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Aegean Aegean Aegean 
συµµετοχές ...συµµετοχές ...συµµετοχές ...   

Σεµινάριο Σεµινάριο Σεµινάριο RTTY...RTTY...RTTY...   

QUAGI Antenna...QUAGI Antenna...QUAGI Antenna...   

SX2WFF ...SX2WFF ...SX2WFF ...   

Interface...Interface...Interface...   

ΕΜΕ πρωτιές...ΕΜΕ πρωτιές...ΕΜΕ πρωτιές...   

   

∆ιαβάστε σε ∆ιαβάστε σε ∆ιαβάστε σε 
αυτή την έκδοση:αυτή την έκδοση:αυτή την έκδοση:   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   
Το «5«5«5---9» 9» 9» εκδίδεται µηνιαία 
και µπορείτε να το βρείτε 
στην ιστοσελίδα µας 

(www.5www.5www.5---9report.gr9report.gr9report.gr)           
κάθε µήνα. 

 
• Αν θέλετε να στείλετε 
κείµενο µπορείτε να το 
συντάξετε σε WORD ή 
απλό κείµενο και να το 
στείλετε στο Ε-mail: 

sv5byr@hol.grsv5byr@hol.grsv5byr@hol.gr 
τουλάχιστον µια µέρα πριν 
το τέλος του µήνα για να 
δηµοσιευθεί στην επόµενη 

έκδοση. 

• Επιτρέπεται η ακριβής αντιγραφή 
και  επαναδηµοσιευση          

ΕΛΕΥΘΕΡΑ αρκεί να γίνει 
αναφορά στην πηγή. 
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MULTI OPERATORS ALL BANDS ALL MODES 

 

1η ΘΕΣΗ  SX8GR  

Με χειριστές τους: 

SV8CYR, Αλέξανδρος Καρπαθίου 

SV8CYV, Βασίλης Τζανέλλης 

SV8FMY, Ηλίας Κατσαφάδος 

SV8IJZ,  Γεώργιος Σοφιανός 

 

2η ΘΕΣΗ  J43N 

Με χειριστές τους: 

SV1NK Μανωλάτος Γεράσιµος 

SW1IWM Μανωλάτου Ελένη 

SV1FKN Μανωλάτος Ανδρέας 

SV1IYC Μανωλάτος Αλέξανδρος 

SW1IYD Μανωλάτος ∆ηµήτρης 

 

 

3η ΘΕΣΗ SY1PAN  

 

SW1LKJ Στάθης Χαράλαµπος 

SW1NZJ Καπετανάκης Χαράλαµπος 

SW1MQT Φίσκιλης Άγγελος 

SV1GSU Μωραΐτης Κωνσταντίνος 

Έπαινος συµµετοχής SY3MES 

 

Με χειριστές τους: 

SV3BUC, Χρήστος Παντζής 

SW3JBW, Βασίλης Μακρής 

SW3OQG, Ιωάννης Καζαντζάκης 

SV3APV Τάσος Πάττας 

 

 

MULTI OPERATORS ALL BANDS SSB 

1η ΘΕΣΗ  SX7W 

 

Με χειριστές τους: 

SV2HSD   ΤΣΙΟΛΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ 

SW2HNN  ΑΞΑΡΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

SV2HWK  ΛΙΟΥΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

SV7GBF   ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

SV2HWR  ΠΑΝΤΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

SV2HTR   ΑΧΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

SW4LRJ   ΡΩΣΣΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΣ 

SV2HUK   ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

SV7CUD   ΚΑΛΑΘΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
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2η ΘΕΣΗ  SX1DL 

Με χειριστές τους: 

SW1JGW, Πάλλης ∆ηµήτρης 

SW1EIX, Χερουβείµ Χρήστος 

SV1GRN, Νταντής Παναγιώτης 

SW1KWZ, Γεωργίου Κυριάκος 

SW1IXP, Ιωαννίδης Κώστας 

DH5MK  Michael Klomfass, 

 

MULTI OPERATORS 6M BAND ALL MODE 

1η ΘΕΣΗ SZ7XAN 

 

Με χειριστές τους: 

SV7BVM  Καρυπίδης Σταύρος  
SV7FSK  Αρναούτογλου Τηλέµαχος  
SV7BAY  Πλάτσης Χαράλαµπος  

 

MULTI OPERATOR 2M BAND ALL MODE 

1η ΘΕΣΗ   YT1VV VASA VUJANOV 

 

YU2PI, 

YT1ZZ, 

YT3AAA, 

YT1SPS 

 

MULTI OPERATOR 2M BAND SSB 

1η ΘΕΣΗ SZ2RCP/P 

Με χειριστές τους: 

SV2KGA   Σαραηλίδης Αδάµος 

SV2NDO  Κήπου Αθάνασιος 

SV2CNE   Τσαχουρίδης Γεώργιος 

SV2IPF     Κάλφας Νικόλαος 

SV2IPM    Στίκος Νικόλαος 

SV2DOF   Χρυσοστόµου Γεώργιος 

SV2FLL    Χαρπαντίδης Γεώργιος 

SV2OXA  Μπεκτά Ριζά 

SV2LUV   Ραφαηλίδης  Χαράλαµπος 

SV2IGB   Αχλατλής Ιωάννης 

SV2IGC   Βασιλειάδης Βασίλειος 

SV2KHL   Βεζύρογλου Κωνσταντίνος 

SV2NCH  Χαρισιάδης Γεώργιος 

SV2IQC   Μαρδίρης Θεόδωρος 

2η ΘΕΣΗ  SY7SBX/P 

Με χειριστές τους: 

SV7JKK Σταύρος Σοφιανόπουλος (χειριστής) 
SV7JKE Σταµάτιος Σοφιανόπουλος 
SV7KDO Γκέβρος Βασίλειος 
SV7DHH Χρήστος Σερέτης 
SV7DZG Γεώργιος Περιφεράκης 
SW7JJY Γεώργιος Καλα'ι'τζόγλου 
Κωνσταντίνος Πλιάτσικας 

SINGLE OPERATOR ALL BANDS ALL MODE 

 

1η ΘΕΣΗ SV3JYY/P Αρίσταρχος Κεχαγιάς  

2η ΘΕΣΗ  SV8GXC/1 Γιώργος Βαστιάνος  

3η ΘΕΣΗ SV8GGI Κωνσταντίνος Λεσιώτης  

Έπαινος συµµετοχής  

SV8MFZ Ιπποκράτης Σιγουλάκης  

SV1GRN Panagiotis Dadis 

SV9DRA 

SINGLE OPERATOR ALL BANDS SSB 

 

1η ΘΕΣΗ SV4CDB/P Σπύρος Μπέλτσιος  

 

SINGLE OPERATOR 6M BAND ALL MODE 

 

1η ΘΕΣΗ SV9CJO Ιωάννης Παπαδάκη 

2η ΘΕΣΗ  SV1JGX/P Εµµανουήλ Χρυσούλης 

3η ΘΕΣΗ SV5DKL Ευστάθιος Μαλιάκης  

 

SINGLE OPERATOR 6M BAND SSB 

 

1η ΘΕΣΗ SV2MCH/P 

 

SINGLE OPERATOR 2M BAND ALL MODE 

1η ΘΕΣΗ YU2DX Radovan Djuric 

2η ΘΕΣΗ  SV9CVY Μιχάλης ∆ηµητρακάκης 

3η ΘΕΣΗ SV8MFR Μανώλης Μαρούπας 

Έπαινος συµµετοχής  
 
SV8MFN Χρίστος Παπουτσής 
SW8KUF 

SW1MOZ 

SW8PKI Μανώλης Μακρής 

SW1LKP Θεόδωρος Θεοδωρακόπουλος 

SW1IXK Παναγιώτης Γερασιµόπουλος  
SW1MNF Θεόδωρος Πετρέλης 
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SINGLE OPERATOR 2M BAND SSB 

 

1η ΘΕΣΗ SV3GKE/P Μιχάλης Κτενάς  
2η ΘΕΣΗ  SV2DCD/P Λεωνίδας Φίσκας 

3η ΘΕΣΗ SW1MQJ/P Παναγιώτης 
Ναυπλιώτης 
 

 

Έπαινος συµµετοχής  

SV8MDV/P Βολικάκης Ηλίας 

SV9MBH Στέλιος Τζανάκης  
SV9COL ∆ηµήτριος Συσµανίδης  

SX2CM, µε χειριστή τον SV2GWY ∆ηµήτρη 
Αναστασιάδη. 

SW5KKR Μάνος Μπαλασκάς 

SW1NZX Αλέξανδρος ∆ασκαλάκης 

SW1JCO/3 George Dolkas 

 

 

SINGLE OPERATOR 2M BAND FM 

 

1η ΘΕΣΗ SV5PFL  Λάµπρος Γκιοργαλλής 

2η ΘΕΣΗ SW5PFW  

3η ΘΕΣΗ SV5DAI Αλέξανδρος ∆ηµησιάνος  

 

 

SINGLE OPERATOR 70cm BAND SSB 

 

1η ΘΕΣΗ SV2RM/P Στέφανος Φίσκας 

 

 

Ειδικοί έπαινοι θα απονεµηθούν για opera-
tion σέ DIGITAL MODES  στους: 

 

SW1LKP Θεόδωρος Θεοδωρακόπουλος 
SSTV mode   

SW1MNF Θεόδωρος Πετρέλης SSTV mode 

SW7JJY PSK31 mode Γεώργιος 
Καλα'ι'τζόγλου 
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Νέες κυκλοφορίες  KENWOOD 

 
 

TSTSTS---590590590   

THTHTH---D72D72D72   
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Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου 
SZ8S. 

Aegean Radioamateurs Association – A.R.A. 

Po. Box 04 GR 831 00 Samos HELLAS 

www.sz8s.gr 
 

            ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ: 
 

 

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ RTTY ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΚΑ 

 
Στις 20 Απριλίου πραγµατοποιήθει από την επιτροπή εκπαίδευσης της ΕΡΚΑ το 1ο RTTY σεµινάριο-εργαστήριο, έν 
όψη του «1ου Aegean RTTY Contest» πού διοργανώθηκε ήδη µε επιτυχία από το «Aegean DX group»  στις 15-16 
Μαΐου.  

Στις 10 Μάιου πραγµατοποιήθηκε το 2ο RTTY σεµινάριο εργαστήριο, πάλι στο CONTEST CENTER της ΕΡΚΑ στην 
θέση «Ζερβού», συµπληρώνοντας έτσι την εκπαιδευτική σειρά σεµιναρίων για το Radio teletype mode ώστε τά 
µέλη µας να υποστηρίξουν σοβαρά την προσπάθεια του «Aegean DX group» για την καθιέρωση του «AEGEAN 
RTTY CONTEST» όπως άλλωστε κάνουµε χρόνια τώρα υποστηρίζοντας όχι µόνο µε τις συµµετοχές µας αλλά και µε 
την οικονοµική χορηγία των βραβείων του «AEGEAN VHF CONTEST» 

Την σειρά παρακολούθησαν δύο οµάδες συναδέλφων των έξη ατόµων η κάθε µία.  

Τά σεµινάρια θα ολοκληρωθούν στις 10 Μαΐου. Παρουσιαστής ο SV8CYR Αλέξανδρος. 

 

 

 

Εργαστήριο RTTY στο Contest point της ΕΡΚΑ. 2ο group. 

 

 

 

Στην φωτογραφία 
φαίνονται: 

Καθιστοί από 
αριστερά: SV8PKC 
Γιώργος, SV8MFN 
Χρήστος, SV8MFR 
Μανώλης,  

SV8MFZ 
Ιπποκράτης,. 

QRV στα 
πλήκτρα… από 
αριστερά, SV8PKH 
Γιάννης, SV8PKJ 
Μανώλης και ο 
δάσκαλος SV8CYR 
Αλέξανδρος 
επιτηρώντας τους 
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Ακραίες QRP RTTY καταστάσεις !... 

 

 

 

 

 

 

 

Όλοι πέρασαν από 
τον µπάγκο… 

Από αριστερά 
SV8CYV Βασίλης 
παρακολουθώντας 
«στενά» τις 
επιδόσεις στα RTTY 
QSOs του SV8MFN 
Χρήστου, µε την 
παρέα του SV8PKC 
Γιώργου. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Το 1ο Aegean RTTY Contest  
πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία. 

  

Μέχρι στιγµής (19 Μαΐου ) έχουµε λάβει τις συµµετοχές 14 
συναδέλφων Ελλήνων και Ευρωπαίων.  

Συγκεκριµένα έχουµε λάβει logs από SV2, SV3, SV4, SV7, SV8, 
YO, YU, OM, OK, OE. 

Ευχαριστούµε όσους έλαβαν µέρος. 

Περισσότερα θα έχουµε στο επόµενο 5-9 Report και στην 
ιστοσελίδα του Aegean DX group. www.aegeanDXgroup.gr  

 
73 de SV8CYV Aegean RTTY contest manager. 
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2η Ραδιοερασιτεχνική Συνάντηση (HamFest) 
στη ∆υτική Μακεδονία 

∆ιήµερο Εκδηλώσεων στον Άγιο Παντελεήµονα ∆ήµου Αµυνταίου Ν. Φλώρινας 

 

Η Ραδιολέσχη Φλώρινας, η Νοµαρχία Φλώρινας και ο ∆ήµος Αµυνταίου µε την συµµετοχή της Ε.ΡΑ.∆Υ.Μ. 

(Ένωση Ραδιοερασιτεχνών ∆υτικής Μακεδονίας)συνδιοργανώνουν το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Ιουνίου 
2010 την 2η Ραδιοερασιτεχνική Συνάντηση στη ∆υτική Μακεδονία στον Άγιο Παντελεήµονα του ∆ήµου Αµυνταίου 

Ν. Φλώρινας(στο σηµείο συνάντησης των Νοµών Φλώρινας, Κοζάνης και Πέλλας) 

Καλούµε όλους τους φίλους Ραδιοερασιτέχνες απ’ όλη την Ελλάδα να µας τιµήσουν µε την παρουσία τους. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 
 

Σάββατο 12 Ιουνίου 2010 

8.00 µµ – 12.00 : Εκποµπές στα Βραχέα Κύµατα (HF). 

Κυριακή 13 Ιουνίου 2010 

·        8.00 πµ – 2.00 µµ : Παζάρι µηχανηµάτων (HamFest) στον χώρο του Camping του Αγίου 
Παντελεήµονα. 

• 11.00 – 12.00 πµ : Συνέντευξη Τύπου από την Ραδιολέσχη Φλώρινας και την Ε.ΡΑ.∆Υ.Μ. για τους 
Ραδιοερασιτέχνες και από την ΟΕΑ (Οµάδα Εκτάκτων Αναγκών) για τις δράσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

12.30 µµ : Κλήρωση µε πλούσια δώρα. 

Το HamFest θα λάβει χώρα στο Camping, δίπλα στη λίµνη Βεγορίτιδα του Αγίου Παντελεήµονα Αµυνταίου. Ο χώρος διαθέτει µεγάλο 
parking, νερό, WC και ηλεκτρικό ρεύµα. Η παραχώρηση του χώρου θα είναι δωρεάν για Συλλόγους, Ραδιοερασιτέχνες και Εµπόρους. 

Ενδεικτικές αποστάσεις : 30 λεπτά από Έδεσσα, 20 λεπτά από Πτολεµαΐδα, 35 λεπτά από Κοζάνη, 50 λεπτά από Βέροια, 1½ ώρα από 
Θεσσαλονίκη, 1½ ώρα από Ιωάννινα. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2385028556, 6945057409, 6932278044Web site : http://radiolesxiflorinas.blogspot.com/   e-mail : styliadis@sch.gr 

Συνδιοργάνωση : Ραδιολέσχη Φλώρινας, Ε.ΡΑ.∆Υ.Μ., Νοµαρχία Φλώρινας,   ∆ήµος Αµυνταίου. 

Χορηγοί Επικοινωνίας : ΕΡΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 96,6, ΡΑ∆ΙΟ ΛΕΧΟΒΟ 97,1,    West Channel, SI.E.R.A. FM 105,3, Περιοδικό «ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ». 

 
Στην ευρύτερη περιοχή των ∆ήµου Αετού και Αµυνταίου, ο επισκέπτης µπορεί να ξεναγηθεί και να επισκεφθεί τα εξής αξιοθέατα : 

• Λαογραφικό Μουσείο Αµυνταίου, στο κτίριο του Πνευµατικού Κέντρου στην κεντρική πλατεία του Αµυνταίου. 

• Ιαµατικά Λουτρά Λιµνοχωρίου, στο 3ο χιλιόµετρο της Ε.Ο. Αετού-Λιµνοχωρίου, µε την ονοµασία «ΜΠΑΝΙΑ», µε θέα τις λίµνες Ζάζαρη και 
Χειµαδίτιδα και µέσα σ’ ένα καταπράσινο τοπίο µε πισίνες, υδροθεραπευτήριο µε 2 ατοµικούς λουτήρες, αναψυκτήριο και τσιπουράδικο. Το νερό 
είναι υπόθερµο (28ο C), ολιγοµεταλλικό και υποτονικό. 

• Περιβαλλοντικό Κέντρο Αρκτούρου (τηλ. 2386041500), που αποτελείται από : 

ο Κέντρο Ενηµέρωσης για την Αρκούδα στον Αετό, που είναι ένας σύγχρονος µουσειακός χώρος για την µετάδοση µηνυµάτων και γνώσεων 
και ένα δυναµικό εργαλείο ευαισθητοποίησης του κοινού. 

ο Κτηνιατρικό Σταθµό στον Αετό, που είναι ένας χώρος περίθαλψης ειδών άγριας πανίδας. 

ο Καταφύγιο Αρκούδας στην Κοινότητα Νυµφαίου, όπου φιλοξενούνται µόνιµα αιχµάλωτες αρκούδες. 

ο Καταφύγιο Λύκου στο ∆.∆. Αγραπιδιάς, όπου φιλοξενούνται µόνιµα αιχµάλωτοι λύκοι. 

ο Κανό, Ιππασία και Ποδηλασία από την «Άρτεµις», στο Λιµνοχώρι και το Σκλήθρο. 

ο Λίµνη Χειµαδίτιδα, σε υψόµετρο 593 µέτρων, µε εµβαδόν 10,8 τετρ. χιλ., µήκος 6,3 χιλιόµετρα και µέγιστο βάθος 2,5 µέτρα. 

ο Λίµνη Ζάζαρη, σε υψόµετρο 602 µέτρων, µε εµβαδόν 2 τετρ. χιλ., µήκος 2 χιλιόµετρα και µέγιστο βάθος 3 µέτρα. Στο σύµπλεγµα των δύο 
λιµνών έχουν καταγραφεί 150 είδη φυτών και 141 είδη πουλιών (όπως η Βαλτόπαπια που είναι παγκόσµια απειλούµενο είδος) και φιλοξενούνται 
ακόµα 12 είδη θηλαστικών, 7 είδη ερπετών, 7 είδη αµφιβίων και 8 είδη ψαριών. 

ο Ξύστρες στο Guinness, όπου στο ∆.∆. Βαλτονέρων, η ∆ήµητρα Κουτσουρίδου έχει βραβευθεί µε το ρεκόρ Guinness για τις 8.500 
ξύστρες που έχει συγκεντρώσει απ’ όλο τον κόσµο αλλά δεν έχει τη χαρά να τις δει. 

Βυζαντινές Εκκλησίες, Μεταµορφώσεως Σωτήρος (Ασπρόγεια), Αρχάγγελου Γαβριήλ (Αετός), Αγραπιδιάς στο οµώνυµο ∆.∆. και Αγίου Γεωργίου 
(Αετός).O µαγευτικός παράδεισος της λίµνης Ζάζαρης έχει χαρακτηριστεί σαν ένας από τους πιο σηµαντικούς υδροβιότοπους της Β. Ελλάδας που 
υπάγεται στο δίκτυο Natura2000. Οι ευκαιρίες για δράση είναι πολλές, για κάθε εποχή : κανό, ποδήλατο, ιππασία, υδροθεραπευτήριο (spa), 
πεζοπορία, σκι στα χιονοδροµικά κέντρα της Βίγλας και του Καϊµακτσαλάν. 
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Πρόβλεψις ∆ιαδώσεως από το Κεντρικόν Αιγαίον. 
 

Γράφει ο SV1CU/SV8 

Παναγιώτης Μαργαρίτης  

sv1cu@otenet.gr 

Αφορά την χρήση κεραίας Καθέτου, µε γίηνον επίπεδον εις τα 3 µέτρα. 
Εγκάρσια τοµή κατανοµής ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. 

EZNEC Pro /2 

 

 

 

 

 

 
Μέγιστη ισχύς ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας εις τις 22⁰  

Εύρος δέσµης 34,5⁰ , - 3 db εις τις 8,1⁰ και 42,6⁰ 

Συχνότητα 14 ΜΚ 

Απολαβή 0.43 db ως προς ισοτροπική κεραία 

Έδαφος βραχώδες 

Τα διαγράµµατα για τις υπόλοιπες συχνότητες µας δίδουν τα ακόλουθα δεδοµένα µε την ίδια σειρά ως τα 
ανωτέρω ,µε την κεραία συντονισµένη στην αναφερόµενη συχνότητα. Η απολαβή όπως φαίνεται είναι αµελητέα 
για όλες τις περιπτώσεις. Η ακτινοβολούµενη ισχύς είναι 100 βατ. Τα -3db δηλώνουν ότι η ισχύς εις τα δύο σηµεία 
αντιστοιχούντα ως ανωτέρω στις 8,1⁰ και 42,6⁰ του διαγράµµατος είναι 50 βατ. 

 12⁰/ εύρος 18⁰ και 5⁰ µε 23⁰ εις τα -3db/1.85ΜΚ/1,32db ισοτρ. 

13⁰/εύρος 19,1⁰ και 5.5⁰ µε 24.5⁰ εις τα -3db/3,6ΜΚ/1.7db ισοτρ. 

13⁰/εύρος 19.3⁰ και  5.5⁰ µε 25⁰ εις τα -3db/7ΜΚ/2.14db ισοτρ. 

 13⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 25⁰ εις τα -3db/10.1ΜΚ/2.32db ισοτρ. 

 19⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 24.5⁰ εις τα-3db/18.1ΜΚ/2.5db ισοτρ. 

 13⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 24.5⁰ εις τα -3db/21.1ΜΚ/2.54db ισοτρ. 

 13⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 24.5⁰ εις τα -3db/24.9ΜΚ/2.57db ισοτρ. 

 13⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 24.5 εις τα -3db/28.5ΜΚ/2.59db ισοτρ. 

Οι επτά πίνακες δίδουν τις καµπύλες µέγιστης χρησιµοποιήσιµης συχνότητας. ερυθρή, την επίσης µέγιστη 
χρησιµοποιήσιµη συχνότητα του στρώµατος Ε κίτρινη, την βέλτιστη χρησιµοποιήσιµη συχνότητα πράσινη και την 
γωνίαν ακτινοβολίας  µωβ της κεραίας  για την οποίαν έχουµε την ισχύ των 100βατ. 

Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την διεθνήν ώραν. Ο αριστερός κάθετος άξονας την συχνότητα και ο δεξιός άξονας 
την γωνίαν εις µοίρες.Εις την επικεφαλίδα αναφέρεται το στίγµα της Μυκόνου και τα στίγµατα των σταθµών µε 

την απόσταση µεταξύ των δύο σηµείων.                  
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Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  W6WX 

 

 

 

 

Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  VK6RBP 
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Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  OA4B 

 

 

Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  JA2IGY 
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Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  LU4AA 

 

 

Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  4U1UN 
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                                                                                      Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος 

                                                                                                       SV1NK 

                                                                                               Sv1nk@hotmail.com 

 

ΦΘΗΝΑ DIGITAL INTERFACE για σύγχρονους Ραδιοερασιτέχνες 
 

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι γεια σας, το Aegean DX Group σε αρµονική συνεργασία µε την ΕΕΡ, 
τον ΣΕΡ, και τον ΣΡΕ, ξεκίνησαν µια κίνηση υποστήριξης των ψηφιακών επικοινωνιών, µε αποτέλεσµα 
για πρώτη φορά στο Aegean Contest του Ιουλίου 2009 να έχουµε την συµµετοχή σταθµών SSTV στην 
συχνότητα 144.520 ΜΗΖ σε FM και 144.500 σε USB. 

Επίσης επί µε την ανακήρυξη του 1ου Aegean RTTY contest οι απλές αυτές κατασκευές θα 
βοηθήσουν πάρα πολύ όσους θέλουν να πειραµατιστούν µε τά ψηφιακά αυτά modes. 

Στον χρόνο που µεσολάβησε πολλοί συνάδελφοι ενδιαφέρθηκαν για τις ψηφιακές επικοινωνίες 
γενικότερα µε αποτέλεσµα στους 145.550  ΜΗΖ να συγκεντρώνονται πολλοί συνάδελφοι που αγαπούν 
τα ψηφιακά και να αναπτύσσουν σχετικές συζητήσεις, και να κάνουν δοκιµές σε SSTV/FM ή USB στους  
144.520 ΜΗΖ και Modulated CW - Ψηφιακό CW σε FM ή σε Narrow CW στους 144.540  ΜΗΖ. 

Παρά το γεγονός ότι στην ελληνική αγορά υπάρχουν άριστης ποιότητας Digital Interface µαζί µε τα 
παρελκόµενα καλώδια για τους πιο διαδεδοµένους τύπους ποµποδεκτών πολλοί Ραδιοερασιτέχνες 
προτιµούν να τα κατασκευάσουν µόνοι τους ώστε να έχουν την χαρά και την ικανοποίηση της 
ιδιοκατασκευής, αλλά και µια σηµαντική οικονοµία στην τσέπη Hi.. Hi.. 

Σε µια προσπάθεια να συµβιβαστεί το κόστος προς την απόδοση  σας προτείνω να κατασκευάσετε δύο 
πολύ απλά και φτηνά, αλλά εξαιρετικής απόδοσης Interface που εργάζονται σε όλα τα ψηφιακά Mode 
µε εντυπωσιακή απόδοση. 

Το πρώτο Interface είναι κατάλληλο για ποµποδέκτες τύπου Mobile ή Base και το δεύτερο για 
φορητούς. 

 

 

 

 

 

 

Το τυπωµένο κύκλωµα του Mobile-Base In-
terface 
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Επειδή ένας µεγάλος αριθµός Ραδιοερασιτεχνών δεν είναι αρκετά εξοικειωµένος µε το ηλεκτρονικό 
σχέδιο στη επόµενη εικόνα βλέπετε τον τρόπο της τοποθέτησης των υλικών επάνω στο τυπωµένο 
κύκλωµα, και την καλωδίωση του Interface µε τον ποµποδέκτη και το PC. 

 

 
Interface κατάλληλο για σταθµούς Mobile-Base. 

 

 

Οι συνάδελφοι που είναι εξοικειωµένοι µε το ηλεκτρονικό σχέδιο µπορούν να δούν στην εικόνα που 
ακολουθεί το σχέδιο του Interface, το οποίο είναι απλούστατο και πολύ κοντά στα δεκάδες σχέδια που 
έχουν αναρτηθεί στο Internet. 
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Το ηλεκτρονικό σχέδιο του Base-Mobile Interface. 

 

   Επειδή όλοι οι κατασκευαστές φορητών δεν χρησιµοποιούν τον ίδιο τρόπο για την λειτουργία ΡΤΤ 
σας προτείνω την κατασκευή δύο ελαφρά διαφορετικών Interface ανάλογα µε τον τρόπο λειτουργίας 
του δικού σας φορητού. 

Η µια «σχολή» κατασκευαστών φορητών ποµποδεκτών δίνει το PTT µέσα από τον ακροδέκτη του 
µικροφώνου, ενώ η άλλη σχολή δίνει το ΡΤΤ από ξεχωριστή επαφή.  

Στην πρώτη κατηγορία ανήκει για παράδειγµα το ποµποδέκτης VHF ADI-AT200, και στην δεύτερη 
κατηγορία ο ποµποδέκτης της Kenwood F-7. 
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Τυπωµένο κατάλληλο για το Interface των φορητών. 

 

Στην επόµενη εικόνα φαίνεται το τοπογραφικό τοποθέτησης και καλωδίωσης του Interface που είναι 
κατάλληλο για τα περισσότερα φορητά της αγοράς που δίνουν το ΡΤΤ µέσα από το µικρόφωνο. 

 
Η τοποθέτηση των εξαρτηµάτων και η καλωδίωση είναι πανεύκολη 

 
Το Interface έτοιµο! 
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Το ηλεκτρονικό σχέδιο αυτού του Interface φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο. 

 

 
Για τα Kenwood αλλά και για φορητούς ποµποδέκτες άλλων εταιριών οι οποίοι 
χρησιµοποιούν ίδιο σύστηµα MIC/SPK/ΡΤΤ το κατάλληλο Interface φαίνεται παρακάτω. 

 

 
Interface κατάλληλο για φορητά Kenwood και συµβατά ως προς το σύστηµα MIC/SPK/PTT. 
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Το ηλεκτρονικό του σχέδιο φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και η διαφορά του µε το προηγούµενο 
σχέδιο βρίσκεται στο ρελέ µέσω του οποίου έχουµε το ΡΤΤ για να περάσει ο ποµποδέκτης σε εκποµπή. 

 
 

 

Όσοι συνάδελφοι 
Ραδιοερασιτέχνες δεν είναι σε 
θέση να κατασκευάσουν µόνοι 
τους τις πλακέτες, διατίθενται 
σε τιµή κόστους από τον: 
Σύλλογο Ραδιοερασιτεχνών 
Ελλάδος (ΣΡΕ) Φιλύρας 7 ΤΚ. 
15232 Χαλάνδρι, τηλ. 213-
0297188, ώρες λειτουργίας των 
γραφείων ∆ευτέρα 19-21 και 
Παρασκευή 18-20. e-mail 
sz1grc@grc.gr.  

Τα εξαρτήµατα υπό µορφή ΚΙΤ 
θα τα βρείτε στο κατάστηµα Α.Ε 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ο.Ε. (SW1LYH) Ούλωφ Πάλµε 3 
ΤΚ. 15771 Ζωγράφου Τηλ. 210
-7793051, Fax 210-7717183. e
-mail tasthe@otenet.gr.   

  

 

Το πρωτότυπο Interface για το Kenwood F7 του SW1LKP 

 
 
 

Οσοι συνάδελφοι έχουν υπολογιστές µε θύρα USB και όχι RS-232 στο «Πλαίσιο Computers»  
http://www.plaisio.gr, Τηλ. 800-11-12345, θα βρείτε τον κατάλληλο µετατροπέα USB/RS-232 
έναντι 15 περίπου Ευρώ. 
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Τα εξαρτήµατα που θα χρειαστείτε είναι: 

Interface για mobile και base 
 
1 X Μονοφωνικό αρσενικό 3.5mm 
2 X Στερεοφωνικά αρσενικά 3.5 mm 
2 Χ RCA Αρσενικά ή σε συνεννόηση µε τον ενδιαφερόµενο για το τι είδους  υποδοχή για CW και ΡΤΤ έχει ο ποµποδέκτης του. 
1 Χ RS-232 Θηλυκό 9 Pin  
1 Χ Θηλυκό σύνδεσµο µικροφώνου ανάλογα µε τον ποµποδέκτη του  ενδιαφεροµένου σύµφωνα µε την ιστοσελίδα:        http://
www.timroberts-vk4yeh.id.au/G4WPW_mic_connections/index.htm 
1 Χ Led Κόκκινο 
1 Χ Led Πράσινο 
4 Χ 1 ΚΩ/0.25 Watt 
1 X 8 ΩΜ/ 0.5 Watt 
2 X 2.2 ΚΩ/ 0.25 Watt 
3 X 600 ΩΜ/ 0.25 Watt 
4 X 1N4148 ή Αντίστοιχες 
2 Χ 2Ν2222 Τα µεταλλικά όχι τα πλαστικά. 
10 χ µέτρα καλώδιο µικροφώνου 1 + µπλεντάζ 
2 Χ µέτρα καλώδιο 2 ζευγών εύκαµπτο ή UTP  
 
Interface για  Kenwood 
 
3 X Στερεοφωνικά αρσενικά 3.5 mm 
1 X Στερεοφωνικό αρσενικό 2.5 mm 
1 Χ RS-232 Θηλυκό 9 Pin 
1 X 10 µF / 16 Volt ηλεκτρολυτικός 
1Χ 2.2 ΚΩ // 0.25 Watt 
3 X 1 ΚΩ / 0.25 Watt 
1 X 8 ΩΜ / 0.5 Watt 
2X 1N4148 ή αντίστοιχες 
2 Χ 0.01 µF / 25 Volt 
1 X 2N2222 το µεταλλικό όχι το πλαστικό 
1 Χ Led Κόκκινο 
1 Χ Led Πράσινο 
 
Interface για φορητά «Συνηθισµένα»  
 
2 X Στερεοφωνικά αρσενικά 3.5 mm 
1 Χ Μονοφωνικό 3.5 mm 
1 Χ Μονοφωνικό 2.5 mm 
1 Χ RS-232 Θηλυκό 9 Pin 
1 Χ 10 ΚΩ / 0.25 Watt 
1 X 10 µF / 16 Volt ηλεκτρολυτικός 
2 Χ 2.2 ΚΩ // 0.25 Watt 
3 X 1 ΚΩ / 0.25 Watt 
1 X 8 ΩΜ / 0.5 Watt 
2X 1N4148 ή αντίστοιχες 
2 Χ 0.01 µF / 25 Volt 
1 X 2N2222 το µεταλλικό όχι το πλαστικό 
1 Χ Led Κόκκινο 
1 Χ Led Πράσινο 
1 Χ Ρελέ 5 Volt µινιατούρα 1 µεταγόµενη επαφή 
1 Χ Κλίπ για µπαταρία 9 Volt 
1 X Μπαταρία 9 Volt 
8 χ µέτρα καλώδιο µικροφώνου 1 + µπλεντάζ 
2 Χ µέτρα καλώδιο 2 ζευγών εύκαµπτο ή UTP  
 

                                                                           Καλή επιτυχία πολλά 73 Μάκης 

 

                                                                                         SV1NK 

 

ΥΓ. Στους 145.550 ΜΗΖ καθηµερινά σχεδόν από τις 18:00-22:00 υπάρχουν συνάδελφοι που µπορούν να σας 
βοηθήσουν να «ρυθµίσετε» το σύστηµα Computer – Interface – Transceiver. 

Στις ίδιες ώρες στις συχνότητες 144.520 και 144.540 ΜΗΖ γίνονται δοκιµές ή QSO σε SSTV/MOD-CW/RTTY κλπ. 
Συντονιστείτε για να δοκιµάσετε τα Interface σας και όταν είστε έτοιµοι αρχίστε τα QSO. Μην καλείτε για 
πληροφορίες στις παραπάνω συχνότητες αλλά στο 145.550 ΜΗΖ. 
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SX2WFF   SVFFSX2WFF   SVFFSX2WFF   SVFF---008008008   

World Flora Fauna  17~18/4/2010 
Γράφει ο ∆ηµήτριος Αναστασιάδης 

SV8GWY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Η µοναδική µου σχέση µε τα 2 µέτρα εκτός του APRS, είναι η simplex 144.400MHz, ίσως η τελευταία DX QRG στη 
Θεσσαλονίκη. ∆ορυφόρος και εγώ αυτής της συχνότητας παρέα µε τους Κώστα SV2CXI, Γιάννη SV2DFA και 
Βαγγέλη SV2DGJ (κατά DXCC προτεραιότητα)  είτε κυνηγώντας το DX, είτε αναλύοντας µε τις ώρες αµατερικά 
θέµατα τεχνικά και µη, είτε ακόµα µε την kazoura να πειράζει ο ένας τον άλλον. 

Κάπως έτσι γεννήθηκε και η ιδέα να ενεργοποιηθεί και στην Ελλάδα το πρόγραµµα WFF, World Flora Fauna, 
δηλαδή Παγκόσµια Χλωρίδα-Πανίδα.  Είναι ένα πρόγραµµα παρόµοιο µε τα IOTA της RSGB.  

Πρωτεργάτες ήταν οι Ρώσοι και συγκεκριµένα ο Valery RW3GW  ενώ σιγά-σιγά εξαπλώθηκε και σε άλλα κράτη 
όπως τη Μολδαβία, Ουκρανία, Κιργιστάν, Πορτογαλία, Πολωνία, Γερµανία, Καζαχστάν, Λευκορωσία, Ισπανία, 
Ιταλία, Ρουµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Αυστραλία, Αζερµπαϊτζάν, Κροατία µετά 
στην Ελλάδα (από την Οµάδα µας), ενώ µετά ακολούθησαν το Βέλγιο, η Ινδία, η Αργεντινή και µέχρι τη στιγµή 
που γράφεται το άρθρο και η Σκωτία.  

Λεπτοµέρειες για το WFF programm µπορείτε να δείτε στο http://www.wff44.com .   Ο αριθµός 44 (Forty- Four) 
επιλέχθηκε για τα αρχικά των λέξεων Flora-Fauna και συνηθίζεται-επιβάλλεται ο χαιρετισµός “73 plus 44”. 

Ο τρόπος είναι ίδιος µε τα ΙΟΤΑ, δηλαδή σε κάθε Εθνικό Πάρκο αντιστοιχεί και ένα reference No, που 
ενεργοποιείται από portable ham stations που βρίσκεται εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου. Μέχρι τώρα σε όλο 
τον κόσµο τα xxFF είναι 4.883, και το reference No αποτελείται από το prefix του DXCC, ακολουθούµενο από τα 
γράµµατα FF και µετά έναν αύξοντα αριθµό. Για παράδειγµα το πρόσφατο VK9XX (Christmas Isl.) είχε το VKFF-
098.    
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Ο κατάλογος αυτός για την Ελλάδα έχει µέχρι τώρα δυστυχώς µόνο 11 Εθνικά Πάρκα, αλλά πολύ σύντοµα µετά 
από έρευνα και Πρότασή µου θα αυξηθούν σε πρώτη φάση σε 31, ενώ είναι υπό διαπραγµάτευση και η πρόσθεση 
στον κατάλογο των δεκάδων Ελληνικών Προστατευόµενων Περιοχών (National Reserves).  

Η γνωστή λοιπόν παρέα J42ARET των SV2GWY (∆ηµήτριο), SV2XI (Κλεάνθης), SV7HRJ (∆ηµήτρη) και SW2HVD 
(Νίκο), µεταξύ οίνου, σουβλακίων και θεαµάτων αποφάσισε την αποστολή µας στις Πρέσπες και ενεργοποίηση του 
SVFF-008. Προτιµήθηκε αυτό το Εθνικό Πάρκο για πολλούς λόγους, όπως η απίστευτη οµορφιά της φύσης, η 
σηµαντικότητα του υγροβιότοπου µα το πιο βασικό το ότι βρίσκεται στο «Τριεθνές» SV, ZA, Z3, για να έχουµε και 
το σύνθηµα : «3 Countries, 2 Lakes, 1 FUTURE”. 

Η διαδικασία πλέον είναι ρουτίνα, πρώτα επιλογή του ιδανικότερου χώρου συναρτήσει του θορύβου της περιοχής, 
της µορφολογίας για την ανάπτυξη του πάρκου κεραιών και της κατασκήνωσης και βέβαια την διάθεση του χώρου 
από τις Αρµόδιες Τοπικές Αρχές (∆ηµοτική Αρχή κλπ). Αυτή τη φορά η ανιχνευτική οµάδα ήµουν εγώ και ο 
Κλεάνθης SV2XI, και η πρώτη µας επιλογή ήταν ο Άγιος Αχίλλειος, ένα πανέµορφο νησί στην Μικρή Πρέσπα µε 
την πλωτή γέφυρα να το ενώνει µε τη στεριά.  

Πολύ καλή τοποθεσία για κεραίες κλπ, ειδικά στο ύψωµα κοντά στην Εκκλησία αλλά µε αρκετά µειονεκτήµατα. 
Πρώτον οι «αλανιάρες» αγελάδες του νησιού που περιφέρονται ελεύθερα σε όλο το νησί αφήνοντας διάσπαρτες 
«νάρκες» αλλά και απρόσεκτα τσαπατσούλες (ζωντανά) που ότι τις εµποδίζει- σκαλώνει το περιµαζεύουν. Το 
µεγαλύτερο όµως πρόβληµα ήταν ο θόρυβος στις low bands. To 9+20 µε ΑΤΤ και χωρίς προενισχυτή ήταν η 
χαριστική βολή (δείτε το videάκι).  

Κάθε εµπόδιο όµως σε καλό. Μεταξύ των δύο λιµνών στη στενή λωρίδα γης που τις ενώνει- χωρίζει υπάρχει ένα 
παρατηρητήριο και ένα κιόσκι. Ιδανικό µέρος flat), ο θόρυβος µηδενικός, σε ικανοποιητική απόσταση ασφαλείας 
από το Στρατιωτικό Φυλάκιο «Κούλα» και προπάντων οι ορεινοί όγκοι περιµετρικά της θέσης µας ήταν σε 
µικρότερη γωνία από τις γωνίες εκποµπής των κεραιών µας.  

Η αίτησή µας στην Τοπική Αρχή, στο ∆ηµαρχείο Πρεσπών που εδρεύει στον Αγ. Γερµανό δεν βρήκε καµία 
αντίρρηση, αν και σίγουρα το γεγονός θα µπορούσε να τύχει µεγαλύτερης προβολής για το ∆ήµο αν η έγκριση του 
Special Call από το Υπουργείο ερχόταν έγκαιρα.  

Η υπόθεση των Ειδικών ∆ιακριτικών Κλήσεως είναι πολύ σηµαντική και πολύ σύντοµα θα επανέλθω για 
τις «δυσκολίες» που µας επεφύλαξε η «Κοινότητα Ραδιοερασιτεχνών» όπως την αποκαλούν στο 
Υπουργείο.  
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Η J42ARET, αυτή τη φορά µε τους SV2GWY, SV2XI, SV7HRJ και SW2HVD, ξεκίνησε ένα convoy δύο αυτοκινήτων 
ξηµερώµατα Σαββάτου για να φτάσει στην προγραµµατισµένη θέση στις 8 το πρωί και στις 07:00UTC ακουγόταν 
στα 20m SSB και 40m CW, το 

   “CQ, CQ, CQ, SX2WFF Calling CQ QRZ”.  

Σε διάρκεια 2 ωρών τέσσερα άτοµα στήσαµε 
µία wire Yagi (Spiderbeam 5BHD), µία Delta 
loop µε  Antenna Coupler (CG5000/800W),  το 
OCF 82m dipole και τα δύο shacks.  

Το CW shack ήταν του Κλεάνθη SV2XI στο 
κιόσκι, ενώ το SSB shack στο παρατηρητήριο,  
ήταν δύο χειριστών, ενώ την ταυτόχρονη 
λειτουργία την επέτρεψαν τα bandpass filters 
(Dunestar). Η παραγωγή ρεύµατος γινόταν 
από ηλεκτρογεννήτρια 3,5kVA η οποία 
κατανάλωσε στη διάρκεια της expedition 
περίπου 20 λίτρα αµόλυβδης βενζίνης. 

 

 

 

Οι ατοµικές σκηνές στήθηκαν κάτω ακριβώς από το Παρατηρητήριο για περισσότερη προστασία σε περίπτωση 
βροχής αλλά δυστυχώς η ηχοµόνωση του δαπέδου του ήταν ανεπαρκής και έτσι κάποιοι δυσκολεύτηκαν να 
κοιµηθούν από τη διαµόρφωση SSB. 
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Για άλλη µια φορά η απόδοση της wire Yagi 
απέδειξε ότι το αλουµίνιο είναι πλεονασµός 
βάρους, όγκου, όψης και κόστους, ενώ ο 
δοκιµασµένος armSTRONG rotor χρησίµευσε 
αρκετά.  Στο SSB shack το YES (Yankee’s 
Emergency Station) ήταν QRO µε τη βοήθεια 
του ACOM1000, ενώ το δεύτερος σταθµός 
ήταν το 200βαττο Kenwood TS-480HX.                   
Η Delta loop ήταν στην αποκλειστική χρήση 
του shack 1 (CW) µε ένα διάλειµµα µερικών 
ωρών του Κλεάνθη (αυτά έχει η ηλικία) για 
SSB στα 40µ (80WPEP).  

Η διάδοση αυτή τη φορά ήταν µε το µέρος 
µας. Σταθήκαµε πολύ τυχεροί που για 
αρκετή ώρα τα DX σήµατα ακουγόταν 
δυνατά. Ειδικά στα 17m όπου για 3 ώρες 
περίπου το West kai East coast 
ακουγόντουσαν σαν αν ήταν δίπλα µας. Όµως όλα τα ωραία τελειώνουν κάποια στιγµή και έτσι λίγο πριν τις 12:00 
(local) κάποιος έκλεισε τον Propagation  διακόπτη.  

Συνολικά στις περίπου 14 ώρες εκποµπής, 2.100+ QSOs είναι στο log, που είναι on line στο eQSL 
(Authenicity Guaranteed), sto qsl.net και στο site του WFF.  Φυσικά στο qrz.com αναφέρουµε, όπως 
και σε όλα τα προηγούµενα Special Calls,  ότι ∆ΕΝ χρειάζεται να στείλει κανένας QSL card, και ότι εµείς 
θα τις στείλουµε via bureau. ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ µέσω του bureau της  ΕΕΡ, γιατί οι χρεώσεις της είναι 
υπερβολικές, αλλά via ενός mini bureau που στήσαµε για τις δικές µας αποστολές. ∆εν είναι δύσκολο, 
χρειάζεται οργάνωση και team-work, και 50% οικονοµικότερα ! (Σχόλιο για την «Ραδιοερασιτεχνική 
Κοινότητα» που όποτε τη συµφέρει θυµάται την ηγεµονική της παρουσία και άλλοτε προσγειώνεται 
στην υπερτιµηµένη πραγµατικότητά της και επικαλείται οικονοµική δυσχέρεια. Χαλίφης γεννιέσαι δε 
γίνεσαι. Γι’ αυτό αρκέσου στο ρόλο Iznogoud.    

Τα µοναδικά προβλήµατα που έπρεπε να αντιµετωπίσουµε στο camp, χωρίς αποτέλεσµα όµως, ήταν οι επιδροµές 
των κουνουπιών, ευτυχώς για καµιά ώρα µόνο, οι πολύ χαµηλές θερµοκρασίες µετά τη δύση του ήλιου σε 
συνδυασµό µε το αυξηµένο ποσοστό υγρασίας, αλλά το µεγαλύτερο όλων ήταν το ατελείωτο και µονότονο 
κονσέρτο των βατράχων. Εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο εκείνα τα «κουάξ-κουάξ» ήταν βάσανο.   

∆εν πειράζει, δεν το µετανιώσαµε και ούτε µετανιώνουµε για την ταλαιπωρία που τραβάµε κάθε φορά που 
εξορµούµε στο ύπαιθρο “tent-generator /p” για ένα λόγο και µόνο… 

                            gia to SV re g@m otto,  
                                                                         

 

                                                                                          73+44 

                                                                                  SV2GWY / Demetrius   

 

Περισσότερες λεπτοµέρειες, φωτογραφίες και video sto http://www.J42ARET.gr 

 

ΥΓ 1: Τις ευχαριστίες µας στο ∆ήµο Πρεσπών, στο Αστυνοµικό Τµήµα Αγ. Γερµανού και στον Θοδωρή SV7JAR για 
την καλλιτεχνική του πινελιά στις QSL cards. (Προτιµάτε τα Ελληνικά χέρια). 

ΥΓ 2: Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντοµα θα µας ακούσετε από το Κέντρο ∆ιάδοσης Επιστηµών και 
Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ», πιστοί στο ραντεβού µας αν θυµάστε για την Παγκόσµια Ηµέρα 
Τηλεπικοινωνιών στις 17 Μαΐου και Παγκόσµια Ηµέρα Μουσείων στις 18 Μαΐου. Εκκρεµεί η Αίτησή µας 
στο  Υπουργείο για την εκχώρηση του SX2TMN γα επτά ηµέρες µετά από Πρόταση του ∆Σ του 
Μουσείου για ταυτόχρονη Εκπαιδευτική ενηµέρωση στα σχολεία που θα επισκέπτονται το Μουσείο για 
τον Εθελοντισµό και τον Ραδιοερασιτεχνισµό.  Ας ελπίσουµε ότι ο δάκτυλος της «Ραδιοερασιτεχνικής 
Κοινότητας» δεν θα µας στερήσει αυτή την ευκαιρία.  
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Η Ελλάδα µας ραδιοερασιτεχνικά πρώτευσε πάλι. 
 

Γράφει ο ∆ηµήτρης Βιτωράκης 

SV1BTR 

jimmyv@hol.gr 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι καλή εβδοµάδα. 

Επισυνάπτονται τα αποτελέσµατα του ARRL 
EME Competition 2009, του µεγαλύτερου 
παγκόσµια, διεθνούς διαγωνισµού EME (Earth-
Moon-Earth / Moonbounce), από 50MHz - 
24GHz.  

Η Ελλάδα µας ραδιοερασιτεχνικά πρώτευσε 
πάλι. 

 

http://aptos.arrl.org/contests/2009-EME-
LineScores.pdf   

(όλα τα score ανά κατηγορία) 

http://aptos.arrl.org/contests/2009-EME-
QST.pdf   

(δηµοσίευση περιοδικού QST 4/2010) 

SV1BTR 1η θεση ALL BAND, Single Operator CW only, Score: 2,516,800 pts 

SV3AAF 5η θέση ALL BAND, Single Operator CW nly, Score: 1,000,000 pts 

Όλα τα QSO έγιναν σε CW mode, Random.  

Ο διαγωνισµός αυτός είναι mixed mode συµµετέχει 
δηλαδή τόσο το cw όσο και το ψηφιακό jt65, γεγονός 
που το καθιστά φυσικά πολύ ευκολότερο για όσους 
δραστηριοποιούνται σε αυτή την κατηγορία. 
∆εδοµένου ότι στο jt65 γίνεται το 90% των qso στα 
2µ., το 40% στα 70εκ. κλπ. στη µικτή αυτή κλάση. 

Σηµειώνεται ότι το CW EME είναι µέχρι και 300 
φορές δυσκολότερο (25db) του digital jt65 eme. 
Τόσο στους διαγωνισµούς, όσο και καθ ’όλη την 
διάρκεια του χρόνου στο CW ∆ΕΝ χρησιµοποιούνται 
loggers, self spots, chatrooms, skeds. Σε αντίθεση µε 
το ψηφιακό jt65 που επίσης χρησιµοποιεί το παράτυπο 
Deep Search. Το οποίο µέσα από τα ραδιοκύµατα 
λαµβάνει µόνο το 1/6 της απαιτούµενης πληροφορίας 
των διακριτικών, και τα υπόλοιπα 5/6 τα ανασύρει και 
συµπληρώνει από database. 

 

 

Επισυνάπτονται φωτογραφίες των κεραιοσυστηµάτων που 
χρησιµοποιώ στις 4 µπάντες που είµαι qrv (2µ-70εκ-23εκ-13εκ). 

Οποιαδήποτε απορία η πληροφορία θέλετε σχετικά µε το cw/ssb 
EME µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µου στο: jimmyv@hol.gr 

 
 
 

73 

∆ηµήτρης Βιτωράκης SV1BTR 
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Greek Islands On The Air – GIOTA award programme. 
www.5-9report.gr/giota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOTA 10 HELLENIC ISLANDS 

Απαιτούνται 10 επιβεβαιωµένες επαφές από 10 Ελληνικά νησιά  
και τουλάχιστον από ένα από: 

Βόρειο Αιγαίο. Νότιο Αιγαίο. Θάλασσα ∆ωδεκανήσου. Κρητικό 
Πέλαγος. Ιόνιο Πέλαγος. 
 

GIOTA POSEIDON AWARD - 30 HELLENIC ISLANDS 

Απαιτούνται 30 επιβεβαιωµένες επαφές από 30 Ελληνικά νησιά  
και τουλάχιστον από ένα από: 

Βόρειο Αιγαίο. Νότιο Αιγαίο. Θάλασσα ∆ωδεκανήσου. Κρητικό 
Πέλαγος. Ιόνιο Πέλαγος. 
 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.greekiota.gr  
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 Greek Islands On The Air – GIOTA award programme. 
DXpeditioners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GIOTA DXpeditioners Award – 3 GREEK ISLANDS 

Απαιτείτε η ενεργοποίηση 3 νησιών σε οποιοδήποτε 
Ελληνικό Πέλαγος. 

 
GIOTA DXpeditioners «ODYSSEY» Award – 6 GREEK ISLANDS 

Απαιτείτε η ενεργοποίηση 6 νησιών σε οποιοδήποτε 
Ελληνικό Πέλαγος. 

 
Περισσότερες πληροφορίες: 

www.greekiota.gr  
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Η  ΚΕΡΑΙΑ  QUAGI 
Γράφει ο Ντίνος Νοµικός – SV1GK 

Η κεραία αυτή είναι ένας συνδυασµός κεραίας Cubical Quad και κεραίας Yagi-Uda. 

Από τα ονόµατα άλλωστε αυτών των δύο κεραιών πήρε και την τελική της ονοµασία , της οποίας τα τρία 
πρώτα γράµµατα προέρχονται από τα πρώτα γράµµατα της λέξεως QUAD και τα δύο τελευταία γράµµατα από την 
λέξη YAGI , έτσι λοιπόν προήλθε η ονοµασία QUAGI , η οποία στην ουσία υποδηλώνει ότι αναφέρεται σε µια 
κεραία που έχει χαρακτηριστικά στοιχεία τόσο  από την κεραία Quad , όσο και από την κεραία Yagi . 

∆ηµιουργός της κεραίας αυτής είναι ο Wayne Overbeck – K6YNB/
N6NB (Εικόνα 1) , Καθηγητής Επικοινωνιών στο Πανεπιστήµιο 
Fullerton California , ο οποίος βοηθούµενος από τον Will Anderson 
– WB6RIV/AA6DD  (Εικόνα 2) , εµπνεύστηκε την κεραία αυτή . 

               Ας δούµε όµως από την αρχή ποια είναι η ιστορία αυτής 
της κεραίας .                 

Το 1970 ο Wayne Overbeck , που τότε είχε το χαρακτηριστικό 
K6YNB , αγόρασε από το εµπόριο µια κεραία τύπου Yagi-Uda , 
προκειµένου να την χρησιµοποιήσει για επικοινωνίες µε ανάκλαση 
µέσω της Σελήνης . 

Η κεραία αυτή , σύµφωνα µε τον κατασκευαστή της θα έπρεπε να 
αποδίδει µια απολαβή γύρω στα 13,5 dBd . Όταν όµως 

τοποθετήθηκε και µετρήθηκε , διαπιστώθηκε ότι  απέδιδε µόνο 6,4 dBd . 

Παρ’ όλες όµως τις προσπάθειες , τους ακριβείς συντονισµούς και τις συνεχείς µετρήσεις η κεραία αυτή 
δεν µπόρεσε να ξεπεράσει την απολαβή των 6,4 dBd . 

∆εν µπορούσαν να πιστέψουν ότι ο 
κατασκευαστής της κεραίας ήταν δυνατόν να έδινε 
λανθασµένα στοιχεία στα χαρακτηριστικά της . 

Μετά από πολλές προσπάθειες κατέληξαν στο 
συµπέρασµα ότι η καρδιά του προβλήµατος θα πρέπει να 
ήταν το gamma match µέσω του οποίου τροφοδοτείτο  
αυτή η κεραία .  

Σκέφτηκαν λοιπόν ότι αυτό το gamma match 
ενδεχοµένως να δηµιουργούσε τόσο  µεγάλη απορρόφηση 
ενέργειας που να είχε σαν αποτέλεσµα η κεραία αυτή να 
χάνει σχεδόν  την µισή της απολαβή . 
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Αποφάσισαν λοιπόν να αντικαταστήσουν το δίπολο της 
κεραίας Yagi-Uda , µαζί φυσικά µε όλο το σύστηµα προσαρµογής του 
gamma match και να τοποθετήσουν στην θέση του µια τετράγωνη 
λούπα , ίδια ακριβώς µε το οδηγό στοιχείο µιας κεραίας cubical quad 
συντονισµένο στην συχνότητα λειτουργίας της κεραίας . Στην λούπα 
αυτή συνδέθηκε απευθείας ένα οµοαξονικό καλώδιο που είχε σύνθετη 
αντίσταση 70 Ωµ , χωρίς να παρεµβάλουν κανένα είδος 
προσαρµογής , και πράγµατι , µόλις ξαναλειτούργησαν την κεραία 
διαπίστωσαν ότι η απολαβή της τώρα ανέβηκε στα 9,8 dBd . 

Η κεραία Quagi είχε γεννηθεί . 

Όλο το καλοκαίρι εκείνου του έτους ο Wayne Overbeck µαζί 
µε τον φίλο του Will Anderson άρχισαν να πειραµατίζονται στην αυλή 
του σπιτιού του K6YNB , χρησιµοποιώντας σαν βοηθητικά όργανα στην 
προσπάθειά τους αυτή , µια γεννήτρια σήµατος , έναν µετρητή 
εντάσεως πεδίου και ένα δίπολο αναφοράς . 

Στόχος τους ήταν να πετύχουν την µέγιστη δυνατή 
απολαβή της κεραίας . 

Προκειµένου µάλιστα να διευκολυνθούν στις δοκιµές 
τους , είχαν φτιάξει µια τέτοια κεραία χρησιµοποιώντας 
ένα ξύλινο boom , όπου µε την βοήθεια ενός ξύλινου 
κονταριού (Εικόνα 3) , τοποθετούσαν επάνω του τα 
διάφορα στοιχεία της κεραίας , όπως 
ανακλαστήρα ,οδηγό στοιχείο και κατευθυντήρες , 
προσπαθώντας να βρούν τις κατάλληλες αποστάσεις που 
θα έπρεπε να έχουν µεταξύ τους ώστε να πετύχουν την 
µέγιστη δυνατή απολαβή της . 

               Από τις δοκιµές τους αυτές διαπίστωσαν ότι ο ανακλαστήρας πρέπει να έχει και αυτός το σχήµα µιας 
τετράγωνης λούπας γιατί έτσι βελτιωνόταν ο λόγος F/B της κεραίας .                                                                      

Αν όµως για κατευθυντήρες χρησιµοποιούσαν τετράγωνες λούπες , όπως αυτές που έχει µια κεραία mul-
tielement cubical quad , τότε η κεραία δεν είχε τόσο καλή απόδοση όση θα είχε αν χρησιµοποιούσε κατευθυντήρες 
σαν αυτούς που έχει µια κεραία τύπου Yagi-Uda . 

Έτσι λοιπόν η τελική µορφή της κεραίας Quagi είναι αυτή της (Εικόνας 4) , και η απολαβή της 14,2 
dBd . 

Η µελέτη τους αυτή δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1972 στα νέα του Southern California VHF Club , 
που σήµερα έχει την ονοµασία Western States Weak Signal Society , και παρουσιάστηκε στην West Cost VHF 
Conference στην Santa Clara της California . 

Τον Απρίλιο του 1977 δηµοσιεύτηκε για πρώτη 
φορά στο περιοδικό QST µια παρουσίαση και µια εκτενής 
περιγραφή της  κεραίας τους για την συχνότητα των 144 
MHz . 

Τον Φεβρουάριο του 1978  , δηµοσιεύουν στο 
περιοδικό QST µια κεραία Quagi 15 στοιχείων για τους 432 
MHz (Εικόνα 5) , και τρία περίπου χρόνια αργότερα , τον 
Αύγουστο του 1981 , δηµοσιεύεται στο QST η περιγραφή 
µιας κεραίας Quagi , 10 και 15 στοιχείων , για τους 1296 

MHz .  

            Σε όλα τα παραπάνω άρθρα οι κεραίες είχαν κατασκευαστεί από τον Wayne 
Overbeck , τον οποίον βλέπετε µπροστά στο φορτηγάκι-shack (Εικόνα 6) .     

 

    Πώς κατασκευάζεται όµως µια κεραία Quagi ;                            

Κατ’ αρχήν η κεραία αυτή απαιτεί όλα τα στοιχεία της να είναι µονωµένα από το 
boom , γι’ αυτό και συνιστάται το boom να αποτελείται από µη αγώγιµο υλικό , 
όπως π.χ. ξύλο , fiberglass , σωλήνας PVC , Plexiglas κλπ. 

             Όλα τα στοιχεία της , δηλαδή ο ανακλαστήρας , το οδηγό στοιχείο και οι 
κατευθυντήρες κατασκευάζονται από χάλκινο µονόκλωνο σύρµα ή σωληνάκι 
διαµέτρου γύρω στα 3 mm . Αν χρησιµοποιηθεί σύρµα καλόν είναι να έχει µονωτική 
επένδυση .                      
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Επειδή το οδηγό στοιχείο είναι µια τετράγωνη λούπα , 
και λόγω του επηρεασµού µε τα υπόλοιπα στοιχεία της κεραίας , 
παρουσιάζει µια σύνθετη αντίσταση της τάξεως των 60 Ωµ , 
µπορεί να τροφοδοτηθεί κατ’ ευθείαν µε ένα καλώδιο coaxial 
των 50 Ωµ , χωρίς να παρεµβληθεί κανένα είδος προσαρµογής 
(Εικόνα 7) , και αυτό γιατί οι απώλειες που θα δηµιουργηθούν 
µε την προσθήκη οποιουδήποτε συστήµατος προσαρµογής θα 
είναι πολύ µεγαλύτερες από το όφελος που θα µας προσέφερε 
µια καλύτερη προσαρµογή . 

Επίσης , το µειονέκτηµα που παρουσιάζεται όταν 
συνδέουµε µια ασύµµετρη γραµµή µεταφοράς  σε µια σύµµετρη κεραία , µπορεί να ξεπεραστεί αν ακριβώς µετά το 
σηµείο συνδεσµολογίας της γραµµής µεταφοράς µε την κεραία δηµιουργήσουµε µερικές σπείρες από την ίδια 
γραµµή µεταφοράς  (Εικόνα 8) .    

Τα πλαίσια του ανακλαστήρα 
και του οδηγού στοιχείου 
µπορεί να έχουν οποιοδήποτε 
σχήµα , είτε τετραγωνική 
µορφή , είτε ροµβοειδή 
(Εικόνα 9) , όπως άλλωστε τα 
περιγράψαµε στην περίπτωση 
της cubical Quad (5-9 report , 
τεύχος 88) και στερεώνονται 
πάνω στο boom µε την 
βοήθεια µονωτικού υλικού 
όπως ξύλο , fiberglass , 
κόντρα πλακέ θαλάσσης κλπ. 

Καλόν είναι πάντως το 
οµοαξονικό καλώδιο που φεύγει από το οδηγό στοιχείο της κεραίας να 
πηγαίνει κατευθείαν στον ιστό της κεραίας και να µη στερεώνεται πάνω 

στο boom .    

Η κεραία Quagi µπορεί να τοποθετηθεί είτε οριζόντια είτε κατακόρυφα ανάλογα µε το είδος της πόλωσης 
που θέλουµε να έχει . 

Μια στερεοσκοπική απεικόνιση του διαγράµµατος ακτινοβολίας , που 
παρουσιάζει µια κεραία Quagi , φαίνεται στην (Εικόνα 10) . 

Η κεραία Quagi θεωρείται ιδανική για χρήση σε συχνότητες µεγαλύτερες 
από τους 144 MHz , γιατί εκτός της υψηλής απολαβής που προσφέρει , 
είναι πανεύκολη στην κατασκευή της , ακόµη και από τον αρχάριο 
ραδιοερασιτέχνη , λόγω του ότι τα υλικά που χρειάζονται για την 
κατασκευή της βρίσκονται και επεξεργάζονται πολύ εύκολα από τον 
καθένα . 

Μόλις κατασκευαστεί τοποθετείται στον ιστό και λειτουργεί σχεδόν αµέσως 
χωρίς ιδιαίτερους και επίπονους συντονισµούς . Μπορεί δε να τοποθετηθεί 

µόνη της ή αν θέλουµε ακόµη µεγαλύτερη απόδοση , να την συνδέσουµε και µε µια δεύτερη (stacked Quagis) . 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι διαστάσεις που πρέπει να έχει µια κεραία Quagi για 
τους 144 MHz και για τους 432 MHz , όπως ακριβώς τις προτείνουν οι δηµιουργοί της , Wayne Overbeck – N6NB  
και Will Anderson – AA6DD . 

                  

Περισσότερα όµως περί κεραιών στο επόµενο τεύχος του 5-9 report ,                               

Μέχρι τότε , Πολλά 73         Ντίνος – SV1GK 
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9ο AEGEAN VHF CONTEST 

3 & 4 ΙΟΥΛΙΟΥ  
 

Αγαπητοί συνάδελφοι ραδιοερασιτέχνες.  

Εννέα χρόνια πρίν, η οµάδα των DXers του Αιγαίου στην αρχή, αλλά και από άλλα µέρη της  Ελλάδας στην 
συνέχεια, θέλοντας να αναδείξουν την Ελληνικότητα του Αιγαίου, διοργάνωσαν τον πρώτο «AEGEAN VHF 
CΟNTEST». 

Ο σκοπός µας ήταν και είναι να συγκεντρωθούν όσο γίνεται περισσότεροι νέοι αλλά και παλιοί συνάδελφοι από το 
δυνατό περισσότερα γεωγραφικά διαµερίσµατα της χώρας µας, από συλλόγους ή οµάδες, αλλά και µεµονωµένους, 
σε µια κοινή Ελληνική ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα! 

 
 Σέ όλον αυτόν τον κόσµο απευθυνόµαστε. Όλοι οι συνάδελφοι µπορούν να πάρουν µέρος χωρίς κάποια ιδιαίτερη 
υποχρέωση δήλωσης συµµετοχής ή κάτι ανάλογο.  

Το Aegean VHF Contest ενεργοποιείται το πρώτο Σαββατοκύριακο κάθε Ιουλίου. 

Συγκεκριµένα φέτος θα γίνει στις 3 & 4 Ιουλίου. 

Όσο και απλός να είναι ο εξοπλισµός σας µην διστάσετε να λάβετε µέρος.  

Αρκεί ακόµη και το απλό µικρό φορητό σας… Εάν βέβαια διαθέτετε ένα µοµπάιλ µε µια βέρτικαλ ακόµη καλύτερα.  

Πάρτε ότι διαθέτετε ανεβείτε σε ένα αρκετά ψηλό σηµείο καλέστε:  

« CQ CQ CQ Aegean Contest »… 

Μόνοι σας ή συζητείστε το µε την παρέα σας και πάρτε µέρος στον διαγωνισµό αυτόν...  

Από όπου και εάν βρίσκεστε, ακόµη και από το σπίτι σας.  

Το contest διαρκεί δύο ολόκληρες µέρες…  

Μπορεί την Κυριακή σας να την αφιερώνετε στην οικογένειά σας, βγείτε στον αέρα το Σάββατο…  Εάν πάλι το 
Σάββατο έχετε κάποια υποχρέωση, πηγαίνετε την Κυριακή ξεκλέψτε µια δυό ώρες και βγείτε από το mobile σας 
στο αυτοκίνητο.  

Θέλετε να ανεβείτε µαζί µε την µεγάλη παρέα σας σε µια υψηλή κορυφή, να στήσετε µεγάλες κεραίες πού στον 
περιορισµένο χώρο του σπιτιού σας δεν µπορείτε και να χτυπήσετε πολύ µακρινές επαφές και υψηλό σκόρ;…  

Έ τότε έχετε 48 ολόκληρες ώρες για νά τά προφτάσετε όλα… 

Το Aegean VHF Contest είναι ευέλικτο και µπορεί ο κάθε ένας να το προσαρµόσει στις προτιµήσεις του…  

Σκοπός µας η συµµετοχή και να µάθουµε µέσα από τις εµπειρίες µας.  

Όλα τα mode ενεργοποιούνται, (FM για τα UHF/VHF µόνο. SSB, CW & DIGI σε όλες τις µπάντες). Kανένα δεν 
θεωρείται µεγαλύτερης αξίας απέναντι σε κάποιο άλλο. Οι  Μπάντες στίς οποίες διοργανώνεται ο διαγωνισµός είναι 
για όλους SW και SV τά 2m & 70cm (VHF & UHF) και επιπλέον για τους SV τά 6m SSB, CW & DIGI.  

 
Η κύρια πρόσκληση απευθύνεται σε όλους όσους ποτέ δεν έχουν πάει παρά πέρα από τις 
καθηµερινές συζητήσεις µε την παρέα τους στα 2m…  

Σε όσους δεν είχαν καµιά επαφή µε έναν ραδιοερασιτεχνικό διαγωνισµό, είτε γιατί δεν πήραν την 
απόφαση, είτε γιατί δεν γνωρίζουν, είτε γιατί διστάζουν να ρωτήσουν… 

 
Επίσης πρόσκληση απευθύνουµε για να µεταδώσουν γνώση και εµπειρία, στους έµπειρους contest-
ers συναδέλφους πού έχουν συστηµατική παρουσία στα VHF αλλά και στην magic-band των 6m.  
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Φροντίστε η άδειά σας να είναι σε ισχύ και να τηρείτε σχολαστικά την κατανοµή συχνοτήτων UHF/VHF/6m της 
IARU Region 1. 

Για το Band-Plan του Aegean VHF Contest από πέρυσι έχει ενηµερωθεί και η αρµόδια διεύθυνση του Υπουργείου 
Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, καθώς επίσης γίνονται και θα συνεχίσει να γίνονται δηµοσιεύσεις του πίνακα 
συχνοτήτων του διαγωνισµού, όπως άλλωστε µε έµφαση συνιστάται από την IARU να γίνεται από τους Contest 
Managers των διαγωνισµών. 

Το µόνο πού χρειάζεται σε κάθε επαφή σας να δίνεται RST (Report) – SN (αύξοντα αριθµό επαφής) -  QTH Loca-
tor.  

  Με το τέλος του διαγωνισµού όσοι σταθµοί επιθυµούν να λάβουν µέρος στην κατάταξη πρέπει να στείλουν 
γραµµένα σε ένα απλό φύλλο χαρτιού, τα στοιχεία των QSO που έκαναν στην διάρκεια του διαγωνισµού, κατά 
σειρά µαζί µε τά QTH Locators. Απαραίτητα να µην ξεχάσουν να γράψουν ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, την 
ταχυδροµική τους διεύθυνση και e-mail εάν διαθέτουν. Το χειρόγραφο αυτό ηµερολόγιο µπορούν να το περάσουν 
σε ένα αρχείο Word ή Excel  και να το προωθήσουν επισυναπτόµενο σε ένα e-mail προς τον Manager του 
διαγωνισµού SV2DCD – Λεωνίδα Φίσκα στο sv2dcd@yahoo.com . 

Μη ξεχάσετε να ζητήσετε αποδεικτικό ανάγνωσης ή να τηλεφωνήσετε, ώστε να σιγουρευτείτε ότι ελήφθη το 
αρχείο σας. 

Tα χειρόγραφα Log Book θα σταλούν ταχυδροµικώς µε ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ επιστολή στην διεύθυνση: 

 

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΦΙΣΚΑΣ       SV2DCD  
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΚΟΥΖΓΚΟΥ 1 

ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ     ΚΑΣΤΟΡΙΑ  52 200 

 

Επίσης όσοι επιθυµούν µπορούν από την διεύθυνση:   

 http://www.5-9report.gr/aegean.htm να ενηµερωθούν γιά τούς κανονισµούς του διαγωνισµού καί από τον µήνα 
Μάιο και έπειτα, να κατεβάσουν το πρόγραµµα ηλεκτρονικού Log Book ειδικό για το «AEGEAN VHF Contest» 
πού βοηθά στο να υπολογίσετε τους πόντους σας, αλλά και διευκολύνει τον manager του διαγωνισµού στην 
εξαγωγή των αποτελεσµάτων. Το αρχείο πού βγαίνει από το πρόγραµµα φυσικά θα στείλετε µε e- mail στον Con-
test Manager του διαγωνισµού.  

 Σήµερα το «Aegean VHF Contest», είναι ένας διαγωνισµός διακριτός και αποδεκτός.  

Φέτος όπως και κάθε φορά προσπαθούµε τό AEGEAN Contest να κάνει ένα βήµα ακόµη και µε την βοήθεια όλων 
σας να είναι καλύτερο από το προηγούµενο. 

Ελπίζουµε οι σαράντα πέντε συµµετοχές αλλά και οι 90 συνάδελφοι πού έλαβαν µέρος οµαδικά κάτω από ειδικά 
χαρακτηριστικά κλήσεως, στο 8ο Aegean VHF Contest να είναι πολλαπλάσιες στον διαγωνισµό του 2010 τον 9ο 
στην σειρά! 

Σ’ αυτή µας την προσπάθεια ελπίζουµε ότι οι ραδιοερασιτεχνικοί σύλλογοι της χώρας µας θα δώσουν δυναµικά το 
παρών προτρέποντας τά µέλη τους να συµµετάσχουν µαζικά. 

Επί τη ευκαιρία, εµείς του «Aegean DX group» θέλουµε να ευχαριστήσουµε όσους από τους ραδιοερασιτεχνικούς 
συλλόγους και οµάδες συµµετείχαν το 2009 στο 8ο AEGEAN VHF CONTEST. Να ευχαριστήσουµε τον Σ.Ε.Ρ. και 
τον Σ.Ρ.Ε. για την προβολή πού παρέχουν στον διαγωνισµό.  

Επίσης ευχαριστούµε την Ε.Ε.Ρ. για την βοήθειά της στο περυσινό 8ο Aegean VHF Contest για την προβολή του 
αλλά και την ενηµέρωση πού έκανε προς τους εθνικούς ραδιοερασιτεχνικούς συλλόγους της Region-1.  

Όσοι συνάδελφοι θέλουν βοήθεια, ή περισσότερες πληροφορίες µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον manager του 
«Aegean VHF contest» : 

          Λεωνίδα Φίσκα SV2DCD,  sv2dcd@yahoo.com ,  τηλ: 6972858742. 

Επίσης το µέλος του «Aegean DX group»,  SV1NK Μάκης, sv1nk@hotmail.com  έχει οριστεί σύνδεσµος του group 
µε τους συλλόγους του Λεκανοπεδίου.  

Για τυχών επί πλέον διευκρινίσεις παρακαλούνε να επικοινωνήσετε µαζί τους.  

   Συσπειρωθείτε γύρο από τους συλλόγους σας και πάρτε µέρος στο 9ο Aegean VHF Contest… Σας περιµένουµε 
όλους στις 3 & 4 Ιουλίου, στον µεγάλο διαγωνισµό του Αιγαίου! Θα είµαστε όλοι εκεί !!! 

  

                                                              Με συναδελφικούς χαιρετισµούς! 

                                                              Τα µέλη του «AEGEAN DX Group».   

                                       http://www.5-9report.gr/AegeanDXGroup/members.htm 
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Αν έχετε στην περιοχή σας Αν έχετε στην περιοχή σας Αν έχετε στην περιοχή σας 
συναδέλφους χωρίς πρόσβαση συναδέλφους χωρίς πρόσβαση συναδέλφους χωρίς πρόσβαση 
στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5---9 9 9 

Report" Report" Report" και δώστε τους.και δώστε τους.και δώστε τους.   

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι πού καταχωρούν 
αγγελίες ραδιοερασιτεχνικών µηχανηµάτων και 
αξεσουάρ να επισυνάπτουν και τις σχετικές 
φωτογραφίες σε χαµηλή ανάλυση των                   

προς πώληση ειδών. 

Επισηµαίνεται επίσης ότι η δηµοσίευση των αγγελιών 
γίνεται    ΕΝΤΕΛΩΣ ∆ΩΡΕΑΝΕΝΤΕΛΩΣ ∆ΩΡΕΑΝΕΝΤΕΛΩΣ ∆ΩΡΕΑΝ 

 

 

Πωλούνται το YAESU FT-747 ΚΑΙ ΤΟ YAESU FT-840 όλα µαζί 800 E 

SV5JLK τηλ 6943109545 


