ανοίξει το δέκτη και να τον συντονίσει σε ένα έγκυρο κανάλι από τον επιθυμητό 
δορυφόρο. Μετακινήστε αργά το πιάτο προς την Ανατολή ή τη ∆ύση μέχρι να 
φτάσετε στην επιθυμητή θέση την οποία υπολογίσατε για τη γωνία του 
αζιμουθίου σας. Τώρα ο δέκτης θα πρέπει ήδη να παρουσιάζει ένα σήμα. 
 

 

 



ΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ---Print.doc       5 / 6  

Τρίτο βήμα : Ακριβής ρύθμιση του πιάτου σας για βελτίωση των 
αποτελεσμάτων λήψης 

 

 
Το τελευταίο βήμα για την τέλεια λήψη σημάτων είναι η ακριβής ρύθμιση της 
κεραίας σας. Είναι απαραίτητο να γίνει με μεγάλη ακρίβεια έτσι ώστε το πιάτο 
σας να λειτουργεί και σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών και να λαμβάνει 
όλους τους διαθέσιμους αναμεταδότες. 
* Σχεδόν κάθε ψηφιακός δέκτης εμφανίζει μια μπάρα ένδειξης ποιότητας ή μια 
αριθμητική τιμή (κανονικά πατώντας το κουμπί info), έτσι θα πρέπει να 
βασιστείτε και σε αυτές τις τιμές καθώς ρυθμίζετε με ακρίβεια την κεραία.  
* Εάν δεν υπάρχει κάποιος για να σας βοηθήσει μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
έναν από εκείνους τους φτηνούς δορυφορικούς μετρητές, τον οποίο θα πρέπει 
να εγκαταστήσετε μεταξύ της κεραίας σας και του δέκτη με τη χρήση των 
βυσμάτων F, έτσι ώστε να τροφοδοτείτε από το δέκτη σας. Η ευαισθησία τους 
δεν είναι αρκετά υψηλή όσο αυτή ενός επαγγελματικό μετρητή, αλλά είναι αρκετή για να σας 
βοηθήσει να βρείτε την καλύτερη θέση για το δορυφόρο σας.  

 

* Εάν θέλετε να αλλάζετε συχνά τη θέση των πιάτων σας για διαφορετικούς δορυφόρους, καλό θα 
ήταν να αγοράσετε ένα μοτέρ DiSEqC. Αυτά τα μοτέρ λειτουργούν με ακρίβεια και βήμα 1/10° και 
μπορείτε εύκολα να λάβετε όλους τους διαθέσιμους δορυφόρους με μόλις ένα απλό LNB. 
 

CABLE 1: 
On a coaxial cable approximately 1,5 m 
long, set up 2 F-connectors and 
connect the LNB to the rotor’s LNB 
plug. 

 

 
CABLE 2: 
Fit an F-connector on each end of the 
cable going to the receiver and connect 
the rotor’s REC plug to the plug of the 
receiver.  

 
http://www.dishpointer.com/?satellite=0130

http://www.dishpointer.com/?satellite=0130


   
 

http://www.sat.gr/page.cfm?pgid=7  

   
 
http://www.satlex.de/el/azel_calc-params.html?satlo=39.0&user_satlo=&user_satlo_dir=E&location=37.98%2C23.72&la=37.9850&lo=23.7539&country_code=gr&diam_w=75&diam_h=80

  
 

http://www.satbeams.com/footprints
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