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ΣΗΜΑΤΑ 

ΜORSE



Ο Κώδικας Μορς είναι μια μέθοδος για

μετάδοση πληροφορίας με παλμούς μικρής και

μεγάλης διάρκειας (τελείες και παύλες).

Επινοήθηκε για τη μετάδοση μηνυμάτων

μέσω τηλεγράφου στα μέσα του 1830 από

τον Σάμιουελ Μορς





Ιστορικά, ο κώδικας Morse χρησιμοποιήθηκε

από πολλές υπηρεσίες ραδιοεκπομπών, όπως

εμπορική τηλεγραφία, ναυτιλιακές

επικοινωνίες, αεροναυτιλία, στρατιωτικές

επικοινωνίες και φυσικά από τους

ραδιοερασιτέχνες, από τους οποίους συνεχίζει

να χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα, έχοντας

φανατικούς φίλους στις τάξεις τους.

Πρόκειται για το γνωστό τύπο εκπομπής CW (

= continuous wave, συνεχές κύμα) κατά τον

οποίο ο ραδιοερασιτέχνης δεν συνομιλεί με

φωνή αλλά μέσω ενός ειδικού διακόπτη

(χειριστήριο) στέλνει βραχείς ή μακρείς ήχους

[τελείες ή παύλες] μέσω του ασυρμάτου του.



Η ταχύτητα μετάδοσης μετράται σε «Λέξεις 

ανά Λεπτό» [Words per Minute, W.P.M.] ή 

«Χαρακτήρες ανά Λεπτό».

Πλέον, μετά από αποφάσεις διεθνών φορέων 

του ραδιοερασιτεχνισμού, η γνώση του 

κώδικα δεν είναι απαραίτο προσόν για τη 

χορήγηση της ραδιοερασιτεχνικής άδειας 

εκπομπής. Όμως, για τα πλήρη δικαιώματα 

εκπομπής σε όλες τις ζώνες (και ειδικά στα 

βραχέα κύματα [HF]), στις περισσότερες 

χώρες η γνώση του κώδικα είναι 

υποχρεωτική



Πλεονεκτήματα χρήσης κώδικα Μορς

1. Μία παύλα (dash) χρονικά διαρκεί όσο τρείς τελείες 
(dots)
2. Το κενό μεταξύ των ήχων του ίδιου γράμματος διαρκεί 
χρόνο ίσο με το χρόνο μιας τελείας
3. Το κενό μεταξύ των γραμμάτων είναι ίσο με τρείς 
τελείες
4. Το κενό μεταξύ των λέξεων διαρκεί χρόνο ίσο με επτά 
τελείες
Επικοινωνία στενού εύρους συχνότητας (narrow
bandwidth) – Χρησιμοποιεί 100-150 Hz εύρους εκπομπής, 
ενώ η επικοινωνία φωνής SSB χρησιμοποιεί 2.400 Hz
1. Περισσότεροι σταθμοί στην ίδια συχνότητα (με τη χρήση 
«στενών» φίλτρων στο δέκτη)
2. Κάλυψη μεγαλύτερων αποστάσεων με την ίδια ισχύ 
εκπομπής
3. Απλούστερα κυκλώματα πομποδεκτών
4. Κατάλληλο για εκπομπές QRP (χαμηλής ισχύος)



Κάναμε άσκηση με σήματα mors την λέξη :

ΕΠΑΛ   ΛΕΧΑΙΝΩΝ. 
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