Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου

Τεύχος 103
103ο
ο Ιούνιος 2010

∆ιαβάστε σε
αυτή την έκδοση:
Η λύση....
Aegean , Aegean..
Υπαιθριος
σταθµός ....
Τεχνικές QSO...
Loop antennas...
S Z 7 S E R...
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Το «5
«5--9» εκδίδεται µηνιαία
και µπορείτε να το βρείτε
στην ιστοσελίδα µας
(www.5
www.5--9report.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.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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Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου
SZ8S.
Aegean Radioamateurs Association – A.R.A.
Po. Box 04 GR 831 00 Samos HELLAS
www.sz8s.gr

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ:
Αποφασίστηκε η ΕΡΚΑ να συµµετάσχει στο 9ο Aegean VHF contest.
Για τον σκοπό αυτό συγκροτήθηκαν τρείς (3) οµάδες.
Μία οµάδα µε το χαρακτηριστικό κλήσεως της Ενώσεως SZ8S,
θα λάβει µέρος στην κατηγορία MULTI OPERATORS ALL MODE ALL BANDS µε το κύριο βάρος στην µπάντα των
6m.
Θα εγκατασταθεί Βορειοδυτικά του νησιού στην κορυφή «ΞΕΠΑΓΙΑΣΜΕΝΟ» του όρους «ΑΜΠΕΛΟΣ» (Καρβούνης)
και θα αποτελείται από τους SV8CYV, SV8FMY, SV8IJZ.
Άλλη οµάδα µε χαρακτηριστικό κλήσεως SX8SI θα λάβει µέρος στην κατηγορία επίσης
MULTI OPERATORS ALL MODE ALL BANDS µε το κύριο βάρος στην µπάντα των 2m CW, DIGI, SSB.
Θα εγκατασταθεί στην Νότια πλευρά του νησιού, στην κορυφή «Προφήτης Ηλίας» του όρους «ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ» και
θα αποτελείται από τους SV8MFR, SV8MFN, SV8MFZ, SV8PKE, SV8PKI SV8PKJ, SW8MFW.
Άλλη µία οµάδα έχει συγκροτηθεί από SV8CYR µαζί µε δόκιµα µέλη του συλλόγου και θα εγκατασταθεί πιθανότατα
στην Ανατολική πλευρά του νησιού και σε τοποθεσία πού δεν µας την έχει ανακοινώσει ακόµη… Αλέξανδρε τι
σχεδιάζεις;;;
Και οι τρείς οµάδες θα δουλέψουν 48 πλήρεις ώρες και σε «/portable» µε την χρήση ηλεκτρογεννητριών.
Ο ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ…
Το ∆Σ της Ένωσης ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου εύχεται σε όλους ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ και για άλλη µια φορά να φέρετε
πρωτιές!!! See you on the pile ups fellows…

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΡΚΑ
Οι συνάδελφοι πού επιλέχθηκαν από τo ∆Σ και στελεχώνουν τις επιτροπές της « Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών
Κεντρικού Αιγαίου – ΕΡΚΑ » είναι οι παρά κάτω:
(Για όποιον ενδιαφέρεται για τά επί µέρους θέµατα της κάθε επιτροπής παρακαλούµε να επικοινωνεί µε τον
συντονιστή της κάθε µίας απ’ αυτές.)

Επιτροπή εκπαίδευσης και δηµοσίων σχέσεων.
SV8CYS Κυριάκος Κατσικάκης.
SV8CYR Αλέξανδρος Καρπαθίου.
SV8QDH Χρήστος Καζάζης.
SV8QDJ ∆ηµήτρης Καρύδας.

Επιτροπή τεχνικής υποστήριξης
SV8CYW Μανώλης Καραχρηστοδούλου.
SV8CYU Ηλίας Αθίτσος.
SV8MFF Γιάννης Κλειδωνιάρης.
SV8CYR Αλέξανδρος Καρπαθίου, υπεύθυνος τεχνικός του R1b SV8S*
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Επιτροπή σχεδίων εκτάκτου ανάγκης.
SV8CYR Αλέξανδρος Καρπαθίου.
SV8ECF Γιώργος Φορόπουλος.
SV8IJZ Γιώργος Σοφιανός.
SV8PKU Μπιράτσης ∆ηµήτρης.

Επιτροπή κατασκευών.
SV8MFR Μανώλης Μαρούπας.
SV8PKJ Μανώλης Μαυρατζώτης
SV8PKΕ Σταύρος Γαλατιανός
SV8QDB ∆ηµήτρης Γιακουµής
Επιτροπή διαγωνισµών και βραβείων.
SV8FMY Ηλίας Κατσαφάδος
SV8PKI Μανώλης Μακρής
SV8PKJ Μανώλης Μαυρατζώτης
SV8CYV Βασίλης Τζανέλλης.

Ειδικός σύνδεσµος µε το γραφείο Πολιτικής Προστασίας και την ΕΟ∆ Νοµού Σάµου.
SV8FMY Ηλίας Κατσαφάδος.
Ειδικός σύνδεσµος µε το Εθελοντικό Κλιµάκιο Πυρόσβεσης και ∆ιάσωσης ∆ήµου Πυθαγορείου.
SV8CYU Ηλίας Αθίτσος.

* SV1S R1b, tone: 107.2 (echo link nod: 454690)

Σύµφωνα µε τους νέους πίνακες εναρµόνισης πού
λάβαµε από το ΥΥΜ&∆ στις 06/04/2010 ο επαναλήπτης
της Σάµου εµφανίζεται σαν SV8V αντί του SV8S πού
αναγράφονταν σε παλαιότερους πίνακες εναρµόνισης.
Για το παρά πάνω θέµα αναµένουµε διευκρινιστική
επιστολή από την αρµόδια διεύθυνση του υπουργείου.
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ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΩΤΕΑΣ 2010.
Στήν άσκηση ετοιµότητας «ΠΡΩΤΕΑΣ 2010» που
πραγµατοποίησαν από κοινού τα Παραρτήµατα της
Ελληνικής Οµάδας ∆ιάσωσης Πάρου και Σάµου, το
Σάββατο 10 Απριλίου 2010 στο λιµάνι της Παροικίας
στην Πάρο.
Στο όχηµα συντονισµού, καθήκοντα υπεύθυνου
τηλεπικοινωνιών εκτελούσε ο SV8ECF Γιώργος, µέλος
της επιτροπής εκτάκτων αναγκών της ΕΡΚΑ.

SV8ECF Γιώργος (στο βάθος),
στον συντονισµό των
τηλεπικοινωνιών.

Η άσκηση περιλάµβανε διάσωση ναυαγών σε ανοικτή θάλασσα και σε βραχώδη
απόκρηµνη ακτή. Είχαν πάρει µέρος ένα ιδιωτικό ελικόπτερο (το οποίο παραχώρησε
ευγενικά ο κ. Ηλίας ΜΠΟΓ∆ΑΝΟΣ µε ικανό πιλότο τον γιό του Νάσο ΜΠΟΓ∆ΑΝΟ), το
διασωστικό φουσκωτό σκάφος RESCUE2.
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Οι συνάδελφοι ραδιοερασιτέχνες πού έλαβαν µέρος από την Σάµο ήταν οι:
SV8IIS ∆ηµήτρης Καλατζής επί κεφαλής της οµάδας.
SV8ECF Γιώργος Φορόπουλος ,
SW8QDC Μιχάλης Σοφούλης,
SW8QDΕ Βασίλης Σαράντου,
SW8MFK Κώστας Ελευθερίου,
SW8QDI Θωµάς Λιόκαυτος,
SW8PKA Παρασκευή Ζαφειρώ.
Το ∆Σ της ΕΡΚΑ συγχαίρει τους παραπάνω συναδέλφους για την πραγµατικά πολύ υψηλού
επιπέδου συµµετοχή και εκπαίδευσή τους.

Λάβαµε από την «Ραδιολέσχη Φλώρινας»,
το 4ο τεύχος του Ηλεκτρονικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου (NewsLetter) για τους µήνες Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο 2010.
Πρόκειται για µια ασπρόµαυρη ή έγχρωµη ηλεκτρονική έκδοση σε PDFκαί µπορείτε να την διαβάσετε στην
διεύθυνση: http://dide.flo.sch.gr/rlf/RadiolesxiFlorinas-NewsLetter-04Color.pdf
Επίσης όποιος επιθυµεί να είναι συνδροµητής στο Ηλεκτρονικό αυτό ∆ελτίο ή να στείλει άρθρα για δηµοσίευση,
µπορεί να επικοινωνεί για συνεννόηση στο e-mail : styliadis@sch.gr
Τελικά οι περιφερειακοί σύλλογοι είναι πάρα πολύ δραστήριοι.
Ευχαριστούµε συνάδελφοι πού µας συµπεριλάβατε στην λίστα αποδεκτών της έκδοσής σας και από µας ότι βοήθεια
θέλετε σε άρθρα ή άλλου είδους είµαστε στην διάθεσή σας.
Ελπίζουµε να ανταλλάξουµε ριπόρτα όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στο
«9ο AEGEAN VHF CONTEST» !!!

O ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΙΝΑΙ :

112
Είναι δε ενιαίος για Αστυνοµία, Ασθενοφόρο ή Πυροσβεστική.
Αντικαθιστά ΟΛΟΥΣ τους αριθµούς που χρησιµοποιούσαµε µέχρι σήµερα.
Η κλήση του αριθµού 112, είτε από σταθερό, είτε από κινητό τηλέφωνο, είναι
∆ΩΡΕΑΝ, ενώ ιδιαίτερα σηµαντική θεωρείται η δυνατότητα εντοπισµού της θέσης
του καλούντος.
Η λειτουργία αυτή είναι εξαιρετικά σηµαντική για όσους ταξιδεύουν στο εξωτερικό και δεν γνωρίζουν την ακριβή
θέση του ατυχήµατος.
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Ελλιπής είναι η ενηµέρωση των Ελλήνων πολιτών σχετικά µε τον πανευρωπαϊκό αριθµό 112, την υπηρεσία εκτάκτου ανάγκης
(αστυνοµία, ασθενοφόρο, πυροσβεστική), σύµφωνα µε έρευνα της Εurostat που έχει δοθεί στη δηµοσιότητα.
Βάσει των στοιχείων της έρευνας, στην Ελλάδα, µόνο το 4% των πολιτών γνωρίζει ότι το 112 καλεί τις υπηρεσίες έκτακτης
ανάγκης από οποιοδήποτε σηµείο της ΕΕ, ενώ µόνο το 1% έχει χρησιµοποιήσει τον αριθµό αυτό.
Σύµφωνα µε την έρευνα της Eurostat, µόνο το 22% των πολιτών της ΕΕ γνωρίζει ότι ο αριθµός κλήσης για τις υπηρεσίες
έκτακτης ανάγκης σε οποιοδήποτε σηµείο της ΕΕ είναι το 112. Tα χαµηλότερα ποσοστά των πολιτών που γνωρίζουν την
υπηρεσία 112, σηµειώνονται στην Ελλάδα (4%), την Ιταλία και την Αγγλία (6%), στην Κύπρο και τη Μάλτα (11%). Αντιθέτως,
τα υψηλότερα ποσοστά σηµειώνονται στην Πολωνία, τη Λιθουανία και την Τσεχία (58%, 53% και 52% αντιστοίχως).
Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, όπως και στην Ελλάδα, ο αριθµός 112 προστέθηκε σε
προγενέστερους αριθµούς υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ λίγες είναι οι χώρες στις οποίες το 112 υπήρχε, αρκετές δεκαετίες
πριν, ως εθνικός αριθµός κλήσης για υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Επίσης, τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους πολίτες χρειάστηκε να καλέσει έναν αριθµό
έκτακτης ανάγκης κατά την τελευταία πενταετία. Το 40% περίπου αυτών των κλήσεων έγινε προς το 112. ∆ύο στους τρεις
συµµετέχοντες στην έρευνα πιστεύουν ότι σήµερα ο κόσµος δεν είναι επαρκώς ενηµερωµένος για το 112, ενώ εκεί όπου ο
κόσµος αναγνωρίζει το 112 ως εθνικό αριθµό έκτακτης ανάγκης, µόνο το 22% γνωρίζουν ότι µπορούν να καλέσουν τον εν λόγω
αριθµό για όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και από οποιοδήποτε σηµείο εντός της ΕΕ.
Επιπλέον, το ποσοστό των ερωτηθέντων που ενηµερώθηκαν σχετικά µε τον ευρωπαϊκό αριθµό έκτακτης ανάγκης 112 κατά το
τελευταίο δωδεκάµηνο κυµαινόταν από 6% στη ∆ανία και την Ελλάδα έως 56% στην Τσεχία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
υπογραµµίζει ότι οι εθνικές αρχές των κρατών-µελών πρέπει να µεριµνήσουν ώστε να ενηµερώσουν τους πολίτες τους για την
πανευρωπαϊκή υπηρεσία 112.

Η ΟΕΑ της ΕΡΚΑ κάλεσε τον αριθµό για ενηµέρωση και πληροφορηθήκαµε ότι, η κλήση από
οποιαδήποτε τηλεφωνικό δίκτυο οδηγείται σε τηλεφωνικό κέντρο στην Αττική και από εκεί αφού
γίνει ο προσδιορισµός του καλούντος και του συµβάντος συνδέεται στην συνέχεια η πλησιέστερη
µε το συµβάν αρµόδια υπηρεσία. Φυσικά υπάρχει και ξενόγλωσση υποστήριξη του 112.

Νέα ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΡΑΥΝΩΝ.

ΕΛΕΜΚΟ ABEE
www.elemko.gr
Έτσι λέγεται τό
τετρασέλιδο
φυλλάδιο πού
εκδίδει ανά
τετράµηνο η
ΕΛΕΜΚΟ.
Μια από τις πιο
εξειδικευµένες
εταιρείες
αντικεραυνικών
συστηµάτων,
στα Βαλκάνια
και ίσως στην Ευρώπη.
Το ενηµερωτικό αυτό φυλλάδιο πάρα πολύ καλής εµφάνισης, πάντα περιέχει εξαιρετικές τεχνικές
πληροφορίες για αντικεραυνικά συστήµατα και για γειώσεις. Θέµατα πού άµεσα ενδιαφέρουν εµάς
τους ραδιοερασιτέχνες…
Όσους τουλάχιστον από µας ενδιαφέρονται και διαβάζουν ακόµη…
Για την τακτική αποστολή στην ΕΡΚΑ αυτής της ενηµέρωσης, ευχαριστούµε την ΕΛΕΜΚΟ όπως
ευχαριστούµε και τους τεχνικούς της εταιρείας στο τµήµα ερευνών, για τις προχωρηµένες απόψεις τους
σε τεχνικά ζητήµατα πού µας απασχολούσαν και ζητήσαµε τις γνώσεις τους.

73! de SZ8S
Aegean Radioamateur Association
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Λεωνίδας Φίσκας SV2DCD
sv2dcd@yahoo.com

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ AEGEAN CONTEST
50.090

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ CW

50.150 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ SSB
50.510 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ SSB -SSTV
50.511 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ SSB- RTTY
144.050 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ CW ΣΤΕΝΟΥ ΕΥΡΟΥΣ
144.170 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ MFM-CW
144.300 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ SSB
144.500 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ SSB -SSTV
144.520 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ FM -SSTV
144.600 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ SSB-RTTY
145.212,5 ΕΩΣ 145.287,5 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ QSO ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ FM
145.300 FM - RTTY
145.312,5 ΕΩΣ 145.487,5 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ QSO ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ FM
145.512,5 ΕΩΣ 145.587,5 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ QSO ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ FM

432.050 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ CW
432.360 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΕ MFM-CW
432.200 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ SSB
432.500 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ SSB -SSTV
432.600 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ SSB -RTTY
433.400 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ FM-SSTV
433.600 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ FM-RTTY
433.425 ΕΩΣ 433.487,5 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ QSO ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ FM
433.512,5 ΕΩΣ 433.575 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ QSO ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ FM
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ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ AEGEAN CONTEST ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ FM
Αγαπητοί συνάδελφοι χειριστές συσκευών µε διαµόρφωση FM, οι παρακάτω οδηγίες θα σας βοηθήσουν να
απολαύσετε το AEGEAN CONTEST αρκεί να τις έχετε δίπλα στον « ποµποδέκτη σας.»

50 ΜΗΖ
Στους 50 ΜΗΖ ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ Η ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ FM αλλά µόνο στενού εύρους διαµορφώσεις SSB, CW κλπ.
εποµένως στο AEGEAΝ Contest δεν επιτρέπετε και δεν θα γίνει δεκτή καµία επαφή σε διαµόρφωση FM.

144 MHZ
Στους 144 ΜΗΖ οι χειριστές FM µπορούν να εργαστούν στις παρακάτω συχνότητες:
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ Modulation MCW-MGM ΣΕ FM
Κεντρική συχνότητα κλήσεως 144.170 ΜΗΖ.
Ενδεικτικές συχνότητες για QSO σε ψηφιακό CW FM είναι οι:
144.160
144.165
144.170

Κεντρική συχνότητα κλήσης σε MCW-MGM FM

144.175
144.180

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ SSTV
144.520 QSO σε FM- SSTV.
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ FM-RTTY
145.300 QSO σε FM- RTTY.
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ QSO ΜΕ FM ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Η περιοχή από 145.212,5 έως 145.593,5 µπορεί να χρησιµοποιηθεί για QSO σε FM διαµόρφωση µε βήµα 12,5
ΚΗΖ, ΕΚΤΟΣ από τους 145.300 που έχουν δοθεί για QSO σε FM – RTTY και τους 145.500 που έχουν δοθεί για
κλήσεις κινητών σταθµών.
Προτιµήστε τις «στρογγυλές» συχνότητες πχ 145.225 – 145.250 – 145.275 που είναι περισσότερο γνωστές και
χρησιµοποιούµενες, αντί των «µισών» συχνοτήτων πχ 145.212,5 – 145.237,5 – 145.262,5. Αν φυσικά όλες οι
«στρογγυλές» συχνότητες χρησιµοποιούνται τότε χρησιµοποιήστε τις «µισές».
Συχνότητες πρώτης επιλογής:

Συχνότητες δεύτερης επιλογής:

145.225

145.212,5

145.250

145.237,5

145.275

145.262,5

145.325

145.287,5

145.350

145.312,5

145.400

145.337,5

145.425

145.362,5

145.450

145.362,5

145.475

145.387,5

145.525

145.412,5

145.550

145.437,5

145.575

145.462,5
145.487,5
145.512,5
145.537,5
145.562,5
145.587,5

Εποµένως υπάρχουν 12 συχνότητες πρώτης επιλογής και 15 συχνότητες δεύτερης επιλογής. Συνολικά 27 simplex συχνότητες υπάρχουν στην διάθεση των χειριστών FM για QSO στο AEGEAN CONTEST.
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432 ΜΗΖ
Στους 432 ΜΗΖ οι χειριστές FM µπορούν να εργαστούν στις παρακάτω συχνότητες:
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ Modulation MCW-MGM ΣΕ FM
Ενδεικτικές συχνότητες για QSO σε ψηφιακό CW FM είναι οι:
432.355
432.360

Κεντρική συχνότητα κλήσης σε CW-MGM FM

432.365
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ FM- SSTV
433.400 QSO σε FM - SSTV.
ΣΥΧΝΟΤΗΤA RTTY
433.600 QSO σε FM-RTTY
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ QSO ΜΕ FM ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Η περιοχή από 433.425 έως 433.575 µπορεί να χρησιµοποιηθεί για QSO σε FM διαµόρφωση µε βήµα
12,5 ΚΗΖ, ΕΚΤΟΣ από τους 433.5000 που έχουν δοθεί για κλήσεις κινητών σταθµών.
Προτιµήστε τις «στρογγυλές» συχνότητες πχ 433.425 – 433.450 – 433.475 που είναι περισσότερο
γνωστές και χρησιµοποιούµενες, αντί των «µισών» συχνοτήτων πχ 433.437,5 – 433.462,5 –
433.487,5. Αν φυσικά όλες οι «στρογγυλές» συχνότητες χρησιµοποιούνται τότε χρησιµοποιήστε τις
«µισές».
Συχνότητες πρώτης επιλογής:

Συχνότητες δεύτερης επιλογής:

433.437,5
433.462,5
433.487,5
433.512,5
433.537,5
433.562,5
Εποµένως υπάρχουν 6 συχνότητες πρώτης επιλογής και 6 συχνότητες δεύτερης επιλογής. Συνολικά
12 simplex συχνότητες υπάρχουν στην διάθεση των χειριστών FM για QSO στο AEGEAN CONTEST.
ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ AEGEAN CONTEST ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ SSB/CW
Αγαπητοί συνάδελφοι χειριστές συσκευών µε διαµόρφωση SSB/CW, οι παρακάτω οδηγίες θα σας
βοηθήσουν να απολαύσετε το AEGEAN CONTEST αρκεί να τις έχετε δίπλα στον « ποµποδέκτη σας.»
50 ΜΗΖ
Στους 50 ΜΗΖ επιτρέπονται όλα mode ΕΚΤΟΣ από FM. Την φωνή και τα ψηφιακά mode, εύρος είναι
µέχρι 2700 ΗΖ, για δε το CW το εύρος είναι τυπικά 500 ΗΖ.
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ CW
Στους 50 ΜΗΖ οι χειριστές CW µπορούν να χρησιµοποιήσουν στις συχνότητες από:
50.080 έως 50.100 µε Κεντρική συχνότητα κλήσης τους 50.090 ΜΗΖ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ SSB
Στους 50 ΜΗΖ οι χειριστές SSB µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις συχνότητες από 50.130 έως 50.200
µε Κεντρική συχνότητα κλήσης τους 50.150 ΜΗΖ.
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ SSB-SSB-5

SSTV

50.510 QSO σε SSB-SSTV
ΣΥΧΝΟΤΗΤA SSB- RTTY
50.600 QSO σε SSB-RTTY.

144 ΜΗΖ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ CW
Στους 144 ΜΗΖ οι χειριστές CW µπορούν να χρησιµοποιήσουν στις συχνότητες από:
144.035 έως 144.137,5 και 144.138,5 έως 144.150 µε Κεντρική συχνότητα κλήσης τους 144.050
ΜΗΖ.
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ SSB
Στους 144 ΜΗΖ οι χειριστές SSB µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις εξής συχνότητες:
144.150 – 144.160
144.182,5 – 144.360
144.300 Κεντρική συχνότητα κλήσεως.
144.372,5 – 14.399
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ SSB- SSTV
144.500 QSO σε SSB-SSTV
ΣΥΧΝΟΤΗΤA SSB-RTTY
144.600 QSO σε SSB-RTTY
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ QSO ΣΕ SSB
Στους 144 ΜΗΖ οι χειριστές µε διαµόρφωση SSB µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις εξής συχνότητες για
QSO.
144.150

-144.160

144.182,5 - 144.360 Με κεντρική συχνότητα κλήσεως τους 144.300 ΜΗΖ
144.372,5 - 144.399
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432 MHZ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ CW
Στους 432 ΜΗΖ οι χειριστές CW µπορούν να χρησιµοποιήσουν στις συχνότητες από:
432.025 – 432.050

QSO σε CW στενού εύρους

432.050

Κεντρική συχνότητα κλήσης σε CW στενού εύρους

432.050 – 432.087,5

QSO σε CW στενού εύρους

432.088,5 – 432.099,5 QSO σε CW στενού εύρους
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ SSB
Στους 432 ΜΗΖ οι χειριστές SSB µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις εξής συχνότητες:
432.100 – 432.200
432.200

QSO σε SSB
Κεντρική συχνότητα κλήσης σε SSB

432.200 – 432.347,5 QSO σε SSB
ΣΥΧΝΟΤΗΤA SSB- SSTV
432.500 QSO σε SSB-SSTV
ΣΥΧΝΟΤΗΤA SSB- RTTY
432.600 QSO σε SSB-RTTY.

∆ΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ KAI TΙΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ.
Σε ένα Contest σαν το AEGEAN που σκοπό έχει την διασκέδαση και όχι την «πρωτιά» οποιαδήποτε
κεραία και να χρησιµοποιήσετε είναι κατάλληλη. Είτε κατευθυνόµενη χρησιµοποιήσετε, είτε
πανκατευθυντική είναι σίγουρο ότι θα µιλήσετε µε ένα σωρό φίλους ραδιοερασιτέχνες από περιοχές
στις οποίες δεν έχετε ξαναµιλήσει και αυτό είναι το σηµαντικό, το νόηµα του διαγωνισµού.
Ένα Σαββατοκύριακο να µιλήσετε µε σταθµούς και περιοχές που δεν έχετε ξαναµιλήσει, είτε από το
σπίτι σας, το αυτοκίνητο ή το σκάφος σας.
Όσοι συνάδελφοι έχουν µόνο ένα φορητό σταθµό: Βγείτε στο µπαλκόνι ή στην ταράτσα για να κάνετε
QSO, ακόµη καλύτερα είναι αν µπορέσετε να πάτε σε κάποιο λόφο ή βουνό.
Όσοι συνάδελφοι θα «τρέξουν» το contest από κινητό σταθµό: Τα καλύτερα σηµεία για contest QSO
είναι είτε πάνω σε κάποιους λόφους ή βουνά, είτε στην παραλία υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει
ανοιχτός ορίζοντας.
Όσοι συνάδελφοι «τρέξουν» το contest από το σπίτι ή το εξοχικό τους: ∆είτε καλά την τοπολογία της
περιοχής, και ρίξτε το βάρος των επαφών σας προς εκείνη την ή εκείνες τις κατευθύνσεις που δεν
υπάρχουν κοντά σας µεγάλα τεχνικά έργα, λόφοι, βουνά ή γενικά επιβλαβή εµπόδια.
Στο AEGEAN Contest «δίνουµε»:
∆ιακριτικό κλήσεως - Αναφορά σηµάτων (ριπόρτ) - Αύξοντα αριθµό επαφής - Locator (Τοποθεσία) –.
Πχ SV1NK – 59(9) - 001 – KM17VX
Καλή επιτυχία σε όλους !!!
73s de SV2DCD
Aegean DX group
Manager «Aegean VHF contest»
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ AEGEAN DX GROUP
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΠΕΜΨΟΥΝ ΣΕ SSTV ΚΑΤΑ ΤΗΝ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ AEGEAN VHF CONTEST,
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΣΤΙΣ 11:30 ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΗ
ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ 144.520 USB/SSTV
ΚΑΙ 144.540 ΣΕ FM/SSTV, ΜΕ SSTV MODE MARTIN 1 ΚΑΙ ΣΕ SSB KAI ΣΕ FM
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ 145.550 ΜΗΖ,
ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΟΥΝ
RTTY Η PSK31 ΑΣ ΚΑΛΕΣΟΥΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΣΤΟ 145.550 Ή 6948664493

CONTEST MANAGER του Aegean RTTY contest είναι ο SV8CYR Αλέξανδρος

sv8cyr@gmail.com και όχι ο SV8CYV όπως από λάθος πληκτρολόγησης αναφέρθηκε στο
προηγούµενο τεύχος του 5-9 Report.
Και

CONTEST MANAGER του Aegean VHF contest
είναι ο SV2DCD Λεωνίδας
Sv2dcd@yahoo.com
Τά βραβεία και οι έπαινοι του 8ου Aegean
VHF contest έχουν αποσταλεί στους
συναδέλφους πού είχαν συµµετάσχει.
Όµως δεν µπορέσαµε να βρούµε τις
διευθύνσεις των παρά κάτω συναδέλφων
ώστε να παραλάβουν και αυτοί τά βραβεία
τους:

SW1IXK, SW1MOZ,
SW8KUF, SV9DRA,
SV2MCH
Παρακαλούµε τους παρά πάνω συναδέλφους ή κάποιον πού τους γνωρίζει, να ενηµερώσει
για τις διευθύνσεις τους τον υπεύθυνο έκδοσης και αποστολής των βραβείων στην
διεύθυνση: sv8cyv@gmail.com
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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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Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός: ZS6DN

AEGEAN SOFTWARE
Η ΛΥΣΗ(;) ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ OK1DIX
Αγαπητοί συνάδελφοι Πέρσι είχαµε
σοβαρό πρόβληµα µε το λογισµικό του
OK1DIX, φέτος µετά από πολλές δοκιµές
είδαµε ότι αν µετά το τελευταίο γράµµα
του διακριτικού προσθέσουµε µια «κάτω
γραµµή _» το πρόγραµµα θεωρεί ότι
καταχωρούµε άλλο σταθµό και τον
προσµετρά κανονικά χωρίς να θεωρεί ότι
είναι dupe!
Όπως θα δείτε στις εικόνες που
ακολουθούν o SVOFM, o SV0FM_, o
SV0FM__, o SV0FM___ για το
πρόγραµµα είναι διαφορετικοί σταθµοί,
και τους προσµετρά χωρις πρόβληµα σε
όλες τις µπάντες και σε όλα τα mode!>
∆ηµιουργήστε ένα νέο LogBook
όπως δείχνει η παραπάνω εικόνα και
επιλέξτε AEG contest, και αρχίστε τις
καταχωρήσεις… και καλή επιτυχία
στο Contest!

Η ΛΥΣΗ
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∆είτε προσεκτικά τις δοκιµαστικές καταχωρήσεις µου, κανένα πρόβληµα διπλοεγγραφής!
Στα 2m έχω SV0FM

σε SSB

SV0FM_

CW

SV0FM__

DIGITAL (SSTV)

SV0FM___

FM

Στα 6m έχω SV0FM

σε FM είπαµε δοκιµές κάναµε στο Log όχι στον ΑΕΡΑ!

SV0FM_

SSB

SV0FM__

DIGITAL (SSTV)

∆είτε και το Current Contest Check, ούτε ένα κόκκινο Dupe!
∆όξα τω Θεώ µάλλον βρήκαµε λύση ώστε φέτος να έχουµε Software LogBook, και πολλούς
ευχαριστηµένους χειριστές στο Aegean Contest.

Πολλά – Πολλά 73 από την οµάδα

J43N

και καλή αντάµωση στον ΑΕΡΑ!
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Γράφει ο
SV8CYR Αλέξανδρος Καρπαθίου
Sv8cyr@gmail.com

Μην Ιούλιος έχων ηµέρας ΛΑ΄
Η ηµέρα έχει ώρας 14 και η νύξ ώρας 10
1/1 έως 31/12—2010 The 2010 CQ DX Marathon
Μην ξεχνάτε αυτό το διαγωνισµό αυτό και στο τέλος του 2010 (αφού έχετε συµπληρώσει το έντυπο
που είναι σε < excel > ) θα ξέρετε πόσες ραδιοχώρες έχετε κάνει και πόσες CQ Ζώνες . Κάθε χώρα
είναι ένας βαθµός και κάθε CQ Ζώνη άλλος ένας βαθµός. Το άθροισµα των
δύο αυτών αριθµών είναι η τελική βαθµολογία.
Ραδιοχώρα που από µόνη της είναι και CQ Ζώνη ο βαθµός είναι ένας.
Τους όρους συµµετοχής θα βρείτε στην διεύθυνση:
http://cq-amateur-radio.com/DX%20Marathon%20Rules%20Dec09.pdf την το έντυπο µπορείτε να
κατεβάσετε από την διεύθυνση :
http://dxmarathon.com/Submissioninfo2010/index.htm
(Το έντυπο το συµπληρώνετε όποτε θέλετε και το αποστέλλετε µέχρι την 31/1/2011, αλλά καλά είναι
να παρακολουθείτε την πρόοδό σας )
1 Μαϊου 00:00 έως 27Ιουλίου 23:59 Six Meters Marathon
Συνεχίζετε
Τρίµηνος διαγωνισµός στους 50 MHz . Πολύ καλός διαγωνισµός για γερά νεύρα γιατί τα αποτελέσµατα
είναι, on line , και οι επαφές δηµοσιοποιούνται άµεσα µε την κατάθεσή τους Περισσότερες
πληροφορίες στο http://6m.dy.fi/
Έχει αρχίσει η κατάθεση δηλώσεων στο διαγωνισµό…….και συνεχίζετε µέ χρι 27/7/2010
3/7 από 00:00 έως 4/7 23:59 / 2010 Aegean VHF Contest.
Μία δραστηριότητα που τρέχει στό Αιγαίο είναι και το Aegean VHF Contest το οποίο πραγµατοποιείτε
κάθε χρόνο το πρώτο Σαβατοκύριακο του Ιουλίου.. 48ωρος ο διαγωνισµός όσοι πιστοί προσέλθετε....
Γιά περισσότερες πληροφορίες στό τµήµα εισόδου του περιοδικού αυτού αλλά και στό επίσηµο
δικτυακό τόπο www.aegeangxgroup.gr
Θα είµαστε όλοι εκεί και θα ακουστούµε..
3-4/7/2010 από 11:00 έως 10:59 DL-DR RTTY Contest
Εικοσιτετράωρος διαγωνισµός RTTY στα HF από 80-10µ. Βασικά ο διαγωνισµός είναι RTTY αλλά γίνετε
αποδεκτά και τα mode PSK31 και PSK63 . Κατά την ανταλλαγή των σηµάτων δίνουµε και αριθµό
σειράς αρχίζοντας από το 001. Έ... σε µία ανάπαυλα του Aegean VHF Contest καλά είναι να κάνουµε
και καµιά επαφή αν έχουµε εξοπλισµό γιά να τιµήσουµε τους οργανωτές και να µας τιµήσουν και αυτοί
δια της παρουσίας τους άλλη φορά.Γιά περισσότερες πληροφορίες στό δικτυακό τόπο http://drcg.de/
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17-18 /07/2010 12:00-12:00 UTC DMC RTTY Contest
Digital Mode Contest Από 80-1µ. Και µε την αναφορά των σηµάτων δίνουµε και αριθµό σειράς
αρχίζοντας από το 001.Γιά περισσότερα στό
http://digital-modes-club.org
17-18/7/2010 18:00 – 21:00 UTC CQ WW VHF Contest 27Ωρος διαγωνισµός στά VHF αλλά και
50MHz διαβάστε τους όρους κάτι ενδιαφέρον µπορεί να ακουστεί http://www.cqww-vhf.com/rules.htm
24-25/7/2010 12:00-12:00 UTC RSGB IOTA Contest SSB
Ο διαγωνισµός των νησιών Παγκόσµια πολύ καλός γιά τους νησιώτες και όχι µόνο Ακούγονται
ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά και νησιά ..Προτιµήστε τον.... Γιά περισσότερα στό
http://www.rsgbcc.org/hf/rules/2010/riota.shtml

Καλά QSO καλές επιτυχίες
Αλέξ.Ε.Καρπαθίου
73
de SV8CYR

Γιά το Aegean RTTY Contest έλαβα logs από τα παρακάτω χαρακτηριστικά....και τους
ευχαριστώ
(sv8ggi,sv8cyv,ok1fhi,sv8pkh,on3vhf,sp3hc,yo4btb,sv8iir,sv4imt,sv7cud,sv8pki,sv2flq,sv8f
mz,sv8pkj.)
Υ.Γ. Αυτή η σελίδα δεν έλειπε από τα ελληνικά δεδοµένα µάλλον έχει ξεφύγει από την προσοχή
ορισµένων συναδέλφων . Αυτή η σελίδα προωθεί τους διαγωνισµούς. Ένα πολύ καλό παράδειγµα είναι
πολυπληθής Ελληνική συµµετοχή στο Μαραθώνιο των 6 µέτρων . Είναι αποτέλεσµα της
<προπαγάνδας> που έχει γίνει από το περιοδικό αυτό και αυτή τη σελίδα.

Ευχαριστώ.
Α.Κ.
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ΡΑ∆ΙΟΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η 2η Ραδιοερασιτεχνική Συνάντηση (HamFest) στη ∆υτική Μακεδονία έλαβε
χώρα το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Ιουνίου 2010 στο Camping του Αγίου
Παντελεήµονα του ∆ήµου Αµυνταίου του Ν. Φλώρινας, δίπλα στην πανέµορφη λίµνη
Βεγορίτιδα µε την παρουσία πολλών µελών και φίλων του ραδιοερασιτεχνισµού που
ταδίξεψαν απ’ όλη την Ελλάδα για να παραβρεθούν σ’ αυτή τη συνάντηση γνωριµίας,
ανταλλαγής απόψεων και αγοράς ειδών ραδιοερασιτέχνη αλλά και για να γνωρίσουν
από κοντά το πανέµορφο τοπίο της περιοχής µε τους αµπελώνες, τα οινοποιεία και τη
φυσική οµορφιά της λίµνης.
Στην επιτυχία της δεύτερης αυτής Ραδιοερασιτεχνικής Συνάντησης στη ∆υτική
Μακεδονία συνέβαλαν επίσης η Νοµαρχία Φλώρινας, ο ∆ήµος Αµυνταίου, η ΕΑΣ
Αµυνταίου, η Οινοποιϊα ΒΕΓΟΡΙΤΙΣ, η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών ∆υτικής Μακεδονίας
(Ε.ΡΑ.∆Υ.Μ.), η Ραδιολέσχη Καστοριάς και η Ελληνική Οµάδας ∆ιάσωσης (ΕΟ∆) –
Παράρτηµα Φλώρινας.
Θερµές ευχαριστίες στους παρακάτω Συλλόγους που τίµησαν την εκδήλωση µε
την παρουσία εκπροσώπων τους :
Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών (ΕΕΡ) - Αθήνα.
Σύλλογος Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών (ΣΕΡ) - Αθήνα.
Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Ηµαθίας.
Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Βορείου Ελλάδος (ΕΡΒΕ) - Θεσσαλονίκη.
Πρότυπη Ραδιοερασιτεχνική Οµάδα Θεσσαλονίκης.
Οι Σύλλογοι Ραδιοερασιτεχνών της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας
ευελπιστούν το 2011 να συνδιοργανώσουν µια Ηµερίδα µε οµιλίες από εκπροσώπους
Συλλόγων Ραδιοερασιτεχνών και το 3ο HamFest, σε περιοχή της Κοζάνης ή της
Καστοριάς.

http://radiolesxiflorinas.blogspot.com/
Από το ∆.Σ.
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Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος
Sv1nk@hotmail.com

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ AEGEAN CONTEST
Αγαπητοί συνάδελφοι γεια σας! Ιούνιος, ένας µήνας πριν το Aegean και οι προετοιµασίες έχουν
φουντώσει πια, ιδίως µεταξύ των συναδέλφων οι οποίοι θα δουλέψουν /Portable, δηλαδή σαν
υπαίθριοι σταθµοί.
Το να δουλεύεις µε έναν υπαίθριο σταθµό είναι συγκλονιστικό, η επιλογή των µηχανηµάτων, των
κεραιών, ο τρόπος τροφοδοσίας των ποµποδεκτών και των παρελκοµένων τους, η τοποθεσία που θα
επιλέξετε, η οργάνωση της µετάβασης και επιστροφής, η επιλογή και το στήσιµο των τραπεζιών του
υπαίθριου Shack, η αγωνία για τις καιρικές συνθήκες και τη διάδοση, θα έχει Tropo – σφαιρικά; Το E
σποραδικό θα µας τιµήσει µε την παρουσία του; και αν ναι τί διάρκεια θα έχει; Από πού θα ανοίξει;
Ποιες χώρες θα περνούν; Θα γυρίσουν οι Ευρωπαίοι τις κεραίες τους προς την Ελλάδα;
Σε κάθε περίπτωση η λειτουργία σταθµού, υπαίθριου σταθµού /Ρ, είναι µια ευχάριστη διαδικασία, είτε
το δείτε σαν µια ευκαιρία για εκδροµή (µε διανυκτέρευση ή όχι), είτε το δείτε σαν µια ευκαιρία για να
διασκεδάσετε κάνοντας µακρινές και ενδιαφέρουσες επικοινωνίες.
Η λειτουργία ενός υπαίθριου σταθµού /Ρ µπορεί να εξελιχθεί σε εφιάλτη αν τα µηχανήµατα έχουν
πρόβληµα αλληλοπαρενοχλήσεων. Για να µη συµβεί αυτό το ενοχλητικό φαινόµενο πρέπει να
προσέξουµε ορισµένα µυστικά… ας τα δούµε λοιπόν.
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Η τροφοδοσία ενός υπαίθριου σταθµού είναι ο ακρογωνιαίος λίθος πάνω στον οποίο στηρίζεται η
λειτουργία του. Ανάλογα µε τις ανάγκες που υπάρχουν σε ισχύ και το χρόνο επιθυµητής λειτουργίας
του σταθµού, η τροφοδοσία µπορεί να είναι από:

ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Η µπαταρία είναι η ευκολότερη και αµεσότερη πηγή για την τροφοδοσία ενός υπαίθριου σταθµού. Η
ευκολότερη λύση είναι να συνδέσουµε τον ποµποδέκτη µας ΑΠ’ ΕΥΘΕΊΑΣ στους πόλους της µπαταρίας
του αυτοκινήτου. Συνήθως ένα αυτοκίνητο έχει µια µπαταρία µε χωρητικότητα 50 ΑΗ. Αυτή η
µπαταρία είναι ικανή να µας τροφοδοτήσει µε άνεση έναν ποµποδέκτη ακόµη και 100 Watt SSB ή 50
Watt FM χωρίς πρόβληµα. Όταν πέσει η τάση της γύρω στα 10.5 Volt βάλτε µπροστά τη µηχανή και
αφήστε να φορτίσει για µια ώρα στις 1100 στροφές περίπου.
Απευθείας
σύνδεση µε την
µπαταρία και
γείωση στο
αµάξωµα του
αυτοκινήτου

Προσοχή! Σε ορισµένα αυτοκίνητα ο «εγκέφαλος» παθαίνει βλάβη από την RF όταν η
κεραία είναι κοντά στο ανοιχτό καπό ή υπάρχουν αρκετά στάσιµα και η µηχανή είναι σε
λειτουργία.
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Σε αυτήν τη διάταξη
∆ΕΝ απαιτείται να
γειωθεί ο
ποµποδέκτης στο
αµάξωµα.
Στις δικές µου
εξορµήσεις, πριν
γίνω ευτυχής
κάτοχος µια
γεννήτριας µε
βενζίνη,
χρησιµοποιούσα δύο
12V/50 AH
παράλληλες εκτός
αυτοκινήτου
φυσικά. Τις
«φόρτωνα» από το
σπίτι και για 4 περίπου ώρες τους τραβούσα 8-20 Ampere σε SSB και δεν «γονάτιζαν» µε τίποτε!
Σε κάθε περίπτωση µια µπαταρία µας είναι χρήσιµη σαν πηγή ηλεκτρικής ισχύος όταν η τάση της δεν
είναι µικρότερη από 10.5 Volt ή 10.8 ανάλογα µε τις προδιαγραφές του ποµποδέκτη που
χρησιµοποιούµε.
Το σωστό είναι οι µπαταρίες να µην
παραλληλίζονται άµεσα µε ένα καλώδιο, αλλά να
παρεµβάλλεται µια δίοδος ώστε να µην έχουµε
διαρροή φορτίων από τη µια µπαταρία προς την
άλλη. Πρακτικά αν και οι δύο µπαταρίες είναι σε
καλή κατάσταση δεν υπάρχει πρόβληµα, αν όµως
µια από τις δύο έχει κάποιο προβληµατάκι τότε η
χρήση των διόδων είναι επιβεβληµένη. ∆είτε το
σχήµα..
Όταν τροφοδοτούµε από µια µπαταρία έναν
ποµποδέκτη συνήθως δεν υπάρχουν προβλήµατα,
όταν όµως χρειάζεται να τροφοδοτήσουµε δύο ή
περισσότερους ποµποδέκτες τότε πολλές φορές
παρουσιάζονται προβλήµατα «διαρροής» της
Ραδιοσυχνότητας RF από τον έναν ποµποδέκτη
στον άλλο. Σε αυτήν την περίπτωση καλό είναι να
χρησιµοποιήσετε ένα RF Chock.

∆εν υπάρχει «συνταγή» για τον
αριθµό των σπειρών και το σηµείο
τοποθέτησης του Chock, η θεραπεία
είναι «συµπτωµατική», όπως λένε και
οι Γιατροί όταν δεν έχουν κάποια ήδη
δοκιµασµένη θεραπεία. Στην
περίπτωσή µας τοποθετήστε ένα
Chock ακριβώς στο σηµείο εξόδου του
καλωδίου τροφοδοσίας από τον
ποµποδέκτη και ένα ακριβώς στο
σηµείο που «χωρίζουν» το κόκκινο –
µαύρο καλώδιο για να συνδεθούν µε
τη µπαταρία.
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Από τρεις «σπείρες» και
επάνω «δουλεύουν» µια
χαρά! Και λες στην RF…
γεια χαρά!
Σε πολλές περιπτώσεις αυτή
η µέθοδος έχει δώσει
εξαιρετικά αποτελέσµατα.
Αν έχετε και εσείς παρόµοιο
πρόβληµα δοκιµάστε την
παραπάνω λύση και
πειραµατιστείτε, µε
περισσότερες σπείρες, άλλο
σηµείο τοποθέτησης του Chock επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας κλπ.
Η αλήθεια είναι ότι η µπαταρία έχει ένα κακό, η τάση της «πέφτει» όσο «τραβάµε» ρεύµα και το ακόµα
χειρότερο είναι, ότι ακόµη και όταν είναι πλήρως φορτισµένη ουδέποτε φτάνει τα 13.8 Volt, αν και η
γεννήτρια του αυτοκινήτου τη φορτίζει µε τάση που φτάνει τα 14.4 Volt.

Παραδείγµατα µετατροπέων DC/AC από 12Volt σε 230 Volt

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ DC/AC CONVERTER
Μια καλή λύση σε αυτό το πρόβληµα είναι να χρησιµοποιήσετε ένα DC/AC Converter. Είναι φτηνά,
αξιόπιστα, δέχονται στην είσοδό τους από 9 έως 16 Volt DC και κρατούν την έξοδό τους σταθερή στα
220 Volt AC.
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Αν σε αυτή τη σταθερή πηγή εναλλασσόµενης τάσης συνδέσουµε ένα τροφοδοτικό 13.8 Volt τότε ο
ποµποδέκτης µας θα έχει όλη του την ισχύ και γενικά θα εργάζεται µέσα στις προδιαγραφές του για
ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα, και αυτό γιατί η τάση τροφοδοσίας του θα παραµένει σταθερή 13.8 Volt
DC παρά τη µεταβολή της τάσης της µπαταρίας από 12.8 έως 10.5V Volt.
Βέβαια η µεσολάβηση του DC/AC Converter και του τροφοδοτικού προσθέτουν µια πρόσθετη απώλεια
ισχύος στη µπαταρία αλλά δε µπορεί να τα έχουµε όλα στη ζωή!
Στην τελευταία «εξόρµηση» που έκανα για να αναµεταδώσω τη δενδροφύτευση του Συλλόγου
Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος Σ.Ε.Ρ. χρησιµοποίησα ακριβώς και αυτή τη διάταξη και το αποτέλεσµα ήταν
εξαιρετικό! Από τη µπαταρία του αυτοκινήτου τροφοδοτούσα τον DC/AC Converter και από το Converter ένα τροφοδοτικό 13.8V / 10A, για τον VHF ποµποδέκτη, και ένα τροφοδοτικό 9.5 V/ 2.5A για το
NetBook το οποίο «έτρεχε» το πρόγραµµα MMSSTV. Συνολικά 160 Watt χωρίς κανένα απολύτως
πρόβληµα!
MOBILE POWER SUPPLY- ΦΟΡΗΤΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Εκτός από τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να «τρέξουν» το Contest από το
αυτοκίνητο, υπάρχουν και αυτοί που τους αρέσει να δουλεύουν µε ένα απλό φορητό ποµποδέκτη V/U
FM ή ένα µικρό All mode – QRP. Το πρόβληµα για τους συναδέλφους αυτούς είναι η µικρή αυτονοµία
που έχουν αυτοί οι ποµποδέκτες σε σχέση µε τη διάρκεια του Contest.
Η καλύτερη λύση για αυτούς τους συναδέλφους είναι µια φορητή µονάδα ηλεκτρικής ισχύος! Είναι
φθηνές, περίπου 20 Ευρώ ίσως και λιγότερο, δίνουν έως 10 ολόκληρα Ampere µε µια φόρτιση,
φορτίζονται είτε από το δίκτυο της πόλης 220 Volt AC, είτε από τον αναπτήρα του αυτοκινήτου, είναι
ελαφροί, τοποθετηµένοι µέσα σε πολύ εργονοµικά κουτιά εφοδιασµένα µε κατάλληλα «ντουλαπάκια»
µέσα στα οποία υπάρχουν ή βάζετε εσείς ό,τι καλώδια ή αντάπτορες τροφοδοσίας χρειάζεστε.

Κάτω αριστερά ο θρυλικός Tronic Molibe Power Supply των 19
Ευρώ και γύρω του FM-VU και All mode ποµποδέκτες.
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Ένας τέτοιος υπαίθριος σταθµός «στήνεται» σε 10 -15 λεπτά και θα σας χαρίσει για ένα µεγάλο
χρονικό διάστηµα διασκέδαση και συγκίνηση!
Όπως ίσως ξέρετε, µια µπαταρία αποδίδει στο µέγιστο όταν έχει ολοκληρώσει τρεις κύκλους φόρτισηςεκφόρτισης, εποµένως καλό είναι να φορτίσετε – εκφορτίσετε τη φορητή µονάδα παροχής ηλεκτρικής
ισχύος του σταθµού σας τρεις φορές και η τέταρτη να είναι η ηµέρα που θα λάβετε µέρος στο AEGEAN
Contest.

Κεραίες κατάλληλες για φορητούς ποµποδέκτες «χειρός»
Ένας σύγχρονος ποµποδέκτης «χειρός» είναι ένα κοµψοτέχνηµα µεν, που όµως βγάζει έως 5 Watt,
ισχύς αρκετή για αρκετά µακρινά QSO αν την εκπέµψουµε από µια κεραία µε καλή απόδοση. Οι
πάντες ξέρουν ότι οι κεραίες µε τις οποίες οι κατασκευαστές εφοδιάζουν τους ποµποδέκτες χειρός είναι
απλά ικανοποιητικής απόδοσης. Μιας τέτοιας απόδοσης κεραία είναι κατάλληλη για επικοινωνία µέσω
ενός επαναλήπτη ή για QSO µε φίλους που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. ∆εν είναι κατάλληλη για
µακρινά QSO σαν αυτά που γίνονται στο Aegean contest. Για το AEGEAN Contest καλό είναι να
εφοδιαστείτε µε µια φορητή κεραία µε καλή απόδοση και λογική τιµή. Στην αγορά υπάρχουν διαφόρων
ειδών και τιµών κεραίες. Προτιµήστε τις κεραίες µε µεγάλο µήκος, εκπέµπουν καλύτερα, ακούνε
καλύτερα από τις κεραίες µικρού µήκους.
Μη χρησιµοποιείτε adaptor- ες για να προσαρµόσετε µια
κεραία στον ποµποδέκτη σας, εισαγάγουν απώλειες. Καλύτερα
να αγοράσετε µια µικρότερη κεραία που όµως βιδώνει
κατευθείαν επάνω στον ποµποδέκτη, από µια µεγαλύτερη που
απαιτεί adaptor – α προσαρµογής.
Ακόµη χειρότερα είναι να χρησιµοποιείτε adaptor – α για να
προσαρµόσετε άλλον adapror –α, και οι απώλειες ανεβαίνουν
στα ύψη, αλλά και η αντοχή των πλαστικών του ποµποδέκτη
µας δοκιµάζεται µε τον χειρότερο τρόπο.
Όλες αυτές οι κεραίες έχουν µήκος που ξεπερνά τα 40 cm,
απολαβή γύρω στα 2.15 dB και βάρος κοντά στα 19-20
γραµµάρια. Η τιµή τους κυµαίνεται µεταξύ 19 και 25 Ευρώ και
υπάρχουν και σε BNC και σε SMA, οπότε ανάλογα µε το είδος
του Connector-α που έχει ο ποµποδέκτης σας αγοράζετε την
κεραία που προσαρµόζει ΑΜΕΣΑ επάνω του.

∆ιάφορες κεραίες κατάλληλες για
QSO στο AEGEAN µε
ποµποδέκτες χειρός.

Καλό είναι να έχετε τον ποµποδέκτη σας σε ένα σταθερό σηµείο και να µιλάτε – ακούτε από ένα
µικροµεγάφωνο. Είναι εκνευριστικό να µετακινείτε τον ποµποδέκτη σας ενώ µιλάτε και να δηµιουργείτε
QSB στον συνοµιλητή σας, ιδίως όταν αυτός βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση.
Τέλος, αν και είστε υπερήφανοι για τον φορητό υπαίθριο σταθµό σας αποφεύγετε να εξηγείτε στους
συνοµιλητές σας τη δοµή του και τις επιτυχίες σας. ∆ίνετε 5/9 – locator - Α/Α. Τη χαρά και την
υπερηφάνεια σας κρατήστε τα για µετά το Contest, όταν θα τα «λέτε»µε τους φίλους σας simplex ή
στο σύλλογο που ανήκετε.

ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι όλοι όσοι αγαπούν τις Ραδιοερασιτεχνικές εξορµήσεις στην «ύπαιθρο χώρα»
για να λειτουργήσουν σταθµούς /Ρ έχουν διαπιστώσει ότι χωρίς ηλεκτρογεννήτρια «δουλειά δε
γίνεται». Καλές οι µπαταρίες, τα converter και τα φωτοβολταϊκά!! Αλλά για να γίνει σοβαρή δουλειά
απαιτείται µια αδιάλειπτη πηγή ηλεκτρικής ισχύος που δεν είναι άλλη από µια ηλεκτρογεννήτρια.
Η ηλεκτρογεννήτρια δεν είναι τίποτε άλλο από ένας κινητήρας
εσωτερικής καύσεως πχ ένα δίχρονο µοτέρ 1,5 ίππου (ΗΡ), ο
οποίος περιστρέφει ένα σύστηµα ρότορα – στάτορα
παράγοντας 220 Volt AC, µε ισχύ ανάλογη µε την ιπποδύναµή
του και την αντοχή των τυλιγµάτων του.

Τυπική ηλεκτρογεννήτρια 800 VA, ιδανική για µικρές
εξορµήσεις σαν του AEGEAN Contest.
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Υπάρχουν δύο ειδών ηλεκτρογεννήτριες. Αυτές που παρέχουν σταθεροποιηµένη τάση 230 Volt AC και
αυτές που η τάση τους «παίζει» ανάλογα µε το φορτίο που τροφοδοτούν σε µια κλίµακα τιµών από
190 έως 250 Volt.
Ο Θανάσης SV1NJT στις εξορµήσεις του χρησιµοποιεί µια γεννήτρια µε σταθεροποιηµένη την τάση
εξόδου των 220Volt. Εγώ πάλι προτίµησα να αγοράσω µια γεννήτρια µε ασταθεροποίητη την τάση των
220Volt και να χρησιµοποιήσω ένα «εξωτερικό» σταθεροποιητή 220Volt/1KW. Μέχρι στιγµής ούτε ο
Θανάσης έχει «κλάψει» κάποιο τροφοδοτικό, ούτε και εγώ!
Υπάρχουν διάφορες θεωρίες που ακούγονται στον «αέρα» αλλά και σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις που
αφορούν το είδος των τροφοδοτικών που πρέπει να συνδέσει ο Ραδιοερασιτέχνης σε µια γεννήτρια ή
σε ένα AC/DC Converter. Το ένα ρεύµα των «ειδικών» υποστηρίζει τη χρήση παλµοτροφοδοτικών, ενώ
το άλλο ρεύµα υποστηρίζει τη χρήση των κλασσικών γραµµικών τροφοδοτικών.
Οι δικές µου οι δοκιµές αλλά και οι δοκιµές άλλων συναδέλφων, έχουν δείξει ότι και τα δύο είδη
τροφοδοτικών εργάζονται εξ΄ ίσου καλά και απροβληµάτιστα. Αν όµως κάποιος συνάδελφος έχει
διαφορετική εµπειρία, παρακαλώ να µου στείλει ένα e-mail ώστε να µοιραστούµε και εµείς µαζί του τη
διαφορετική εµπειρία που έχει.
Η ηλεκτρογεννήτρια δεν είναι τίποτε άλλο από ένας µηχανισµός ο οποίος µετατρέπει την κινητική
ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια, είναι δηλαδή µια µικρή ∆ΕΗ η οποία παράγει ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ το οποίο «κτυπά» τους απρόσεκτους και καταστρέφει µηχανήµατα.
Συµπεριφερθείτε στη γεννήτρια µε την αρµόζουσα προσοχή, θεωρήστε ότι είναι η πρίζα της ∆ΕΗ του
σπιτιού σας.
Κάθε γεννήτρια έχει µια ειδική βίδα ή παξιµάδι για να τη γειώσετε, αν έχετε τη δυνατότητα γειώστε τη
στο χώµα. Στο ίδιο σηµείο γειώστε όλα τα µηχανήµατα της εξόρµησής σας, αλλά γειώστε τα ένα - ένα
τη φορά και µετά από δοκιµή.
Στα παρακάτω σχήµατα δείτε πως µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια γεννήτρια για να τροφοδοτήσετε
τον QRP εξοπλισµό σας.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ QRP ΓΙΑ ΤΟ AEGEAN CONTEST
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Στην παραπάνω εικόνα δεν έχω συµπεριλάβει chock στα καλώδια τροφοδοσίας των ποµποδεκτών γιατί
δεν είναι απαραίτητα, παρά µόνο αν υπάρχει διαρροή RF από το ένα µηχάνηµα στο άλλο. Επίσης δεν
έχω συµπεριλάβει τη γείωση µεταξύ όλων των συσκευών γιατί αυτό γίνεται µετά από δοκιµή.

Γείωση των συσκευών στη βίδα γείωσης της γεννήτριας.
Γειώστε ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ µια – µια τις συσκευές τροφοδοσίας στη βίδα της γείωσης της
γεννήτριας, δηλαδή τον σταθεροποιητή, το τροφοδοτικό και τον διανοµέα συνεχούς τάσεως. Μη
χρησιµοποιήσετε ένα καλώδιο για γείωση που θα ξεκινά από τη γεννήτρια θα συνδέεται µε τον
σταθεροποιητή το ίδιο καλώδιο θα συνεχίσει στο τροφοδοτικό, τον διανοµέα DC και από εκεί στους
ποµποδέκτες. «Βάλτε µπροστά» τη γεννήτρια και ανοίξτε µε τη σειρά τον σταθεροποιητή και το
τροφοδοτικό. Βεβαιωθείτε ότι όλα εργάζονται κανονικά και στον διανοµέα dc έχετε 13.8 Volt.
Κλείστε το τροφοδοτικό, τον σταθεροποιητή και τη γεννήτρια και συνδέστε τον ποµποδέκτη µε ένα
δικό του καλώδιο στη γείωση. Ανοίξτε τη γεννήτρια-σταθεροποιητή-τροφοδοτικό και τον ποµποδέκτη
και ακούστε προσεκτικά αν περνά επαγωγικά µέσω της γείωσης θόρυβος από τη γεννήτρια. Αν όχι, µε
την ίδια διαδικασία συνδέστε τους άλλους ποµποδέκτες και δοκιµάστε για θόρυβο. Αν όλα πάνε καλά,
συνδέστε τους ποµποδέκτες στις κεραίες τους. Αν έχουν θόρυβο αποσυνδέστε µια-µια γείωση για να
δείτε ποια έχει πρόβληµα και µην τη ξανασυνδέσετε.
Λογικά αν οι συνδέσεις σας είναι καλές όλα θα είναι γειωµένα και ασφαλή, διαφορετικά αποσυνδέστε
όποια γείωση προκαλεί πρόβληµα ή και όλες, αν διαπιστώσετε ότι ο υπαίθριος σταθµός λειτουργεί
καλύτερα χωρίς γείωση, αλλά δώστε µεγάλη προσοχή! τα αγείωτα είναι αγείωτα.
Αν ο σταθµός σας δεν είναι QRP και δουλεύετε µε 50 -100 Watt ή και περισσότερα(;) τότε προτιµήστε
να τροφοδοτείτε κάθε ποµποδέκτη µε ξεχωριστό τροφοδοτικό όπως δείχνει το παρακάτω σχήµα.
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ AEGEAN CONTEST
Για τη γείωση ισχύει ότι και προηγουµένως, η παραπάνω διάταξη έχει το εξής πλεονέκτηµα, τα ίδια τα
τροφοδοτικά λειτουργούν σαν αποµονωτές έτσι ώστε να µην έχουµε διαρροή ραδιοσυχνότητας από
τον έναν ποµποδέκτη στον άλλο. Βέβαια έχουµε το µειονέκτηµα του κόστους των τροφοδοτικών, αλλά
στη ζωή δεν µπορεί να τα έχουµε όλα!

Οι κεραίες του υπαίθριου σταθµού µας.
Αφού έχουµε εξασφαλίσει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και έχουµε εγκαταστήσει και συνδέσει τον
ή τους ποµποδέκτες µας, είµαστε έτοιµοι να εγκαταστήσουµε την ή τις κεραίες µας.
Ένας υπαίθριος σταθµός εφοδιάζεται µε κεραίες ελαφριές, µικρών διαστάσεων που συναρµολογούνται
και αποσυναρµολογούνται γρήγορα και µπορούν να στερεωθούν σε σωλήνες αλουµινίου ή άλλες
πρόσφορες διατάξεις ανάρτησης κεραιών.
Σε κάθε περίπτωση έχουµε µια διάταξη που ακτινοβολεί πάνω από τα κεφάλια µας και πάνω από τους
ποµποδέκτες µας. Σας διαβεβαιώ ότι µε τις νόµιµες ισχείς και τον διακοπτόµενο τρόπο εκποµπής των
σταθµών µας (εκποµπή-λήψη-εκποµπή-λήψη) δεν κινδυνεύει η υγεία µας. Αυτό το γράφω γιατί
συνάδελφος Ραδιοερασιτέχνης δεν ήθελε να λάβει µέρος (και δεν είµαι βέβαιος ότι θα λάβει µέρος
τελικά) στο Aegean Contest, φοβούµενος την ακτινοβολία από την υπαίθρια κεραία του!! Για να
επανέλθω λοιπόν, η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία «λούζει» τα καλώδια και τους ποµποδέκτες µας,
αποτέλεσµα αυτού είναι να αναπτύσσονται επαγωγικά ρεύµατα παντού, από τα καλώδια τροφοδοσίας
µέχρι το µικρόφωνο που κρατάµε στα χέρια µας.
Υπό κανονικές συνθήκες αυτές οι επαγωγές δεν προκαλούν δυσλειτουργία στους ποµποδέκτες µας, σε
κάποιες περιπτώσεις όµως το RF-φιασµα κάνει την εµφάνισή του και η «άµυνα» που έχουν οι
ποµποδέκτες µας δεν αρκεί για να την απωθήσει.

Για να αποφύγουµε προβλήµατα από την RF φροντίζουµε:
Η απόσταση ποµποδέκτη – κεραίας να είναι η µέγιστη δυνατή.
Τα στάσιµα στην κεραία µας να είναι χαµηλά, κάτω από 1:1.5
Το µπλεντάζ της γραµµής µεταφοράς να είναι ΚΑΛΑ κολληµένο επάνω στους connector-ες ώστε να
µην ακτινοβολεί RF, αλλά ακόµη χειρότερα να µην φέρει την RF στο κάλυµµα του ποµποδέκτη.
Η γραµµή µεταφοράς να ακουµπά στο έδαφος από τον ποµποδέκτη έως το σηµείο που βρίσκεται η
κεραία και στη συνέχεια να τη δέσετε µε δεµατικά επάνω στο σωλήνα που βρίσκεται στερεωµένη η
κεραία. Μην αφήνετε τις καθόδους να κρέµονται από τις κεραίες έως τον ποµποδέκτη, δηµιουργούν
RF-ιάσµατα που δεν φαντάζεστε.
Γειώστε τα «πάντα» µεταξύ τους ώστε να έχουν ένα δυναµικό κοντά στο µηδέν και αν µπορείτε
γειώστε το όλο σύστηµα στη φυσική γη.

Σύζευξη µεταξύ των κεραιών.
Οι κεραίες δεν είναι τίποτε άλλο από συντονιζόµενα κυκλώµατα «απλωµένα» στον αέρα, αν και η
µέγιστη απόδοσή τους βρίσκεται στη συχνότητα συντονισµού τους, εν τούτοις δέχονται και
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία από άλλες συχνότητες συνήθως παραπλήσιες ή αρµονικές ως προς τη
συχνότητα συντονισµού τους.
Έτσι η κεραία των 50 – 52 ΜΗΖ αν βρίσκεται κοντά στην κεραία των 144-146 ΜΗΖ και εκπέµπει µε
αρκετή ισχύ, της επάγει ένα ισχυρό ηλεκτροµαγνητικό πεδίο το οποίο µπορεί να δηµιουργήσει
ανεπιθύµητες παρεµβολές στον ποµποδέκτη των 2m.
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Με ίδιο τρόπο η κεραία των 144 ΜΗΖ επάγει ανεπιθύµητη ηλεκτροµαγνητική ενέργεια στην κεραία
των 430-440 ΜΗΖ κλπ. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αποφύγουµε (στο µέτρο του δυνατού
βέβαια) αυτά τα φαινόµενα.
Τοποθετήστε τις κεραίες όσο γίνεται πιο µακριά τη µια από την άλλη.
Φροντίστε ώστε να µη βρίσκονται όλες στο ίδιο ύψος! Αν και η εµβέλεια επιτάσσει η κεραία της πιο
υψηλής συχνότητας να µπαίνει πιο ψηλά από την κεραία της πιο χαµηλής συχνότητας, στην περίπτωσή
µας η πράξη έδειξε ότι η κεραία της χαµηλότερης συχνότητας πρέπει να µπει πιο ψηλά και ακολουθεί η
κεραία της αµέσως υψηλότερης συχνότητας κλπ.
Κάντε δοκιµές στην ισχύ των ποµποδεκτών σας, µπορεί οι 50 ΜΗΖ µε 100 Watt να δηµιουργούν
πρόβληµα, αλλά µε 50 ή 70 Watt, να µην υπάρχει ίχνος προβλήµατος.
∆είτε σε ποιες συχνότητες ο ένας ποµποδέκτης παρεµβάλει τον άλλον και µετακινήστε µια από τις δύο
συχνότητες. Πχ Αν εκπέµποντας στους 50.135 παρεµβάλλετε τους 145.575 ΜΗΖ αλλάξτε τη
συχνότητα εκποµπής στους 50.190 ή τη συχνότητα λήψης στους 145.225 ΜΗΖ.
Ανταλλάξτε ποµποδέκτες! δείτε πχ αν τα Yaesu παρεµβάλλουν τα Icom, αν ναι τότε: αν
χρησιµοποιείτε το Yaesu στους 50 και το ICOM στα 2m αντιστρέψτε και χρησιµοποιήστε το ICOM στους
50 και το Yaesu στα 2m, το «κόλπο» πολλές φορές «πιάνει».
Αν είστε αναγκασµένοι να τοποθετήσετε τις κεραίες πολύ κοντά τη µια στην άλλη τουλάχιστον αλλάξτε
τους την πόλωση, βάλτε την 6µετρική σε οριζόντια και την 2µετρικη σε κατακόρυφη αν και συστήνω
το αντίστροφο.

Ο Ηλεκτρονικός υπολογιστής σε υπαίθριο σταθµό.
Ε….. όχι κακίες! Ναι θέλουµε και… υπαίθριο Internet, στην ∆ενδροφύτευση του Συλλόγου
Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος τις εικόνες που στέλναµε στο Internet τις «κάναµε Monitor» µε Internet
on the Go από το NetBook του Θοδωρή SW1LKP.
Το Internet, το ηλεκτρονικό LogBook, είναι εφαρµογές που απαιτούν Η/Υ, το πρόβληµα είναι ότι ούτε
όλοι οι Η/Υ συµπεριφέρονται µε τον ίδιο τρόπο, ούτε και οι απαιτήσεις τροφοδοσίας τους είναι ίδιες.

NetBook µια πολύ καλή και δοκιµασµένη πρόταση για υπαίθρια PC στο Contest.
Σε έναν υπαίθριο σταθµό µπορεί να συναντήσετε είτε ένα Tower - Desktop PC, είτε ένα Laptop – NetBook. Τα πρώτα απαιτούν τροφοδοσία 220 Volt για να λειτουργήσουν ενώ τα δεύτερα «βολεύονται» µε
τη µπαταρία τους από 1 έως και 8 ώρες ανάλογα µε το µοντέλο και τη µπαταρία του, φυσικά έχουν
αυτά το τροφοδοτικό τους
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Tower - Desktop PC
Η τροφοδοσία τους γίνεται µέσω ενός παλµοτροφοδοτικού το οποίο δέχεται 220Volt και «δίνει» +5,
+12,-5 κλπ volt που απαιτεί η motherboard και τα υπόλοιπα περιφερειακά της, σκληροί δίσκοι, DVD
drive, κλπ. ∆υστυχώς τα περισσότερα παλµοτροφοδοτικά παράγουν απίστευτα ποσά ηλεκτρικού
θορύβου. Αυτός ο ηλεκτρικός θόρυβος δηµιουργεί παρεµβολές στη λήψη των ποµποδεκτών, ειδικά σε
κάποιους που η τιµή τους δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Ένα άλλο πρόβληµα που υπάρχει σε αυτού του
είδους τους Η/Υ, είναι η ευαισθησία τους στην RF και ειδικά στις θύρες USB.
∆οκιµάστε την αντοχή του Η/Υ σας στην RF, σας µιλώ εκ πείρας, ξέρετε τι είναι να αφήσετε το
µικρόφωνο και να δείτε το σύστηµα «µαρµαρωµένο» να σας κοιτά παγερά! Ξέρετε τι είναι να θέλετε να
κινήσετε το mouse και να σας κοιτά ακίνητο (που τρέχει ο λογισµός του!) ενώ εσείς καίγεστε να δείτε
τι συµβαίνει στο cluster;
Αν έχετε τέτοια προβλήµατα γειώστε το κουτί του Η/Υ και βάλτε φεριτάκια παντού, στο πληκτρολόγιο,
στο mouse και σε οτιδήποτε συνδέεται εξωτερικά µε το PC. Μειώστε την ισχύ του ή των ποµποδεκτών
σας, στις περισσότερες περιπτώσεις λύνει το πρόβληµα.
Αν έχετε Laptop – NetBook, είστε στη χαρά του Θεού! Είναι απρόσβλητα από την RF τουλάχιστον µέχρι
100 Watt στα 6 και 2 µέτρα, και στα 50 Watt στα 70 εκατοστά. Επειδή έχουν σχεδιαστεί να δουλεύουν
κοντά ή σε συνεργασία µε κινητά τηλέφωνα, αλλά και επειδή και τα ίδια έχουν ενσωµατωµένο
ποµποδέκτη Wi-Fi έχουν αποδεδειγµένη «αναισθησία» στην RF.
Επίσης είναι «ήσυχα» από πλευράς ηλεκτρικού θορύβου, και δεν παράγουν τα ίδια σηµαντικές
ποσότητες ηλεκτρικού θορύβου αλλά και τα τροφοδοτικά τους είναι εξ ίσου «ήσυχα». Θεωρώ ότι τα
Laptop – NetBook είναι η καλύτερη επιλογή για να υποστηρίξουµε «υπολογιστικά» έναν υπαίθριο
σταθµό.

SSTV ΚΑΙ AEGEAN CONTEST
Πέρσι για πρώτη φορά έγιναν οι πρώτες εκποµπές SSTV στο AEGEAN Contest, ελπίζουµε φέτος να
έχουµε περισσότερες συµµετοχές. Σας υπενθυµίζω ότι χρησιµοποιούµε τη συχνότητα 144520 για USB
-SSTV, και τους 144.540 για FM-SSTV. Για τα 70 cm στους 432.500 για USB-SSTV, και τους 433.400
για FM-SSTV.
Αν υπάρχουν συνάδελφοι που θέλουν να δουλέψουν σε άλλα ψηφιακά mode και κυρίως σε RTTY, και
PSK31, να έρθουν σε επαφή µαζί µου µε e-mail ή στο 6948664493 ή στο 210 – 6921451.
Και κάπου εδώ αγαπητοί φίλοι σας χαιρετώ. Εύχοµαι σε όλους πολλά 73, να είστε καλά, να χαίρεστε
τις οικογένειες σας και το χόµπι µας, να έχετε καλά DX, και καλή επιτυχία στο Aegean Contest.

Μάκης
SV1NK
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Από τον SV1NJT

Καθώς καθόµουν στο γραφείο µου και κοίταζα κάτι παλιές σηµειώσεις του πατερά µου,
συνειδητοποίησα ότι έχω κατασκευάσει και δοκιµάσει πολλές κεραίες είτε από συναδέλφους είτε από
σχεδία που βρήκα µέσω του διαδικτύου αλλά σχεδόν ποτέ δεν έχω κατασκευάσει ένα ραδιοφωνικό
δεκτή (βλέπετε ότι µπορεί κάποιος να αγοράσει µε χρήµατα πιστεύει ότι δεν είναι τίποτα και µπορεί
πάντα να το βρει πανεύκολα).
Έτσι λοιπόν είπα να κάτσω και να διαβάσω τις σηµειώσεις και να δω τι µπορώ να καταφέρω (εκτός του
να κόψω το ρεύµα του σπιτιού η να κάψω κανένα δάκτυλο στο κολλητήρι!!) Hi-hi.
Ίσως σας φανεί παράξενο αλλά καθώς θα προχωράει η κατασκευή θα δείτε κάποια πράγµατα λιγάκι
πρωτόγνωρα σε οποίον δεν είχε την τύχη να τα δει. Λοιπόν λέω να ξεκινήσουµε και τι καλύτερος
τρόπος από το να ξέρουµε τι υλικά θα χρειαστούµε:
Ένα σασί διαστάσεων 18χ11χ14 εκ.
Μια πρόσοψη διαστάσεων 18χ14 εκ.
Ένας µεταβλητός συµπυκνωτής αέρος 360 miff µε ρουλεµάν (τι µάς λέω τώρα).
Ένα πηνίο µεσαίων (200-550 µέτρων, 550-1500 χιλιοκύκλων) µε ειδική βάση και µονωτική
χειρολαβή.
Μια βάση λυχνίας από βακελίτη.
Μια βάση πηνίου από βακελίτη.
Μια µονωτική πλακά για την σύνδεση ακουστικών η µεγάφωνου.
Μια µονωτική πλακά για την σύνδεση στηλών , κεραίας και γης.
Ένα ποντεσιοµετρο 10.000ωµ µε διακόπτη ρεύµατος.
Ένα συµπυκνωτής µικας .00005 mfd (Πράσινο-Μαύρο- Μαύρο)
Ένα συµπυκνωτής µικας .00025 mfd (Κόκκινο-Πράσινο-Καφέ)
Ένα συµπυκνωτής µικας .0005. mfd (Πράσινο-Μαύρο-Καφέ)
Μια αντίσταση 5 µεγγωµ (Πράσινο-Μαύρο).
Μια αντίσταση 5.000 ωµ (Πράσινο-Μαύρο-Κόκκινο).
Ένδεκα βίδες µε στρογγυλό κεφάλι.
Ένδεκα παξιµάδια εξάγωνα.
Ένδεκα ροδέλες στερεώσεως.
∆υο βίδες µε ροδέλες για την στερέωση του µεταβλητού.
Ένα κουµπί βακελίτη διαµέτρου 2.5 εκ.
Ένα κουµπί βακελίτη διαµέτρου 7.5 εκ µε υποδιαιρέσεις.
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Σύρµα ειδικών συνδέσεων .
Ένα τεµάχιο µακαρόνι
Σύρµα κόλλησης .
Μια λυχνία PROTON τύπου 1C5G.
Μια µπατάρει 1.5 βολτ.
Και το καλύτερο 10 µπαταρίες 4,5 βολτ.
Εννέα συνδετήρες για τις παραπάνω µπαταρίες
∆υο συνδετήρες για τα άκρα τις συστοιχίας
Αυτά είναι τα στοιχειά που θα χρησιµοποιήσουµε για την κατασκευή του ραδιοφωνικού µας δεκτή όπως
ακριβώς τα βρήκα στις σηµειώσεις.
Για καλή µου τύχη όλα τα ανωτέρω υλικά υπήρχαν στα κουτιά µε τα εξαρτήµατα του πατερά που
φίλαγε και µέχρι να καταλάβω την χρησιµότητα τους δεν µε άφηνε να «πειραµατιστώ» µαζί τους.
(Γιατί άραγε?).
Το κυριότερο όµως που βρήκα και µε βοήθησε για να µην πω ότι το µονό που έκανα ήταν να
αντιγραφώ ήταν δυο σχεδία τα οποία ακολουθούν και περιγράφουν το θεωρητικό αλλά και το πρακτικό
µέρος.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ.

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σ ε λ ί δ α 36

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
Τώρα αφού έχουµε όλα τα
υλικά που χρειαζόµαστε για
να ξεκινήσουµε την
κατασκευή µας θα πρέπει να
δώσουµε προσοχή σε
ορισµένα σηµεία.
Καταρχήν όπως είναι
αντιληπτό είναι δύσκολο να
βρούµε µπαταρίες 4,5 βολτ
όπως έλεγαν οι οδηγίες
οπότε είτε θέλοντας να
βοηθήσουµε την οικονοµία
της χωράς αγοράζουµε
αρκετές µπαταρίες του 1,5
βολτ και τις συνδέουµε
ώστε να φτάσουµε στην
επιθυµητή τιµή η
χρησιµοποιούµε ένα
µεταβλητό τροφοδοτικό και
ξεµπερδεύουµε (προσοχή

στην πολικότητα).

Το δεύτερο πρόβληµα είναι η λυχνία οπού ψάχνοντας λιγάκι για να βρω αντικαταστατή
δυσκολεύτηκα και ότι βρήκα αποτελούσε µουσειακό έκθεµα. Έτσι λοιπόν δεν έχω να προτείνω κάτι
άλλο. Αφού λοιπόν έχετε βρει µε κάποιο µαγικό τρόπο την λυχνία που χρειαζόµαστε (σε επόµενο
τεύχος θα γίνει η µετατροπή του κυκλώµατος µε υπάρχουσα λυχνία) αρχίζουµε την κατασκευή. Το
σασί που θα χρησιµοποιήσουµε το βρίσκουµε στα καταστήµατα ηλεκτρονικών ειδών κυρίως αλλά ότι
µας είναι εύκαιρο και µας κάνει µπορούµε να το χρησιµοποιήσουµε και Μάκη όχι το κουτί της κολόνια
σου δεν κάνει είναι µικρό, άντε να πληρώσεις και κάτι επιτελούς…
Ένα άλλο σηµαντικό στοιχειό είναι όταν θα χρειαστεί να συνδέσουµε τα άκρα των µπαταριών στον
δέκτη το κάνουµε αφού έχουµε συνδέσει πρώτα τα καλώδια πάνω του. Ένα στοιχειό ακόµα είναι πως ο
διακόπτης του ρυθµιστή αναδράσεως πρέπει να είναι κλειστός (εντελώς αριστερά).
Έχοντας λοιπόν τελειώσει την κατασκευή του δέκτη µας τώρα θα πρέπει να δούµε αν µπορούµε να
κάνουµε λήψη.
Αφού επιλέξουµε πηνίο λήψης γυρνάµε τον διακόπτη «Ρυθµιστής ανάδρασης» προς τα δεξιά. Ο
διακόπτης θα λειτουργήσει και λυχνία θα τροφοδοτηθεί ενώ συγχρόνως θα ακούγεται είτε από
µεγάφωνο είτε από τα ακουστικά ένα συνεχής ελαφρύς ήχος. Γυρνάµε τώρα τον διακόπτη που γραφεί
«Ρύθµισης» είτε αριστερά είτε δεξιά ενώ συγχρόνως γυρνάµε το κουµπί ανάδρασης προς τα δεξιά. Εάν
ακούσουµε ένα σφύριγµα τότε αφήνουµε το κουµπί της ρύθµισης ως έχει και γυρνάµε προς τα
αριστερά το κουµπί της ανάδρασης ώσπου ο ήχος να σταµατήσει και ακούσουµε είτε µουσική είτε
οµιλία από τον σταθµό.
Έτσι λοιπόν έχοντας την παραπάνω λίστα εξαρτηµάτων και της οδηγίες συντονισµού έχουµε έναν
ραδιοφωνικό δεκτή που λειτουργεί µε µπαταρίες. Ο παραπάνω δεκτής είναι κατασκευασµένος και
υπάρχει πλην της λυχνίας οπού προσπαθώντας να φωτογραφηθεί από εµένα κατέληξε να βρίσκεται
στο πάτωµα ακολουθούµενος από αρκετές… «ευχές».
Θα πρέπει να τονίσω ότι τα παραπάνω στοιχειά του δεκτή βρέθηκαν σε σηµειώσεις του εκλιπόντος
πατερά µου σε νεαρή ηλικία και δεν µπορώ να γνωρίζω εάν είναι δικής του σχεδίασης η κάπου αλλού.
Αυτά προς αποφυγήν παρεξηγήσεων.

Τις καλύτερες ευχές µου σε όλους
de SV1NJT. 73’S.
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(CW FD contest Region1 IARU Iούνιος 2010)
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….έφτασε η στιγµή µετά από τους σχεδιασµούς µιας εβδοµάδος, να µπούνε τα σχέδια σε εφαρµογή , να
γίνουν πράξη. Πρωινό του Σαββάτου , και η οµάδα συγκεντρωµένη ξεκινάει µε πολύ κέφι και
«υπεργεµάτα» 3 οχήµατα , από τον γραφεία του Συλλόγου για το σηµείο διεξαγωγής του CW FIELD
DAY REGION 1 IARU , την παραλία της Κάργιανης Καβάλας.
Πολλές ευχές µας συνοδεύουν στις συχνότητες των 2 µέτρων και 70 εκατοστών από πολλούς
συναδέλφους, καθ’ όλη την διάρκεια του ταξιδίου, αλλά παράλληλα και η simplex συχνότητα είναι
διαρκώς QRL , για τους τελευταίους συντονισµούς.
11.00 πµ και η αποστολή έχει φτάσει στον προορισµό της. Τα µάτια όλων στον ουρανό , ο οποίος
ναι µεν χάριζε τον ήλιο, αλλά απειλητικά σύννεφα υπήρχαν αµφοτέρων των σηµείων του ορίζοντα.
Λεία συντόµως βγαίνουν τα σχέδια, και το στήσιµο των κεραιών ξεκινά…. Ο δάσκαλος SV7BOD,
ενθουσιασµένος, και µε µεγάλη χαρά υλοποιεί τις ιδέες και τις σκέψεις του , και η vertical µε το καλάµι
της spider beam, το coupler του SV2HWR Παντελή, και τις λωρίδες χαλκού ριγµένες µέσα (!) στην
θάλασσα, ατενίζει στο αέρα , στερεωµένη ακριβώς εκεί που έσκαγε το κύµα. ! Μεγάλα κέφια όλη η
παρέα !!
Σε πολύ λίγο χρονικό διάστηµα και µε την βοήθεια των παραβρισκόµενων συναδέλφων , στήθηκε
το QTH του Fielday, οι λοιπές κεραίες, ο εξοπλισµός, και η καινούργια γεννήτρια του SZ7SER, που µας
κατέπληξε µε την απόδοσή της.
Κάπου στις 3.00 µµ φαίνονται όλα να έχουν τελειώσει !! Η γεννήτρια παίρνει µπροστά, και γίνονται
οι συντονισµοί των κεραιών για να διαπιστωθούν τα αποτελέσµατα. Φαίνονται ότι όλα δουλεύουν µια
χαρά ! Η δράση ξεκινά µε δοκιµές στα 10 m , CW και SSB. Τα αποτελέσµατα φαίνονται να είναι πολύ
καλά , και επικρατεί ενθουσιασµός. Φυσικά τα paddle δεν σταµατούνε το ζέσταµα των δακτύλων..
γίνονται πολλές δοκιµές , και µπαίνουν οι τελευταίες πινελιές στον εξοπλισµό στα software και στις
κεραίες , για να δουλέψουν όλα άψογα.
18.00.18” τοπική ώρα και η πρώτη επαφή στα 10 m CW µε τον DL0W/P είναι γεγονός!! Ο
διαγωνισµός CW FIELDAY για τον SZ7SER/P έχει ξεκινήσει ! Operator ο SV2HWR Παντελής, για τον
οποίο αποδείχθηκε ότι δεν είναι τίποτε να δηµιουργήσει ακόµη και σε διαγωνισµό ένα µικρό pile up!
∆εν αφήνει δε κανένα από αυτούς που καλούνε να κάνει QSY και µαζεύει συνεχώς επαφές και
πόντους. Χαµόγελα αισιοδοξίας στα ακούσµατα όσο περνάει η ώρα , τα report και τα νούµερα των
συµµετεχόντων δεν ξεπερνάνε σε καµία περίπτωση τα νούµερα που δίνει ο SZ7SER/P. Μετά από 5
ακατάπαυστες ώρες εκποµπής του Παντελή, δράση αναλαµβάνει µε διακοπή 35 δευτερολέπτων (!) o
SV7NHN ∆ηµήτρης, ο οποίος έχει προθερµανθεί πολύ καλά µε τα ακούσµατα των επαφών, και
αλλάζοντας στην µπάντα των 20 και 40 µέτρων , µαζεύει συνεχώς επαφές και multis! Τις µακρινές
επαφές της Νέας Ζηλανδίας της Αυστραλίας της Ιαπωνίας του Παντελή, συµπληρώνει «απαντητικά» ο
∆ηµήτρης µε Καναδά, Αµερική , Αγ. Μαυρίκιο και Νικαράγουα τον Η7Α ! Μαζί όµως µε τις µακρινές
επαφές, περίπου στην αλλαγή της ηµέρας, ανοίγουνε και οι ουρανοί, και η βροχή είναι πολλή.
Ευτυχώς όµως δεν υπάρχουν ηλεκτρικά φαινόµενα να επηρεάσουν τις εκποµπές ! Ούτε η Βροχή πλέον
µας σταµατά και ας είµαστε οι µισοί βρεγµένοι προκειµένου να διαφυλαχθεί ο εξοπλισµός και οι operators να µην σταµατήσουν.
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Τοπική ώρα 03.00 πµ (γερµανικό νούµερο ..Hi!) αναλαµβάνει δράση το βαρύ πυροβολικό του
SZ7SER/P , SV7BOD Βασίλης, µε co-operator τον SV7LNX Νικόλαο. Μπι – Ο – Ντι η µαγεία των paddle !! Πραγµατικά είναι απόλαυση να συνεργάζεσαι µε τον δάσκαλό σου…. !! Θεωρώ ότι αυτή την
χηµεία που δηµιουργείται για έναν κοινό σκοπό, είναι συναίσθηµα που δεν µπορείς να τα αισθανθείς
µόνος σου… Και συνεχίζουµε… εναλλάσσονται , ∆ηµήτρης , Παντελής , Βασίλης, συνέχεια
ακατάπαυστα , µαζί µε την γεννήτρια η οποία δεν σβήνει καθόλου και γίνετε ανεφοδιασµός εν
λειτουργία, για να µην χαθεί ούτε λεπτό ! Κούραση δεν υπάρχει σε κανένα , τα αποτελέσµατα είναι
πλέον ορατά , 8.00 το πρωί και µετρούµε 800 επαφές…. .
Η αυλαία πέφτει στις 17.59.53” µε αγγλικό σταθµό και κάπως έτσι ευχαριστηµένοι όλοι ξεκινήσαµε
τον αγώνα , µαζέµατος του εξοπλισµού, γιατί και ο καιρός δεν σταµάτησε συνέχεια να είναι
απειλητικός για βροχή. Απολαµβάνοντας ήρεµοι και ευχαριστηµένοι όλοι τον τελευταίο καφέ, γίνετε
και ο απολογισµός του διαγωνισµού :
1164 επαφές σε όλες τις προβλεπόµενες µπάντες συχνοτήτων, 54 χώρες στο DXCC .
Να φανταστούµε ότι όλα αυτά συµβαίνουν σε 24 ώρες , πράγµα που σηµαίνει κάθε 1 λεπτό και 14
δεύτερα µια επαφή ! ακατάπαυστα .
Συγχαρητήρια σε όλη την οµάδα που βοήθησε στο εγχείρηµα, στους operators, και στους αθέατους
«ήρωες» που αγαπάνε την συλλογικότητα και βοηθάνε όπως µπορούνε.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Κenwood TS 2000
Kenwood 450
Coupler
Interface SV1RK
2 Τροφοδοτικά
Lap top + software N1MM
2 Paddles + 1 Key
Καλάµι Spider Beam 12m
Γεννήτρια 9 ΚVA
Ισχύς εκποµπής abt 100 W
OPERATORS
SV7BOD, Βασίλης
SV7NHN, ∆ηµήτης
SV2HWR, Παντελής
Co-operator SV7LNX, Νίκος
ΟΜΑ∆Α ΚΡΟΥΣΗΣ...!
SV7JLL, Νίκος
SW7OOL, Γιάννης
SW7JLZ – SA0BGI , ∆ηµήτρης
SW7LNP, Στέλιος
Ο νέος συνάδελφος Απόστολος
(αναµένοντας το call sign..!)
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Τέλος … αλλά όχι οριστικά , συντροφιά µας το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας , που φάνηκε να µας
καλεί, συντόµως να µας βοηθήσει και πάλι στο επόµενο FD !
Μας κατέπληξε η συλλογική συµµετοχή των Γερµανών συναδέλφων , ακούσαµε πάνω 300
σταθµούς / Ρ ! Επίσης και Έλληνες συνάδελφοι έδωσαν το παρών , αλλά σύµφωνα µε mail που
δεχθήκαµε , ο SZ7SER/P ήταν ο µοναδικός σταθµός που έτρεξε από την SV LAND όλο το contest, σε
όλες τις µπάντες και φυσικά αποκοµίσαµε πολλά «ευχαριστώ» για τα multi points .Μετά από
επικοινωνία µε την Ε.Ε.Ρ ενηµερωθήκαµε πως δεν θα καλύψει φέτος το contest CW Fielday Region 1 ,
αλλά προθυµοποιήθηκε να µας βοηθήσει για την αποστολή του Logbook για την συµµετοχή µας στον
διαγωνισµό. Το Logbook έχει αποσταλεί από το Σύλλογο ηλεκτρονικά , στις ενώσεις της Γερµανίας και
της Αγγλίας.
Καλή επιτυχία σε όλους τους συµµετέχοντες, και του χρόνου µε υγεία και περισσότερα QSO και
συµµετοχές από την SV LAND !
de SZ7SER/P team
Φωτογραφικό υλικό µπορείτε να βρείτε στο site του Συλλόγου στο www.sz7ser.gr
Αποσπάσµατα του contest σε video στο www.youtube αναζήτηση SZ7SER/P , και στο Facebook , SZ7SER.
(Για τον SZ7SER, γράφει ο SV7LNX)
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Greek Islands On The Air – GIOTA award programme.

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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Γράφει ο SV1NK
Μάκης Μανωλάτος
Sv1nk@hotmail.com

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ AEGEAN CONTEST
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι γεια σας. Ιούνιος µήνας, µετράµε µόνο ένα-δυό βδοµάδες για το AEGEAN CONTEST, τον Ελληνικό διαγωνισµό που όχι µόνο µεταφέρει την Ελληνική φωνή και παρουσία
στις χώρες της Ευρώπης και της Μεσογείου, αλλά δίνει στον Έλληνα Ραδιοερασιτέχνη την ευκαιρία για
ένα Σαββατοκύριακο να διασκεδάσει συµµετέχοντας σε ένα εύκολο και κυρίως ευέλικτο
Ραδιοερασιτεχνικό διαγωνισµό.
Σκοπός του κάθε Ραδιοερασιτέχνη που συµµετέχει στον διαγωνισµό είναι να «κάνει» όσο περισσότερα
και µακρινά DX QSO µπορεί, ανταλλάσσοντας µε τους ανταποκριτές του: ∆ιακριτικό κλίσεως –
αναφορά σηµάτων – τοποθεσία (Locator) και αύξοντα αριθµό εργασίας.
Για παράδειγµα: SWxxxx ή SVxxxx - 5/9 - KM17VX, εύκολο και γρήγορο.
Ο διαγωνισµός αυτός είναι διασκέδαση, είναι χαρά, είναι µάθηση µε εύκολο και ρεαλιστικό τρόπο, που
γίνεται µεγαλύτερη αν ο κάθε διαγωνιζόµενος έχει κατά νου µερικά απλά πράγµατα…..
Ο τίτλος του διαγωνισµού είναι «AEGEAN VHF CONTEST»,
δηλαδή ο Αιγαιοπελαγίτικος διαγωνισµός των πολύ υψηλών συχνοτήτων – Very High Frequency. Η
αλήθεια είναι ότι εκτός από τα VHF ο διαγωνισµός έχει επεκταθεί και στα UHF, έτσι σήµερα το AEGEAN
CONTEST δραστηριοποιείται στους 50 – 144 – 430 ΜΗΖ, και σε όλα τα Mode φωνής και ψηφιακών.
Λόγω της ευελιξίας που έχει το AEGEAN ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να «πάρει µέρος» στον
διαγωνισµό έχοντας σαν εξοπλισµό από ένα απλό φορητό VHF ποµποδέκτη έως ένα υπερσύγχρονο All
mode ποµποδέκτη µε πολυσύνθετα συστήµατα κεραιών βάσεως.
Όλοι λοιπόν µπορούν να πάρουν µέρος στον διαγωνισµό, φτάνει να αγαπούν την συγκίνηση και την
περιπέτεια που προσφέρουν τα «Ερτζιανά». Για τους «θερµούς» οπαδούς του διαγωνισµού ο στίβος
της ευγενούς άµιλλας ξεκινά το Σάββατο το πρωί στις 00:01 της 3/7/2010 και τελειώνει στις 23:59 της
4ης/7/2010, ώρα UTC.
48 ώρες στην διάθεση όλων των διαγωνιζοµένων, σκοπός η συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων
βαθµών, και φυσικά η διασκέδαση και η συγκίνηση που προσφέρει το απρόσµενο και αναπάντεχο DX
QSO!
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ΤΡΟΠΟΙ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ VHF
Το σήµα του κάθε διαγωνιζόµενου στο AEGEAN VHF contest, ανεξάρτητα από τον εξοπλισµό του, και
το mode στο οποίο συµµετέχει θα διαδίδετε µε έναν από τους παρακάτω τρόπους:

ΚΥΜΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ- ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ.
Κύµα εδάφους ονοµάζεται η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που εκπέµπεται από την κεραία του
ποµποδέκτη µας και διαδίδεται παράλληλα µε το έδαφος. ∆υστυχώς στα VHF και ακόµα χειρότερα στα
UHF το κύµα εδάφους που διαδίδεται κοντά στην επιφάνεια της γης εξασθενεί πολύ γρήγορα µε
αποτέλεσµα η εµβέλεια του να είναι µικρή. Και γίνεται ακόµη µικρότερη όταν συναντήσει φυσικά η
τεχνητά εµπόδια όπως λόφους, βουνά ή µεγάλα τεχνικά έργα.
Όσο όµως αποµακρυνόµαστε από την επιφάνεια της γης το κύµα εδάφους εξασθενεί όλο και λιγότερο
µε αποτέλεσµα να αυξάνει σηµαντικά η εµβέλειά του, στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η διάδοση του
κύµατος εδάφους στα VHF/UHF.

Κύµα εδάφους, απευθείας κύµα, ζώνη σιγής.

ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΣΤΟ AEGEAN
Αν και υπάρχει τρόπος να υπολογιστεί µαθηµατικά η εµβέλεια του κύµατος εδάφους, για τον µέσο
Ραδιοερασιτέχνη είναι µάλλον αδιάφορο, έτσι υπάρχουν οι εξής εµπειρικοί κανόνες που εύκολα µπορεί
να καταλάβει και να αποµνηµονεύσει ο διαγωνιζόµενος.
Όσο περισσότερη ισχύς τόσο µεγαλύτερη εµβέλεια! Πρακτικά απαιτείται 1mWatt για να καλυφθεί
απόσταση 1 µέτρου από το κύµα εδάφους (1mWatt/m). Εποµένως από ένα φορητό/ κινητό
ποµποδέκτη 5 Watt µε την έως λ/4 κεραία του ενσωµατωµένη ή τοποθετηµένη επάνω στο αυτοκίνητο
σε ύψος έως 2m από την επιφάνεια της γης, θα καλυφθεί απόσταση περίπου 5 Κm σε αστική ή ορεινή
περιοχή.
Η διαµόρφωση FM έχει έως και τρις φορές µικρότερη εµβέλεια από την διαµόρφωση SSB, αυτό
σηµαίνει ότι αν η εµβέλεια µας µε ένα FT-817 σε SSB mode στα 2m είναι 15 Km, µε ένα VX-6E µε ίδιες
συνθήκες εκποµπής και λήψης θα είναι περίπου 5 Km.
Εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο στην εµβέλεια του κύµατος εδάφους έχει η κεραία που χρησιµοποιούµε, η
γωνία εκποµπής της ως προς το έδαφος θα πρέπει να είναι σχετικά χαµηλή και το ακτινοβολούµενο
ηλεκτροµαγνητικό πεδίο όσο το δυνατόν εντονότερο και τα δύο στοιχεία περιγράφονται στα τεχνικά
χαρακτηριστικά της κεραίας.
Επιλέξτε την κεραία που θα χρησιµοποιήσετε όχι από την φήµη της αλλά από τα χαρακτηριστικά της.
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QSO στο Aegean µέσω οπτικής επαφής.
Πόλωση κεραίας,
είναι από τα σηµαντικότερα στοιχεία για την επίτευξη της µέγιστης εµβέλειας. Θεωρητικά και πρακτικά
η οριζόντια πόλωση έχει µεγαλύτερη εµβέλεια από την κατακόρυφη πόλωση, αλλά στην Ελλάδα
ελάχιστοι την προτιµούν, κυρίως όσοι ασχολούνται µε DX όλοι οι υπόλοιποι χρησιµοποιούν
κατακόρυφη πόλωση είτε για να «ανοίγουν» µακρινούς επαναλήπτες, είτε επειδή οι πανκατευθυντικές
κεραίες για τις τοπικές επικοινωνίες έχουν κατακόρυφη πόλωση. Στο AEGEAN η πλειοψηφία των
απλών χειριστών χρησιµοποιεί κατακόρυφη πόλωση για QSO µέσα στην Ελλάδα ενώ όσοι DX-ers
χρησιµοποιούν υποχρεωτικά οριζόντια πόλωση. Η µέγιστη εµβέλεια µεταξύ δύο σταθµών
επιτυγχάνεται όταν χρησιµοποιούν και οι ίδιοι την πόλωση.
Το ύψος των διαγωνιζόµενων σταθµών από την Θάλασσα. Από την θάλασσα; Άλλο και τούτο! Ναι
εκλεκτοί συνάδελφοι το ύψος ενός σταθµού ή µιας κεραίας µετράτε σε σχέση µε την επιφάνεια της
θάλασσας που βρίσκεται σε µηδενικό ύψος.
Όσο πιο ψηλά βρίσκονται οι διαγωνιζόµενοι σταθµοί από την επιφάνεια της θάλασσας, τόσο
µεγαλύτερη εµβέλεια έχουν.
Ορεινοί όγκοι και µεγάλα τεχνικά έργα µειώνουν δραστικά την εµβέλεια του κύµατος εδάφους όταν
παρεµβάλλονται άµεσα µεταξύ των σταθµών. Αντίθετα αν αυτούς τους ορεινούς όγκους ή τα µεγάλα
τεχνικά έργα τα χρησιµοποιήσουµε σαν ανακλαστικές επιφάνειες αυξάνουµε την εµβέλεια των
σταθµών µας.
Η Γη µας είναι στρογγυλή!! και όχι ένα επίπεδο ταψί όπως πίστευαν οι πρόγονοί µας.
Η καµπυλότητα της Γης εµφανίζεται ανάλογα µε το σηµείο και ύψος στο οποίο βρίσκεται η κεραία µας
µια γενική αρχή είναι ότι η καµπυλότητα της γης παρεµποδίζει την διάδοση των VHF/UHF από τα 70Km και µετά.
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Ένας ενδεικτικός και µόνο πίνακας του σηµείου στο οποίο εµφανίζεται η καµπυλότητα της Γης σε
καθηµερινές περιπτώσεις είναι ο παρακάτω:
ΥΨΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΑΠΌ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΚΥΜΑΤΟΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ

3m κεραία σε Field Day

5 Km

30m κεραία σε πολυκατοικία

15 Km

300m κεραία σε χαµηλό λόφο

50 Km

Τα VHF/UHF διαδίδονται και µε αντανάκλαση επάνω σε ορεινούς όγκους ή µεγάλα τεχνικά έργα,
εποµένως µην εκπλαγείτε αν κάνετε θαυµάσια QSO κατά την διάρκεια του AEGEAN Contest από
περιοχές που περιστοιχίζονται από ορεινούς όγκους ή τεχνικά έργα.
Η εµβέλεια του κύµατος εδάφους εξαρτάται από τον εξοπλισµό ΚΑΙ των δύο ανταποκριτών. Σταθµοί µε
καλά µελετηµένο (όχι ακριβό) εξοπλισµό έχουν πολύ µεγαλύτερη εµβέλεια από σταθµούς
εξοπλισµένους µε ακριβό άλλα ακατάλληλο εξοπλισµό για VHF/UHF Contest.
Τέλος η φυσική γεωγραφική θέση στην οποία θα εγκατασταθούν οι σταθµοί «παίζει» κυρίαρχο και
καθοριστικό ρόλο. Επιλέξτε σηµεία κατά το δυνατόν «πανταχόθεν» ελεύθερα, αν στο σηµείο που θα
εγκαταστήσετε τον σταθµό σας έχετε φυσικό η ορεινό εµπόδιο επιλέξτε να τοποθετήσετε τις κεραίες
σας σε άρτιο πολλαπλάσιο του µήκους κύµατος εκποµπής. Έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι ακούτε και
εκπέµπετε καλύτερα όταν χρησιµοποιείτε το εµπόδιο σαν φυσικό ανακλαστήρα. Επιλέξτε να
τοποθετήσετε τον σταθµό σας σε ύψωµα κοντά σε θάλασσα, αυξάνει απίστευτα την εµβέλειά σας
ιδιαίτερα αν επιλέγετε την σωστή πόλωση για τα QSO σας.
Η αλήθεια είναι ότι κατά την διάρκεια του Aegean Contest οι σταθµοί µε τους οποίους θα συνοµιλήσετε
δεν θα χρησιµοποιούν µόνο το κύµα εδάφους-οπτική επαφή. Τα σήµατα σε πολλούς από αυτούς θα
φτάσουν στην κεραία σας από άλλους «δρόµους» οι οποίοι επιτρέπουν την διάδοση των VHF σε
εξαιρετικά µεγάλες αποστάσεις σε σχέση µε το κύµα εδάφους-οπτική επαφή.

2.

ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΣΤΟ AEGEAN

Τροπόσφαιρα ονοµάζεται το τµήµα της Ατµόσφαιρας που αρχίζει από την επιφάνεια τους εδάφους –
θάλασσας και φτάνει στο δικό µας εύκρατο γεωγραφικό πλάτος γύρω στα 8~12 Km. Στο τµήµα αυτό
της ατµόσφαιρας έχουµε βίαιες ή λιγότερο βίαιες µετακινήσεις αέριων όγκων, συγκέντρωση υγρασίας,
φαινόµενα αναστροφής της θερµοκρασίας, σχηµατισµού νεφών κλπ.

Τροπόσφαιρα – Ιονόσφαιρα, το Α και το Ω στην διάδοση των Ραδιοκυµάτων.
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Αυτά τα φαινόµενα ονοµάζονται τροποσφαιρικά και κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις βοηθούν στην
αύξηση της εµβέλειας των σταθµών VHF σε πολύ µεγάλες αποστάσεις. Στο Aegean contest η
Τροποσφαιρική διάδοση είναι από πολύ καλή έως εξαιρετική, µε αποτέλεσµα τα πέντε τελευταία χρόνια
να έχουµε υπέροχες Tropo επαφές στα VHF από την µια άκρη της Ελλάδας στην άλλη και όχι µόνο.

Τροποσφαιρικά έχουµε όλο τον χρόνο, όµως την µεγαλύτερη συχνότητα και διάρκεια την έχουµε τους
µήνες Ιούνιο – Ιούλιο – Αύγουστο όπως δείχνει το παρακάτω σχήµα.

Συχνότητα εµφάνισης Τροποσφαιρικών στην διάρκεια του χρόνου.
Οι πιο συνηθισµένοι τρόποι τροποσφαιρικής διάδοσης είναι:
2.1
∆ιάδοση λόγω µεταβολής του δείκτη διαθλάσεως της τροπόσφαιρας. Κάτω από ορισµένες
συνθήκες και κυρίως λόγω της συγκέντρωσης µεγάλων ποσοτήτων υγρασίας ο δείκτης διαθλάσεως της
τροπόσφαιρας µεταβάλετε µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξαναγκάζει τα VHF να καµπυλώνουν πάλι πίσω
προς την επιφάνεια της γης. Ότι δηλαδή κάνει η ιονόσφαιρα στα βραχέα µε τον ιονισµό της, κάνει η
τροπόσφαιρα µε την µεταβολή του δείκτη διαθλάσεως. Οι αποστάσεις που καλύπτονται ανάλογα µε
την ένταση και την έκταση του φαινοµένου κυµαίνονται από δεκάδες έως εκατοντάδες χιλιόµετρα.

Τα µικρά τροποσφαιρικά «ανοίγµατα» δίνουν µια εµβέλεια 80 – 100 Κm, ένα µεσαίο Τροποσφαιρικό
άνοιγµα δίνει εµβέλεια γύρω στα 1000 – 1100 Κm, και τέλος ένα µεγάλο τροποσφαιρικό άνοιγµα δίνει
µια εµβέλεια γύρω στα 1500 µε 1800 Km.
∆ηµιουργία τροποσφαιρικών έχουµε όχι µόνο επάνω από θαλάσσιες περιοχές, αλλά και επάνω από την
επιφάνεια της γης, κυρίως λόγω της µεγάλης θερµοκρασιακής διαφοράς µεταξύ των αέριων µαζών.
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Τροποσφαιρικά σχηµατίζονται σε ξηρά και θάλασσα για διαφορετικούς λόγους.
Τροποσφαιρική διάδοση µέσω κυµατοδηγών.
Μέσα στην τροπόσφαιρα η µεταβολή της θερµοκρασίας είναι γραµµικά µεταβαλλόµενη όσο
αποµακρυνόµαστε από την επιφάνεια της γης – θάλασσας και ανεβαίνουµε προς την Στρατόσφαιρα.
Υπό Κ.Σ που λέγαµε στα φοιτητικά µας χρόνια (κανονικές συνθήκες) για κάθε άνοδο 100m από στην
επιφάνεια της γης –θάλασσας προς την στρατόσφαιρα η πίεση ελαττώνετε κατά 12mBar, και η
θερµοκρασία κατά 0,55 βαθµούς Κελσίου.
Κάτω από ορισµένες συνθήκες είναι δυνατόν αυτή η γραµµική µεταβολή να διαταραχθεί µε
αποτέλεσµα µέσα στην τροπόσφαιρα να δηµιουργούνται περιοχές µέσα στις οποίες παγιδεύονται τα
VHF και διαδίδονται σε απίστευτα µεγάλες αποστάσεις. Αυτά τα ουράνια µονοπάτια ονοµάζονται
«Κυµατοδηγοί» και κάνουν ακριβώς αυτό που λέει το όνοµά τους: Οδηγούν τα VHF σε πολύ µεγάλες
αποστάσεις.

Κυµατοδηγοί τύπου “C” και “S”
Κατά την διάρκεια του Aegean Contest σχηµατίζονται κυµατοδηγοί επάνω από το Αιγαίο και την
Μεσόγειο Θάλασσα που θα σας χρήσουν πολλά και ευχάριστα QSO, αλλά και πολύτιµους «πόντους».
QSO µέσω υπερυψωµένου κυµατοδηγού πάνω από το Αιγαίο µεταξύ Ρόδου-Αθήνας και Ρόδου –
Κιάτου.
2.3
Ώρες και διάρκεια τροποσφαιρικών. Το Aegean contest διεξάγεται το πρώτο Σαββατοκύριακο
(Σου – Κου στην Νεοελληνική αργό!) του Ιουλίου, τηνεποχή αυτή στον Ελλαδικό χώρο τα
τροποσφαιρικά σχηµατίζονται πολύ γρήγορα αµέσως µετά την ανατολή του ηλίου, κορυφώνονται κατά
την διάρκεια της ηµέρας, και µας αποχαιρετούν αργά- αργά όσο προχωρά η νύχτα. Τις κρίσιµες ώρες
του Contest, µεταξύ 10 το πρωί και 8 το βράδυ τα τροποσφαιρικά µπορούν να µας δώσουν την
ευκαιρία για QSO αποστάσεις δεκάδων και εκατοντάδων Km.
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Στο διαδίκτυο υπάρχει ένας θαυµάσιος ιστότοπος στην διεύθυνση:
http://www.dxinfocentre.com/tropo_eur.html στον οποίο µπορείτε να δείτε την πρόγνωση
σχηµατισµού τροποσφαιρικών στην Ευρώπη και στην λεκάνη της Μεσογείου.

Ο χάρτης τροποσφαιρικής
πρόγνωσης για της 10 Μαΐου 2010

Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται καθαρά ορισµένα χαρακτηριστικά παραδείγµατα QSO µέσω
τροποσφαιρικής διάδοσης στο προηγούµενο Aegean contest.

QSO µέσω Tropo κατά την διάρκεια του Aegean Contest.

Στο Aegean contest τα περισσότερα QSO, γίνονται στα 2m είτε µέσω οπτικής επαφής, είτε µέσω
τροποσφαιρικής διάδοσης, έχουν µαγεία, είναι διασκεδαστικά και εντυπωσιακά, αλλά….. η µητέρα
φύση προνόησε ώστε και οι 50 και οι 144 ΜΗΖ να µπορούν να διαδοθούν εξαιρετικά µακριά µέσω ενός
άλλου «ουράνιου δρόµου» πολύ έξω από την τροπόσφαιρά, µέσω του περίφηµου Εs ή Ε σποραδικού,
η Ιονόσφαιρα λοιπόν σε δράση! δεν αντανακλά και διαδίδει µόνο τα βραχέα, αλλά και τα VHF!!!
Στις γραµµές που ακολουθούν θα ασχοληθούµε µε την πρακτική πλευρά της διάδοσης των VHF µέσω
των Ε σποραδικών στρωµάτων της Ιονόσφαιρας.
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3.∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ VHF ΜΕΣΩ Ε – ΣΠΟΡΑ∆ΙΚΟΥ ΣΤΟ AEGEAN
Όλοι εµείς που αγαπούµε το Dx σε οποιαδήποτε µπάντα και σε οποιοδήποτε mode δεν θα ήµασταν
ειλικρινείς αν δεν παραδεχόµασταν ότι νοιώθουµε µια ιδιαίτερη έξαψη όταν κάνουµε µακρινά QSO είτε
στα 6 είτε στα 2m.
Τα βραχέα είναι βραχέα!! διαδίδονται εύκολα και µε λιτό σχετικά εξοπλισµό, έτσι είναι εύκολα
κατανοητό γιατί ένα QSO µε την Ιρλανδία στους 14 ΜΗΖ µας είναι απλά ευχάριστο ενώ το ίδιο QSO
στους 50 ΜΗΖ, µας συναρπάζει και στους 144 ΜΗΖ µας τρελαίνει!
Στο Aegean contest κάθε χρόνο ένας µεγάλος αριθµός QSO γίνεται µέσω Es ή Ε σποραδικού. Πολλές
φορές το Ε σποραδικό ονοµάζεται και «φαινόµενο» στην Ραδιοερασιτεχνική αργκό. Αν κάποια ηµέρα
ακούσετε δύο από τα «Ιερά τέρατα» των VHF τον SV1DH ή τον SV1OE να συζητούν για φαινόµενο
στα 6 ή 2m να είστε βέβαιοι ότι συζητούν για κάποιο άνοιγµα στην διάδοση των VHF µέσω Ε
σποραδικού.
Το Ε σποραδικό δεν είναι ένα µόνιµο Ιονοσφαιρικό στρώµα όπως τα D,E,F, κάθε ηµέρα, επί
εκατοµµύρια χρόνια ακόµη και την εποχή που δεν υπήρχαν άνθρωποι και ασύρµατοι τα στρώµατα
D,E,F σχηµατίζονται και µεταβάλλουν το ύψος – πάχος και τις άλλες ιδιότητές τους επί 365 ηµέρες το
χρόνο.
∆εν υπάρχει ηµέρα να ξηµερώσει και να µην έχουµε στρώµα D έως την δύση του ηλίου! Έχουν
ξηµερώσει όµως πάµπολλες ηµέρες ή εβδοµάδες χωρίς τον σχηµατισµό Ε σποραδικού επάνω από την
Ελλάδα, την Μεσόγειο την Ευρώπη.

Η Θέση σχηµατισµού του Εs σε σχέση µε το µόνιµο στρώµα Ε

3.1

Πώς και που σχηµατίζεται το Ε σποραδικό.

Το Ε σποραδικό στην ουσία δεν είναι ένα Ιονοσφαιρικό στρώµα, αλλά «σποραδικοί» σχηµατισµοί
ισχυρά ιονισµένου αέρα, που δηµιουργούνται κάτω από ειδικές συνθήκες ηλιακής δραστηριότητας σε
συνδυασµό µε την εποχή του έτους και το µαγνητικό πεδίο της γης. Η θέση τους δεν είναι σαφώς
καθορισµένη σε σχέση µε τα άλλα ιονοσφαιρικά στρώµατα. Υψοµετρικά σχηµατίζεται πολύ κοντά στο
µόνιµο στρώµα Ε σε ένα ύψος µεταξύ 120 και 230 Km. Αναλόγως των συνθηκών µπορεί να
σχηµατιστεί λίγο πιο κάτω από αυτό, λίγο πιο επάνω ακόµη και µέσα στο ίδιο το στρώµα Ε έχουµε
σχηµατισµό ισχυρού σποραδικού ιονισµού. Πιο σπάνια έχουµε σχηµατισµό ισχυρού σποραδικού
ιονισµού ακόµη και µέσα στο µόνιµο στρώµα F1, όταν αυτό συµβαίνει η εµβέλεια των VHF αυξάνει µε
γεωµετρική πρόοδο.
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∆ιάρκεια του Εs και εµβέλεια µέσω Ε σποραδικού.
Το Εs µπορεί να σχηµατιστεί οποιαδήποτε στιγµή της ηµέρας και οποιαδήποτε ηµέρα ή εποχή του
χρόνου! Κατά κανόνα όµως στην Βόρειο Εύκρατη περιοχή της γης που ζούµε το φαινόµενο
σχηµατίζεται κυρίως τους καλοκαιρινούς µήνες. Η µακροχρόνια έρευνα και παρακολούθηση του Ε
σποραδικού που σηµειωτέων ξεκίνησε το 1930 µόλις 80 χρόνια πίσω, έδειξε ότι έχουµε σχηµατισµό
του Εs:
Τον ∆εκέµβριο και Ιανουάριο κατά την διάρκεια του χειµερινού
απόγευµα.

ηλιοστασίου νωρίς το

Τον Απρίλιο και το πρώτο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου.
Τον Μάιο και τον Αύγουστο έχουµε καλά «ανοίγµατα»
Τον Ιούνιο και Ιούλιο έχουµε την κορύφωση του Es
Τον Ιούνιο και Ιούλιο το Εs σχηµατίζεται γρήγορα νωρίς το πρωί, µετά την ανατολή του ηλίου και
διαρκεί µέχρι την δύση του ή µετά την δύση πολλές φορές µε διάφορες αυξοµειώσεις του πλάτους,
ύψους και της σχετικής πυκνότητας ιονισµού τους.
Το Ιούλιο λοιπόν που εµείς έχουµε το Aegean contest βρισκόµαστε στην καλύτερη εποχή των
σποραδικών Ε σχηµατισµών. Όσοι πήραν µέρος στο Aegean του 2009 θα θυµούνται ότι είχαµε διάδοση
Ε σποραδικού στους 50 ΜΗΖ µέχρι και µετά τα µεσάνυχτα του Σαββάτου!
Τα καλύτερα «ανοίγµατα» του Εs συνήθως έρχονται το πρωί µεταξύ 10 και 12 και το απόγευµα 5 µε 7,
(θυµίζει ωράριο φροντιστηρίου Μαθηµατικών Hi.. Hi..).
Η κατεύθυνση του «ανοίγµατος» και η διάρκεια του δεν είναι απαραιτήτως ίδια για τους 50 και 144
ΜΗΖ. Το Es εµφανίζεται αρχικά στα 6m και στην συνέχεια στα 2m, αντίστοιχα η διάρκεια του
φαινοµένου είναι µεγαλύτερη στα 6m και µικρότερη στα 2. Εποµένως κατά την διάρκεια του Aegean
να έχετε την προσοχή σας αν υπάρχει «δυνατό» άνοιγµα στους 50 ΜΗΖ είναι πολύ πιθανόν να έχουµε
άνοιγµα Es και στους 144 ΜΗΖ.
Τι εµβέλεια έχουν τα VHF µε το Ε σποραδικό;
Με ένα «µικρό» άνοιγµα η εµβέλεια των VHF φθάνει τα 950 Km.
Με ένα «µεσαίο» άνοιγµα η εµβέλεια φθάνει τα 1850 Km
Και µε ένα «µεγάλο» άνοιγµα η εµβέλεια φτάνει τα 2775 Km.
Ας ήµαστε ειλικρινής, κανείς δεν ξέρει µε ένα Ε σποραδικά ιονισµένο σχηµατισµό ή σχηµατισµούς σε
ποια απόσταση θα φτάσει το σήµα του, πολύ περισσότερο δεν µπορούµε να µιλάµε για χιλιοµετρική
ακρίβεια! Οι παραπάνω εµβέλειες είναι αποτέλεσµα παρατηρήσεων µεταξύ των Ραδιοερασιτεχνών και
µην τις δένετε «κόµπο!»
Τύποι διάδοσης µέσω Es
∆ιάδοση Κλασσικού άλµατος.

«Αναπηδήσεις» VHF σε αποστάσεις από 950 έως 5000 Κm.
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∆είτε την παραπάνω εικόνα.
950 Km : Η απόσταση καλύφτηκε µε ένα άλµα από τον ποµπό στον Εs1 σποραδικό σχηµατισµό και
επιστροφή στην Γη. Σηµαντικό ρόλο παίζει η σχετικά µεγάλη γωνία εκποµπής της κεραίας του ποµπού.
2200 Km: Η απόσταση καλύφτηκε πάλι µε ένα άλµα από τον ποµπό στον Es2
σποραδικό σχηµατισµό του οποίου η θέση σε σχέση µε τον Es1 βρίσκεται κατά πολύ µετατοπισµένη σε
σχέση µε τον ορίζοντα. Σηµαντικό ρόλο εδώ έχει παίξει η χαµηλή γωνία εκποµπής της κεραίας του
ποµπού η οποία έστειλε το σήµα στον σποραδικό σχηµατισµό Es2.
5000 Km: Εδώ για να καλυφτεί η απόσταση χρειάστηκαν δύο άλµατα πρώτο
άλµα από την µικρής γωνίας εκποµπής κεραία του ποµπού µας στον σποραδικό σχηµατισµό Εs1 και
ανάκλαση στην θάλασσα. ∆εύτερο άλµα από την θάλασσα στον σποραδικό σχηµατισµό Es3 και από
εκεί «προσγείωση» στην κεραία του ανταποκριτή µας. Ο παραπάνω τρόπος διάδοσης των VHF θυµίζει
την διάδοση των HF είναι ο πιο συνηθισµένος τρόπος διάδοσης και κατά πάσα πιθανότητα έτσι θα
κάνετε τα δικά σας QSO µέσω Es στο φετινό Aegean contest, και ονοµάζεται Κλασσικός τύπος
διάδοσης των VHF µέσω Ε σποραδικού. Υπάρχουν διαφόρων ειδών τρόποι διάδοσης των VHF µέσω Es,
στις εικόνες που ακολουθούν φαίνονται δύο ¨ασυνήθιστοι» τρόποι διάδοσης των VHF σε ιδιαίτερα
µεγάλες αποστάσεις χωρίς «Άλµα».
3.3.1 ∆ιάδοση τύπου «Καθρέπτη»

∆ιάδοση των VHF µέσω Ε σποραδικού ιονισµού τύπου «Καθρέπτη»
Στην διάδοση τύπου καθρέπτη το σήµα των VHF από τον ποµπό φτάνει στο σποραδικά ιονισµένο
στρώµα Es1, αλλά µε τέτοια γωνία που δεν ανακλάτε πίσω στην γη, αλλά κινείτε παράλληλα προς την
επιφάνεια της γης έως ότου συναντήσει ένα άλλο σποραδικά ιονισµένο σχηµατισµό Es2 ο οποίος έχει
τόσο µεγάλη πυκνότητα ιονισµού ώστε καµπυλώνει στο σήµα πίσω στην γη.
Εδώ λοιπόν έχουµε δύο ανεξάρτητους σχηµατισµούς Es που χωρίζονται µεταξύ τους από µια περιοχή
φτωχού ιονισµού (για τα µέτρα των VHF) µέσα από την οποία διαδίδετε το σήµα VHF παράλληλα προς
την γη σε ένα ύψος 120 – 250 Km, συνήθως 120 ~ 150 Km είναι το ύψος «πτήσης» του σήµατός µας
και η απόσταση «Κύριος οίδε!», από εκατοντάδες έως χιλιάδες χιλιόµετρα.
3.3.2 ∆ιάδοση τύπου «Παγίδας».

∆ιάδοση µέσω κυµατοπαγίδας σε σποραδικό σχηµατισµό στρώµατος E
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Για κυµατοπαγίδες είχαµε µιλήσει στην Τροποσφαιρική διάδοση, η οποία από ότι δείχνουν τα πράγµατα
δεν έχει την αποκλειστικότητα. Κάτω από ορισµένες συνθήκες στο ύψος σχηµατισµού του στρώµατος
Εs µια µεγάλη σε µήκος περιοχή ιονίζεται µε ασύµµετρο τρόπο.
Η µια της πλευρά έχει πολύ πιο ισχυρό ιονισµό από την άλλη. Έτσι τα VHF εισχωρούν από την πλευρά
του ασθενέστερου ιονισµού αλλά συναντούν βαθµιαία αυξανόµενο ιονισµό µε αποτέλεσµα να
αναγκαστούν να καµπυλώσουν και να κινηθούν παράλληλα προς την επιφάνεια της γης σε ένα ύψος
150 Km περίπου.Αφού διανύσουν µια απόσταση που κυµαίνεται από εκατοντάδες έως χιλιάδες
χιλιόµετρα φτάνουν σε κάποιο σηµείο όπου ο ιονισµός είναι εξαιρετικά έντονος µε αποτέλεσµα να
ανακοπή η πορεία τους και να καµπυλώσουν προς την γη.
Με τον τρόπο αυτό έχουµε διάδοση των VHF σε τεράστιες αποστάσεις ΧΩΡΙΣ διαδοχικά άλµατα και
φυσικά χωρίς απώλειες στην ισχύ του σήµατος. ∆υστυχώς η άνευ αλµάτων διάδοση των VHF απαιτεί
συνθήκες εξαιρετικά έντονου ιονισµού, έτσι παρουσιάζεται σπανιότερα από την διάδοση των αλµάτων,
αλλά όταν παρουσιαστεί µας δίνει QSO µε εξαιρετικά δυνατά σήµατα και χωρίς QSB.

Μικτή διάδοση Tropo και Es
Ένα από τα πιο συνηθισµένα φαινόµενα είναι η µικτή διάδοση των VHF, κατά την οποία το ίδιο σήµα
διαδίδεται µέσω της Τροπόσφαιρας και του Εs ταυτόχρονα!
Η µικτή διάδοση παρουσιάζεται συνήθως όταν οι ανταποκρινόµενοι σταθµοί βρίσκονται σε
επικαλυπτόµενες αποστάσεις, σε αποστάσεις δηλαδή που καλύπτονται και από την Τροποσφαιρική
διάδοση και από την διάδοση µέσω Es.
Αν για παράδειγµα στις 11 το πρωί της Κυριακής του Aegean contest µεσουρανούντος έχουµε ένα
«Μεσαίο» Τροποσφαιρικό άνοιγµα µε άλµα γύρω στα 1000 Km, και ταυτόχρονα έχουµε ένα «Μικρό»
Σποραδικό άνοιγµα 1000 Km, τότε είναι πολύ πιθανό να έχουµε ταυτόχρονη διάδοση του ίδιου
σήµατος και από τα δύο «ανοίγµατα» µε αποτέλεσµα στο σηµείο λήψης να έχουµε σήµατα µε έντονο
QSB λόγω διαφοράς φάσης.

Μικτή διάδοση VHF και από την Τροπόσφαιρα και µέσω Ε σποραδικού
Σε αυτή την περίπτωση δοκιµάστε να αλλάξετε την πόλωση της κεραίας σας.
Πολλές φοράς ένα σήµα εκπέµπετε µε οριζόντια πόλωση και περνώντας από τις Ε σποραδικά ιονισµένες
περιοχές αλλάζει πόλωση σε κατακόρυφη! ή το αντίστροφο, αλλάζοντας την πόλωση της κεραίας
λήψεως επιλέγουµε το πιο δυνατό σήµα και έτσι είτε εξαφανίζουµε το QSB, είτε το περιορίζουµε
δραστικά.
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Το Ε σποραδικό στο Aegean contest 2009
Το Aegean contest του 2009 χαρακτηρίστηκε από πολύ καλά ανοίγµατα µέσω Ε σποραδικού. Τα
ανοίγµατα δεν είχαν µόνο απίστευτα µεγάλη διάρκεια, αλλά και υποδειγµατική σταθερότητα χαρίζοντας
µας QSO εξαιρετικής ποιότητας και εµβέλειας, ακόµη και µε την χρήση απλών πανκατευθυντικών
κεραιών 5/8 λ.
Από τα µεγάλα πλεονεκτήµατα των επικοινωνιών µέσω Εs είναι το ότι δεν απαιτούνται µεγάλες ισχύς.
Αν υπάρχει «πέρασµα» θα περάσεις και µε 5 Watt, και µε 50 και µε 100. Έτσι όλοι όσοι προτίθενται να
δουλέψουν το Aegean contest σαν σταθµοί /Portable δεν απαιτείται να έχουν µεγάλες ισχύς.
Σε ότι αφορά για παράδειγµα την οµάδα J43N οι επαφές στους 50 ΜΗΖ, µέσω Εs έγιναν µε το IC-703
Plus, το FT-690 µαζί µε το 10Watt-ο Linear, και τον έρωτα της ζωής µου!!! το FT-817, δηλαδή µε
ισχύς 5 και 10 Watt.
∆είτε κάποια από τα αποτελέσµατα σταθµών των 50 ΜΗΖ του προηγούµενου Aegean Contest για να
πάρετε µια ιδέα της «δύναµης» του Es.
SZ7XAN

4980045 points

SV9CJO

6398124 points

SV1JGX/P 5982344 points
SV5DKL

5602083 points

SV2MCH/P 896773 points
Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνονται καθαρά κάποια από τα «ανοίγµατα» του Ε σποραδικού στους 50
ΜΗΖ κατά την διάρκεια του περυσινού Contest.

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σ ε λ ί δ α 54

Ορισµένα µόνο «ανοίγµατα» Εs στους 50 ΜΗΖ κατά την διάρκεια του Aegean contest.
Παρόµοιας έκτασης αλλά µικρότερης διάρκειας ήταν τα ανοίγµατα στα 2m.
Πώς όµως θα ξέρουµε τι συµβαίνει από πλευράς Εs ανοιγµάτων κατά την διάρκεια του contest; Στο
διαδίκτυο υπάρχει ένας εξαιρετικός ιστότοπος στην διεύθυνση:
http://www.vhfdx.net/spots/map.php?Lan=E&Frec=50&ML=M&Map=EU από όπου µπορείτε να

ενηµερώνεστε σε σχεδόν πραγµατικό χρόνο για το τι συµβαίνει στους 50 ΜΗΖ.
Στον ίδιο ιστότοπο στην σελίδα:
http://www.vhfdx.net/spots/map.php?Lan=E&Frec=144&ML=M&Map=EU µπορείτε να βλέπετε τα

τεκταινόµενα µε το Ε σποραδικό στα 2m.

Θεωρία είπαµε, τα γένια µας τα ευλογήσαµε, καιρός να δούµε στην πράξη τι γίνεται….
Αρχικά θα πρέπει να κάνουµε µια βασική παραδοχή: Το Aegean contest είναι ένας Ελληνικός
Ραδιοερασιτεχνικός ∆ιαγωνισµός φτιαγµένος από Έλληνες Ραδιοερασιτέχνες µε µεράκι και αγάπη. ∆εν
είναι αντιγραφή κάποιου άλλου διαγωνισµού, και δεν ανταγωνίζεται άλλα contest που τρέχουν στις
ίδιες ηµεροµηνίες οι συχνότητες.
Εκτός από την προβολή της χώρας µας στο εξωτερικό το Aegean προσπαθεί να δώσει στους
Ραδιοερασιτέχνες που η άδεια τους ή οι γενικότερες συνθήκες δεν τους επιτρέπουν να έχουν
δραστηριότητες πέρα από τα συνηθισµένα καθηµερινά VHF/UHF – FM Qso µια ευκαιρία, µια γεύση και
µιας άλλης δραστηριότητας που ονοµάζεται διαγωνισµός – contest µεταξύ των Ραδιοερασιτεχνών.
∆ικαίωµα, αν µη τι άλλο ανθρώπινο, έχουν ΟΛΟΙ οι Ραδιοερασιτέχνες, και ο κάτοχος ενός φορητού ή
κινητού FM ποµποδέκτη, και ο κάτοχος ενός All-mode ακριβού ή φθηνού. Το ∆ικαίωµα στην
διαφορετικότητα, στο σπάσιµο της ρουτίνας, έχει και ο Ραδιοερασιτέχνης µε εξοπλισµό µια λ/4 στο
αυτοκίνητο ή ένα Rubber – Duck στο φορητό, αλλά και αυτός που έχει Stack-αρισµένες Beam µε
προενισχυτές χαµηλού θορύβου και ένα γραµµικό ενισχυτή – Linear ώστε όχι να ακούει από µακριά,
αλλά να µιλάει και µακριά!.
Ο καθένας µπορεί να ταξιδέψει στο όνειρο ανάλογα µε τον εξοπλισµό του. Μικρός εξοπλισµός, µικρό
ταξίδι, αλλά ταξίδι στο καινούργιο, στην συγκίνηση, στην χαρά, στην επικοινωνία. Μεγάλος
εξοπλισµός, µεγαλύτερες συγκινήσεις, µακρινότερες επικοινωνίες περισσότερη χαρά και διασκέδαση.
Είναι σαν την ζωή µας, καλύτερα ένα κοντινό ταξίδι από την Αθήνα µέχρι την Αίγινα µε το καραβάκι,
διανυκτέρευση σε ενοικιαζόµενο δωµάτιο, και µπανάκι στην δηµοτική παραλία αντί να καθίσουµε πάλι
στην ίδια καφετέρια στους Αµπελοκήπους να αναµασάµε τα ίδια και τα ίδια µε τους ίδιους φίλους, και
να βλέπουµε στην Αλεξάνδρας τα ίδια Αυτοκίνητα, τρόλεϊ, και λεωφορεία να περνούν.
Οι έχοντες και κατέχοντες θα πάνε αεροπορικώς στην Ρόδο, θα διανυκτερεύσουν σε ξενοδοχείο 5
Αστέρων, και θα κάνουν το µπανάκι τους στην πισίνα ή την ιδιωτική πλαζ του ξενοδοχείου. Έτσι είναι
η ζωή παντού, και στην κοινωνία και στον Ραδιοερασιτεχνισµό.
∆εν αποκλείεις από το contest τον Ραδιοερασιτέχνη που έχει µόνο ένα ποµποδέκτη FM, για να χαρεί
και να διασκεδάσει µόνο ο ιδιοκτήτης του SSB! ∆εν αποκλείεις τον κάτοχο µιας 510, για να εκπέµψει
µόνο ο ιδιοκτήτης της οριζόντιας Beam των 9 ή 14 στοιχείων.
Το Aegean είναι ανοιχτό και ανήκει σε όλους, είναι χαρά και γιορτή για όλους τους Ραδιοερασιτέχνες
Έλληνες και µη. Όλοι µαζί θα υποστηρίξουµε το contest και όλοι µαζί θα διασκεδάσουµε στο contest.
Η θέση και οι «πόντοι» που θα πάρει ο καθένας µας δεν έχουν σηµασία, σηµασία έχει ότι από µια
βουνοκορφή η παραλία θα µιλήσεις µε νέους σταθµούς και µε νέες περιοχές ή χώρες.
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Θα ζήσεις την επικοινωνία σε κάθε της µορφή, µε οπτική επαφή, τροποσφαιρική διάδοση ή Ε
σποραδικό, µε φωνή, Cw, ή SSTV, σηµασία έχει η συµµετοχή, οµαδική η µεµονωµένη.
∆εν έχει σηµασία αν έχεις εµπειρία στο contest ή όχι, θα µάθεις από τους συναδέλφους κατά την
διάρκεια του Contest, άλλωστε δεν είναι τριγωνοµετρία! 5-9, τον αύξοντα αριθµό επαφής και το Locator δίνεις. Αν πάλι δεν ξέρεις το Locator ζήτησε από κάποιον άλλο συνάδελφο να στο προσδιορίσει. Οι
Ραδιοερασιτέχνες αλληλοσυµπληρώνουν τις γνώσεις τους, δεν κάνουν επίδειξης γνώσης, δεν ξέρω
κάτι; Σε ρωτώ και µαθαίνω, δεν ξέρω κάτι η σειρά µου να ρωτήσω και η σειρά σου να απαντήσεις
Ας πάµε στο πρακτικό κοµµάτι του διαγωνισµού.
5. Το AEGEAN CONTEST ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
5.1 Φορητοί σταθµοί.
Οι συνάδελφοι που ο εξοπλισµός τους το διήµερο του διαγωνισµού περιορίζεται σε ένα φορητό
ποµποδέκτη δεν πρέπει να απογοητεύονται.
Επιλέξτε το ψηλότερο σηµείο από το οποίο µπορείτε να εκπέµπετε. Ακούστε προσεκτικά µε χαµηλό
squelch στο 145.500 ΜΗΖ ή γύρω από αυτό. Η συχνότητα αυτή χρησιµοποιείτε σε όλη την Ελλάδα σαν
συχνότητα κλήσης των σταθµών FM ειδικά στην επαρχία, αν και είναι συχνότητα κλήσεις µόνο µεταξύ
σταθµών Mobile.
Αν ήδη υπάρχει «κίνηση» βρείτε ένα κενό και εκφωνήστε το διακριτικό σας. Αν η συχνότητα είναι
«κενή» καλέστε µε το τυποποιηµένο:
CQ CQ AEGEAN CONTEST SV1NK SV1NK ∆ΙΑΚΟΠΗ.
(ΣΙ ΚΙΟΥ, ΣΙ ΚΙΟΥ ΕΤΖΙΑΝ ΚΟΝΤΕΣΤ ΣΙΕΡΑ ΒΙΚΤΟΡ ΕΝΑ
ΝΟΒΕΜΠΕΡ ΣΙΕΡΑ ΒΙΚΤΟΡ ΕΝΑ ΝΟΒΕΜΠΕΡ ΚΙΛΟ ∆ΙΑΚΟΠΗ).
Όταν λάβετε απάντηση απλά εκφωνήστε:
(ΤΟ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΣΑΣ) Ε∆Ω SV1NK 5-9
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΑΦΗΣ 001 ΛΟΚΕΙΤΟΡ ΚΙΛΟ ΜΕΞΙΚΟ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ
ΕΞΡΕΗ ΒΙΚΤΟΡ ∆ΙΑΚΟΠΗ . Το locator µεταβάλετε ανάλογα µε το γεωγραφικό διαµέρισµα που
βρίσκεστε.
Κατά την διάρκεια του QSO αν τα σήµατα είναι χαµηλά «βγάλτε» το Squelch διαφορετικά κρατήστε το
χαµηλά για να εξοικονοµείτε µπαταρία.
Αν «ξεµείνετε» από µπαταρία και έχετε εφεδρική µπαταρία χρησιµοποιήστε την για να συνεχίσετε τα
QSO και την εξαντληµένη βάλτε την στον Ήλιο! Αντιεπιστηµονικό αλλά θα δείτε ότι η µπαταρία θα
«ξαναγεµίσει» ως εκ θαύµατος και θα σας επιτρέψει µερικά ακόµη QSO.
Με ένα φορητό δεν περιµένετε θαύµατα! Έλα όµως που στο Aegean contest συµβαίνουν! Μην
εκπλαγείτε αν κάνετε simplex QSO µε σταθµούς που βρίσκονται σε αποστάσεις πάνω από 150 KM.
Σηµειώνετε τα QSO που κάνετε, ώρα, µπάντα, report-ο αύξοντα αριθµό επικοινωνίας και locator του
συνοµιλητή σας. Στο τέλος πάρτε ένα χάρτη και δείτε µε ποιες περιοχές µιλήσατε, τα συναισθήµατα
που θα νοιώσετε θα είναι µοναδικά.
Εγώ φτιάχνω ένα χάρτη µε τα QSO που κάνω κάθε χρόνο, και κάθε χρόνο εντυπωσιάζοµαι από τις
νέες περιοχές ή χώρες µε τις οποίες µιλάω.
Ένας φορητός σταθµός βασισµένος σε µπαταρίες έχει περιορισµένη διάρκεια δραστηριότητας, αυτό
είναι αναµφισβήτητο γεγονός, έτσι καλό είναι να συµµετέχετε στο contest µεταξύ 11:00 και 13:00
είναι η καλύτερη πρωινή ώρα, και το απογευµατάκι 17:00 µε 19:00.
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Σταθµοί επί αυτοκινήτου ή mobile
Οι mobile σταθµοί σε κάθε περίπτωση είναι οι πιο ευέλικτοι και εύκολοι σε συµµετοχή σταθµοί του
διαγωνισµού. Έχουν δυνατότητα άµεσης µετακίνησης για αναζήτηση καλύτερων σηµείων επικοινωνίας,
σε όλα τα σύγχρονα αυτοκίνητα υπάρχει κλιµατισµός. Η µπαταρία φορτίζεται από την µηχανή του
αυτοκινήτου ενώ υπάρχει άφθονο µέταλλο για Radial στην ή στις κεραίες που θα χρησιµοποιήσετε.
Ένας κινητός σταθµός µπορεί να εκπέµψει τουλάχιστον µε 50 Watt, µην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και
VHF αυτοκινήτου µε 75 Watt! εποµένως ισχύς υπάρχει, κεραίες on car ή on mast υπάρχουν οπότε όλα
συνηγορούν για µια επιτυχηµένη συµµετοχή στο Contest.
Αν ο ποµποδέκτης σας είναι µόνο FM ψάξτε και καλέστε µεταξύ 145.300 – 145.575 ΜΗΖ πέρσι οι
πλειοψηφία των σταθµών FM σε αυτήν την ζώνη έκαναν QSO. Από πλευράς εµβέλειας τα πάντα είναι
ρευστά από δεκάδες χιλιόµετρα έως εκατοντάδες χιλιόµετρα, τα πάντα εξαρτώνται από την ισχύ, την
κεραία, το ύψος και τα τροποσφαιρικά. Να περιµένετε ελάχιστη εµβέλεια γύρω στα 50 ΚΜ και
βλέπουµε…… γιατί όλο και κάποιος θα βρίσκετε σε πλεονεκτικότερη θέση από εσάς για να του
µιλήσετε. Μην ξεχάσετε ότι το αµάξωµα του αυτοκινήτου σας έχει «κατευθυντικές» ικανότητες πάνω –
κάτω όπως η Beam, αν ένα σταθµό δεν τον ακούτε ή δεν σας ακούει καλά περιστρέψτε ή µετακινήστε
εµπρός-πίσω το αυτοκίνητο έως ότου βελτιωθούν οι συνθήκες επικοινωνίας σας.

Υπαίθριοι σταθµοί ή Portable
Οι υπαίθριοι σταθµοί είναι οι σταθµοί των οργανωµένων Contesters. Είναι αυτοί που δεν «τρέχουν» το
Contest µόνο για την συµµετοχή και την διασκέδαση, αλλά ΚΑΙ για µια καλή θέση στην γενική
κατάταξη. Οι οργανωµένοι διαγωνιζόµενοι «στρατοπεδεύουν» µε σκηνές και τέντες αναδιπλούµενες
καρέκλες και πολυθρόνες γεννήτρια ή γεννήτριες, Beam κάθε τύπου και είδους, µηχανήµατα All-mode
ως επί το πλείστον φορητά ψυγεία και προµήθειες για ένα 48ωρο!
Οι υπαίθριοι σταθµοί είναι σταθµοί της παρέας, και την οργάνωσης, µεταξύ χαβαλέ και ψησίµατος
γίνονται τα καλύτερα QSO, πέρα από τα αστεία όµως η συνύπαρξη και συν λειτουργία πολλών
σταθµών µαζί απαιτεί οργάνωση στην λειτουργία και τεχνική µελέτη στην εγκατάσταση.
Απαιτείται να γνωρίζει ο καθένας τον ρόλο και την βάρδια του όσον αφορά την λειτουργία του
σταθµοί, ενώ όσο αφορά την εγκατάσταση θα πρέπει να ξέρει τι εξοπλισµό θα φέρει ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ,
και κυρίως αν έχει προβλήµατα εκποµπής ανεπιθύµητων συχνοτήτων, και να έχει προβλήµατα στην
λήψη από σταθµούς που εκπέµπουν σε κοντινή απόσταση.
Πολύ σηµαντικό είναι να χρησιµοποιήσετε διαφορετική τροφοδοτική διάταξη για κάθε ποµποδέκτη,
ώστε να αποφύγετε την ανάδραση µέσω της τροφοδοσίας. Αν έχετε γεννήτρια χρησιµοποιήστε
σταθεροποιητή 230 Volt και ξεχωριστό τροφοδοτικό για κάθε µηχάνηµα. Αν έχετε µόνο Μπαταρίες
χρησιµοποιήστε Voltage Converter από 12DC σε 230Volt AC και µετά τροφοδοτικό 220Volt
AC/13.8Volt DC.
Μοιράστε τις κεραίες όσον αφορά την πόλωση και τοποθετήστε τες σε διαφορετικά ύψη και σε όσο
γίνετε µεγαλύτερη απόσταση µεταξύ τους.
Τέλος αν δεν έχετε καλό σύστηµα γείωσης µην γειώσετε τίποτε γιατί η γείωση θα λειτουργεί σαν
κεραία και θα RF-φιάζουν τα πάντα!
Οι εµβέλεια των υπαίθριων σταθµών είναι κατά κανόνα µεγάλη και ξεκινά από τις εκατοντάδες έως
χιλιάδες χιλιόµετρα, σε αντίθεση µε τους φορητούς και κινητούς σταθµούς που ξεκινούν από
χιλιόµετρα και καταλήγουν σε εκατοντάδες χιλιόµετρα.

Σταθµοί βάσεως-σταθεροί η Base Stations
Είναι οι σταθµοί που έχουµε στο σπίτι µας ή στο εξοχικό µας. Είναι το Shack µας, η καλύβα µας, το
ησυχαστήριό µας, ο ιερός χώρος που µόνο εµείς µπορούµε να µπούµε! ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΑΣ!!!
Εδώ έχουµε τον εξοπλισµό µας, τις κεραιάρες µας, το ψυγείο και την υποστήριξη από την XYL, σε
καφέ, τσιγάρα (???) , αναψυκτικά, και σάντουιτς.
Εδώ υπάρχει Internet για να παίρνουµε και να δίνουµε πληροφορίες στο cluster, αδιάλειπτη παροχή
ρεύµατος, και κλιµατισµός, από εδώ ξεκινάµε ένα ταξίδι αξιώσεων στο Contest µε όλες τις
διευκολύνσεις.
Κατά κανόνα οι σταθµοί βάσεως κονταροχτυπιούνται µε τους υπαίθριους σταθµούς. Οι πρώτοι έχουν
τον τεχνολογικό εξοπλισµό και οι δεύτεροι την τοποθεσία! Η εµβέλεια των σταθµών βάσεως κατά
κανόνα είναι εκατοντάδες χιλιοµέτρων, έως χιλιάδες χιλιόµετρα.

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σ ε λ ί δ α 57

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ MODE ΓΙΑ ΤΟ AEGEAN CONTEST.
Το Aegean contest είναι ένας διαγωνισµός που έχει δύο σκέλη. Το ένα αφορά τα QSO που γίνονται
µέσα στην Ελλάδα και που στην πλειοψηφία τους αφορά κινητούς ή φορητούς σταθµούς µε FM
διαµόρφωση, και το άλλο αφορά τα QSO που γίνονται µε σταθµούς εκτός Ελλάδος από υπαίθριους ή
σταθµούς Βάσεως συνήθως σε SSB.
Φορητοί ή κινητοί σταθµοί που βρίσκονται κοντά στα σύνορα µπορούν να επικοινωνήσουν µε
σταθµούς γειτονικών χωρών, αλλά όσοι βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας επικοινωνούν µε
Ελληνικούς σταθµούς.
Οι υπαίθριοι και οι σταθµοί βάσεως επικοινωνούν συνήθως σε SSB mode µε σταθµούς του εξωτερικού
µεταφέροντας την Ελληνική παρουσία χιλιάδες χιλιόµετρα µακριά.
Και οι µεν και δε είναι υποχρεωµένοι να χρησιµοποιούν ορισµένες συχνότητες ανάλογα µε το mode
που τους ενδιαφέρει. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι συχνότητες και τα Mode του Aegean
contest.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ AEGEAN CONTEST
50.090 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ CW
50.150 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ SSB
50.510 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ SSB -SSTV
50.511 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ SSB- RTTY
144.050 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ CW ΣΤΕΝΟΥ ΕΥΡΟΥΣ
144.540 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ FM-CW
144.300 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ SSB
144.500 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ SSB -SSTV
144.520 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ FM -SSTV
144.600 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ SSB-RTTY
145.212,5 ΕΩΣ 145.287,5 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ QSO ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ FM
145.300 FM - RTTY
145.312,5 ΕΩΣ 145.487,5 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ QSO ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ FM
145.512,5 ΕΩΣ 145.587,5 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ QSO ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ FM
432.050 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ CW
433.720 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΕ FM-CW
432.200 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ SSB
432.500 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ SSB -SSTV
432.600 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ SSB -RTTY
433.400 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ FM-SSTV
433.600 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ FM-RTTY
433.425 ΕΩΣ 433.487,5 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ QSO ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ FM
433.512,5 ΕΩΣ 433.575 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ QSO ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ FM
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ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ AEGEAN CONTEST ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ FM
Αγαπητοί συνάδελφοι χειριστές συσκευών µε διαµόρφωση FM, οι παρακάτω οδηγίες θα σας βοηθήσουν
να απολαύσετε το AEGEAN CONTEST αρκεί να τις έχετε δίπλα στον « ποµποδέκτη σας.»
50 ΜΗΖ
Στους 50 ΜΗΖ ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ Η ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ FM αλλά µόνο στενού εύρους διαµορφώσεις SSB,
CW κλπ. εποµένως στο AEGEAΝ Contest δεν επιτρέπετε και δεν θα γίνει δεκτή καµία επαφή σε
διαµόρφωση FM.
144 MHZ
Στους 144 ΜΗΖ οι χειριστές FM µπορούν να εργαστούν στις παρακάτω συχνότητες: 145.212,5 έως
145.593,5
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ CW-MGM ΣΕ FM
Συχνότητα κλήσεως και QSO 144.540 ΜΗΖ.
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ SSTV
144.520 QSO σε FM- SSTV.
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ FM-RTTY
145.300 QSO σε FM- RTTY.
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ QSO ΜΕ FM ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Η περιοχή από 145.212,5 έως 145.593,5 µπορεί να χρησιµοποιηθεί για QSO σε FM διαµόρφωση µε
βήµα 12,5 ΚΗΖ, ΕΚΤΟΣ από τους 145.300 που έχουν δοθεί για QSO σε FM – RTTY και τους 145.500
που έχουν δοθεί για κλήσεις κινητών σταθµών.
Προτιµήστε τις «στρογγυλές» συχνότητες πχ 145.225 – 145.250 – 145.275 που είναι περισσότερο
γνωστές και χρησιµοποιούµενες, αντί των «µισών» συχνοτήτων πχ 145.212,5 – 145.237,5 –
145.262,5
Συχνότητες πρώτης επιλογής
145.225, 145.250, 145.275, 145.325, 145.350, 145.400, 145.425, 145.450, 145.475, 145.525,
145.550,145.575
Εποµένως υπάρχουν 12 συχνότητες πρώτης επιλογής και 15 συχνότητες δεύτερης επιλογής. Συνολικά
27 simplex συχνότητες υπάρχουν στην διάθεση των χειριστών FM για QSO στο AEGEAN CONTEST.
432 ΜΗΖ
Στους 432 ΜΗΖ οι χειριστές FM µπορούν να εργαστούν στις παρακάτω συχνότητες:
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ FM- SSTV
433.400 QSO σε FM - SSTV.
ΣΥΧΝΟΤΗΤA RTTY
433.600 QSO σε FM-RTTY
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ QSO ΜΕ FM ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Η περιοχή από 433.425 έως 433.575 µπορεί να χρησιµοποιηθεί για QSO σε FM διαµόρφωση, ΕΚΤΟΣ
από τους 433.5000 που έχουν δοθεί για κλήσεις κινητών σταθµών.
Προτιµήστε τις «στρογγυλές» συχνότητες πχ 433.425 – 433.450 – 433.475 που είναι περισσότερο
γνωστές και χρησιµοποιούµενες, αντί των «µισών» συχνοτήτων πχ 433.437,5 – 433.462,5 –
433.487,5. Αν φυσικά όλες οι «στρογγυλές» συχνότητες χρησιµοποιούνται τότε χρησιµοποιήστε τις
«µισές».
Συχνότητες πρώτης επιλογής:
Εποµένως υπάρχουν 6 συχνότητες πρώτης επιλογής στην διάθεση των χειριστών FM για QSO στο
AEGEAN CONTEST.
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ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ AEGEAN CONTEST ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ SSB/CW
Αγαπητοί συνάδελφοι χειριστές συσκευών µε διαµόρφωση SSB/CW, οι παρακάτω οδηγίες θα σας
βοηθήσουν να απολαύσετε το AEGEAN CONTEST αρκεί να τις έχετε δίπλα στον « ποµποδέκτη σας.»
50 ΜΗΖ
Στους 50 ΜΗΖ επιτρέπονται όλα mode εκτός από FM. Την φωνή και τα ψηφιακά mode, εύρος είναι
µέχρι 2700 ΗΖ, για δε το CW το εύρος είναι τυπικά 500 ΗΖ.
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ CW
Στους 50 ΜΗΖ οι χειριστές CW µπορούν να χρησιµοποιήσουν στις συχνότητες από:
50.080 έως 50.100 µε Κεντρική συχνότητα κλήσης τους 50.090 ΜΗΖ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ SSB
Στους 50 ΜΗΖ οι χειριστές SSB µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις συχνότητες από 50.130 έως 50.200
µε Κεντρική συχνότητα κλήσης τους 50.150 ΜΗΖ.
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ SSB-SSB-5

SSTV

50.510 QSO σε SSB-SSTV
ΣΥΧΝΟΤΗΤA SSB- RTTY
50.600 QSO σε SSB-RTTY.
144 ΜΗΖ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ CW
Στους 144 ΜΗΖ οι χειριστές CW µπορούν να χρησιµοποιήσουν στις συχνότητες από:
144.035 έως 144.137,5 και 144.138,5 έως 144.150 µε Κεντρική συχνότητα κλήσης τους 144.050
ΜΗΖ.
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ SSB
Στους 144 ΜΗΖ οι χειριστές SSB µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις εξής συχνότητες:
144.150 – 144.160
144.182,5 – 144.360
144.300 Κεντρική συχνότητα κλήσεως.
144.372,5 – 14.399
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ SSB- SSTV
144.500 QSO σε SSB-SSTV
ΣΥΧΝΟΤΗΤA SSB-RTTY
144.600 QSO σε SSB-RTTY
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ QSO ΣΕ SSB
Στους 144 ΜΗΖ οι χειριστές µε διαµόρφωση SSB µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις εξής συχνότητες για
QSO.
144.150

-144.160

144.182,5 - 144.360 Με κεντρική συχνότητα κλήσεως τους 144.300 ΜΗΖ
144.372,5 - 144.399
432 MHZ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ CW
Στους 432 ΜΗΖ οι χειριστές CW µπορούν να χρησιµοποιήσουν στις συχνότητες από:
432.025 – 432.050

QSO σε CW στενού εύρους

432.050

Κεντρική συχνότητα κλήσης σε CW στενού εύρους

432.050 – 432.087,5

QSO σε CW στενού εύρους

432.088,5 – 432.099,5 QSO σε CW στενού εύρους
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ SSB
Στους 432 ΜΗΖ οι χειριστές SSB µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις εξής συχνότητες:
432.100 – 432.200
432.200

QSO σε SSB

Κεντρική συχνότητα κλήσης σε SSB

432.200 – 432.347,5 QSO σε SSB
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑA SSB- SSTV
432.500 QSO σε SSB-SSTV
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑA SSB- RTTY
432.600 QSO σε SSB-RTTY.
7. SSTV ΚΑΙ AEGEAN CONTEST
Στο Aegean του 2009 για πρώτη φορά πήραν δοκιµαστικά µέρος σταθµοί σε SSTV mode. Φέτος η
συµµετοχή θα είναι σαφώς µεγαλύτερη µια και στον χρόνο που πέρασε και περισσότερη εµπειρία
αποκτήθηκε, και περισσότεροι σταθµοί απέκτησαν τον απαιτούµενο εξοπλισµό για SSTV.
Έτσι όσοι θα εκπέµψουν SSTV στα 2m:
Θα χρησιµοποιήσουν τους 144.500 ΜΗΖ / USB
Όσοι εκπέµψουν µε FM mode θα χρησιµοποιήσουν τους 144.520 ΜΗΖ
Όσοι εκπέµψουν SSTV στα 70cm:
Θα χρησιµοποιήσουν τους 432.500 ΜΗΖ / USB
Όσοι εκπέµψουν µε FM mode θα χρησιµοποιήσουν τους 433.400 ΜΗΖ
Όσοι συνάδελφοι αγαπούν το SSTV αλλά δεν είναι έτοιµοι να λάβουν µέρος ή απλά θέλουν να δούν τι
είναι το SSTV, στην ιστοσελίδα µου:
http://users.forthnet.gr/ath/sv1nk/live_sstv.htm
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µπορείτε να δείτε την εξέλιξη του Aegean SSTV Contest «ζωντανά». Εκτός από τις 4-5 Ιουλίου 2010
που η σελίδα θα µεταδίδει ΚΑΙ το AEGEAN SSTV Contest όλο τον υπόλοιπο χρόνο µεταδίδει «ζωντανά»
και σε πραγµατικό χρόνο τις εκποµπές που γίνονται στα βραχέα στην συχνότητα 14.230 ΜΗΖ/USB.
Όσοι συνάδελφοι µπορούν να λάβουν εικόνες SSTV αλλά δεν µπορούν να εκπέµψουν ας στείλουν µια
QSL κάρτα µέσω Buro ή µε το ταχυδροµείο µε το RSV της εικόνας που έλαβαν, ή αν δεν υπάρχει QSL
κάρτα η δεν εξυπηρετήστε (κακός) από το buro της ΕΕΡ στείλτε την εικόνα που λάβατε στο e-mail του
σταθµού που την έστειλε.
Αν δεν ξέρετε το e-mail του στείλτε το δικό µου e-mail τις εικόνες και θα φροντίσω εγώ να τις
παραλάβουν. Η αναφορά σας είναι πολύ σηµαντική γι’ αυτό µην την αµελήσετε.
Επίλογος!
3 και 4 Ιουλίου φίλοι µου το Aegean contest σας περιµένει να λάβετε µέρος, να διασκεδάσετε, να
χαρείτε µακρινά ή ανέλπιστα QSO. Ελέγξτε τον εξοπλισµό σας και «βγείτε» για όση ώρα ή ώρες
µπορείτε. Έστω και µια συνοµιλία να κάνετε σε οποιαδήποτε συχνότητα, απόσταση, ή mode θα
βοηθήσετε κάποιον διαγωνιζόµενο να βελτιώσει την βαθµολογία του. Έστω και ένα QSO να κάνετε
στείλτε την συµµετοχή σας στον συνάδελφο Λεωνίδα Φίσκα SV2DCD ο οποίος θα φροντίσει, έκ µέρους
του «Aegean DX Group» να λάβετε ένα αναµνηστικό δίπλωµα που θα σας θυµίζει την συµµετοχή σας
στον διαγωνισµό, και συγχρόνως θα σας προτρέπει το 2011 να κάνετε περισσότερα και µακρινότερα
QSO!

Ραντεβού λοιπόν στις συχνότητες
στις 3 και 4 Ιουλίου 2010…
στους 50 – 144 – 432 ΜΗΖ…
εδώ J43N από το KM17HX

CQ AEGEAN CONTEST QRZ?

Πολλά 73
de SV1NK
Μάκης
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Αγαπητοί συνάδελφοι.
Άλλο ένα AEGEAN VHF CONTEST το ΕΝΑΤΟ στην σειρά θα είναι στον αέρα για φέτος 3 και 4 Ιουλίου,
από τις 00:00 UTC, ή 03:00 ώρα Ελλάδας τα ξηµερώµατα του Σαββάτου 3/7 έως τις 3 τα ξηµερώµατα
της επόµενης ∆ευτέρας (00:00 UTC τα µεσάνυχτα της Κυριακής, 4/7) .
Όπως και πέρυσι λοιπόν, έτσι και φέτος γίνεται ακόµη πιο οργανωµένη η προσπάθεια προβολής του
διαγωνισµού και µια πιο συστηµατική προσέλκυση συµµετοχών, για ένα ακόµη καλύτερο Aegean VHF
contest.
Την όλη φιλότιµη δουλειά την έχουν επιφορτισθεί µερικά από τα µέλη του AEGEAN DX GROUP (ADX)
και ελπίζουµε να αποδώσει καρπούς, αλλά η σηµαντικότερη βοήθεια γιά προβολή προέρχεται από
όλους εσάς πού κάνατε το Aegean VHF Contest θεσµό…
Σηµαντικότατη είναι η βοήθεια του SV1NK Μάκη, του SW1IYC Αλέξανδρου, SW1IYD ∆ηµήτρη,
SV1FKN Ανδρέα και της SW1IWM Ελένης Μανωλάτου.
Φυσικά και του manager του διαγωνισµού, τον εξαίρετο και πολλά υποσχόµενο SV2DCD, Λεωνίδα
Φίσκα. Τους οποίους το γκρούπ ιδιαίτερα ευχαριστεί!
Επίσης το Aegean DX group ευχαριστεί για την ενεργή υποστήριξη και συµµετοχή, τους:
Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών ΕΕΡ.
Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Αιγαίου (Aegean Radio Association ΑRΑ).
Ένωση Ραδιοερασιτεχνών ∆ωδεκανήσου.
Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κρήτης.
Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κυκλάδων.
Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κώ.
Σύλλογο Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών.
Σύλλογο Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος.
Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Χίου.
Την διαδικτυακή ραδιοερασιτεχνική έκδοση « 5-9 Report » ( www.5-9report.gr )
Το περιοδικό «ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» και τον ιδιοκτήτη του Νίκο Κασίµη.
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Μέχρι την στιγµή πού γράφονται αυτές οι γραµµές έχουν ενηµερωθεί για το Aegean VHF contest από
το Aegean DX group µεγάλος αριθµός συλλόγων, οµάδων και µεµονωµένων ραδιοερασιτεχνών της Region 1 πού ασχολούνται συστηµατικά µε τά VHF, αλλά φυσικά καί οι Εθνικές Ραδιοερασιτεχνικές
Ενώσεις της Region 1.
Επίσης όλες τις ραδιοερασιτεχνικές Ενώσεις και Συλλόγους της Ελλάδας των οποίων µπορέσαµε να
βρούµε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους.
Καθώς επίσης το «Daily DX News» και το «425 DX Bulletins» πού µε την σειρά τους ανακλούν την
είδηση του Aegean VHF contest σε ένα µεγάλο αριθµό άλλων Bulletins.

Την στιγµή πού διαβάζετε αυτές τις γραµµές έχει ολοκληρωθεί ήδη από το
«Aegean DX Group» η αποστολή των βραβείων αλλά και των
αναµνηστικών διπλωµάτων και στους 98 συναδέλφους από όλη την
Ελλάδα πού έλαβαν µέρος µεµονωµένα ή σε οµάδες στο 8ο Aegean VHF
contest του 2009.
Το «ADX» ευχαριστεί ιδιαίτερα την «Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού
Αιγαίου ΕΡΚΑ» πού εδρεύει στην Σάµο, για την χρηµατοδότηση για 6η
συνεχή χρονιά, της έκδοσης των βραβείων και διπλωµάτων του «Aegean
VHF Contest».

Τώρα για άλλη µια φορά λίγα λόγια και έν συντοµία για την συµµετοχή σας στο κόντεστ:
ΜΗ ΚΟΛΛΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΙΣΕΩΣ:
Στην µπάντα των 6m, σε καµία περίπτωση µην εγκατασταθείτε σε SSB, στο 50.110 πού είναι η
συχνότητα κλίσεως µεταξύ ηπείρων. Επίσης µη κάνετε χρήση κατά την διάρκεια του κόντεστ την
περιοχή 50.100-50.130 πού έχει καταχωρηθεί στο band plan για διηπειρωτική επικοινωνία. Για το CW
το 50.090 ΚΗΖ.
Ειδικά στα 2m (VHF) έχει παρατηρηθεί οι σταθµοί να συνωστίζονται γύρω από το 144.050 CW,
144.300 SSB, 145.500 FM.
Όµως να παρακολουθείτε τις παρά πάνω συχνότητες και κατά λογικά χρονικά διαστήµατα να
ανακοινώνετε σε αυτές την συχνότητα εργασία σας. π.χ:
∆ιαπιστώσατε ότι το 144.325 USB είναι ελεύθερο. Εγκατασταθείτε εκεί και αρχίζετε να καλείτε:
«CQ… CQ Aegean VHF Contest… This is SZ8S QRZ?»
Αφού δουλέψετε µερικούς σταθµούς και µετά δεν ακούτε κάποιον να σας καλεί, πηγαίνετε στο
144.300 πού είναι η συχνότητα κλίσεως, και εάν δεν υπάρχει κάποιος σταθµός εκεί, ανακοινώστε τήν
συχνότητα εργασίας σας:
Π.χ: «This is SZ8S QRV Aegean VHF Contest on 144.325…»
τρείς τέσσερις φορές αρκούν. Αµέσως µετά την τελευταία ανακοίνωση δηλώστε: «This is SZ8S QSY on
144325».
Βέβαια αυτή την δουλειά µη την κάνετε κάθε 5 λεπτά. Κάθε µισή ώρα εάν δεν έχετε pile up, είναι
αρκετό. Και κυρίως µη εγκαταστήσετε κάποιο παπαγαλάκι να το κάνει αυτό για σας. Είναι τελείως
αντιδεοντολογικό…
Συµβουλευτείτε τον οδηγό συχνοτήτων πού θα βρείτε σε άλλες σελίδες του 5-9 Report.
Μην ανησυχείτε πάντα ψάχνουµε όλη την µπάντα!...
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Προτιµείστε να λάβετε µέρος από µια τοποθεσία όσο γίνεται πιο ψηλά.
Εάν δεν µπορείτε προσπαθήστε να βρεθείτε σε µέρος µε ανοιχτό ορίζοντα πού να είναι κοντά σε
θάλασσα.
Μάθετε το QTH LOCATOR της περιοχής από την οποία θα εκπέµψετε,
από την διεύθυνση : http://f6fvy.free.fr/qthLocator/fullScreen.php.
Εάν δεν µπορείτε ρωτήστε άλλους συναδέλφους στον σύλλογό σας.
Αφού ετοιµαστείτε, κάντε προσεκτική ακρόαση για µερικά λεπτά στην συχνότητα πού έχετε επιλέξει για
να βεβαιωθείτε ότι είναι ελεύθερη. Εν το µεταξύ εάν το επιθυµείτε τηλεφωνήστε ή στείλτε ένα SMS
στο:

6972858742
όπου θα αναφέρετε το χαρακτηριστικό κλήσεώς σας, την µπάντα και την συχνότητα πού δουλεύεται. Ο
SV2DCD Λεωνίδας θα σας ενηµερώσει εάν η συχνότητά σας είναι ελεύθερη (µπορεί να υπάρχει
σταθµός πού δεν τον ακούτε) και θα σάς σποτάρει αµέσως στο DX Cluster.
Κρίνουµε πολύ σηµαντικό να ενηµερώνετε τον SV2DCD.

Το διήµερο εκείνο τά κλάστερς πρέπει να γεµίσουν µε Ελληνικά
χαρακτηριστικά κλήσεως!!! Να αντιληφθούν οι ξένοι ότι η Ελλάδα είναι
QRV στα VHF & 6Μ.
Να έχετε επιµονή και υποµονή. Να καλείτε σε τακτά χρονικά διαστήµατα, σε µια συχνότητα πού θά
επιλέξετε (βλέπε οδηγό συχνοτήτων στο τέλος αυτού του άρθρου). Ο τρόπος πού κάνουµε κλήση είναι
περίπου ο παρά κάτω:
… « CQ CQ CQ,
CQ Aegean Contest, CQ Aegean Contest, CQ Aegean

Contest,

This is SVxxxx, QRZ?.. »
(ή SW, ή κάποιο ειδικό διακριτικό πού έχετε πάρει)
Στον σταθµό πού θα µας απαντήσει δίνουµε:
Το διακριτικό κλήσεως µας Αναφορά σηµάτων (ριπόρτ) –
Αύξοντα αριθµό επαφής –
QTH Locator (Τοποθεσία) .
Πχ SV1NK – 59(9) - 001 – KM17VX.
Εάν σας απαντήσει κάποιος γνωστός σας …
ΜΗ ΠΙΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ …
ΜΗ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΑΣ ΠΗΓΑ∆ΑΚΙ…
Ανταλλάξτε κάποιες σύντοµες κουβέντες και συνεχίστε στο κόντεστ.
Με το τέλος του διαγωνισµού όσοι σταθµοί επιθυµούν να λάβουν µέρος στην κατάταξη πρέπει να
στείλουν καθαρό-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.
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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 κατεβάσουν, πρόγραµµα ηλεκτρονικού Log
ειδικό για το AEGEAN VHF Contest.
O πολύ καλός φίλος και συνάδελφος Ladilslav , OK1DIX µετά από επικοινωνία µε το AEGEAN DX
GROUP, πρόσθεσε στο γνωστό σε πάρα πολλούς VUSC4WIN καινούργια contest evaluations σχετικά µε
το AEGEAN VHF CONTEST
Έτσι λοιπόν η καινούργια version VUSC 6.25 υποστηρίζει και το AEGEAN VHF CONTEST !!!
Σχετικά µε την version 6.25 o OK1DIX ενηµερώνει:
-

Υποστήριξη AEGEAN VHF Contest
Νέες µπάντες
Νέα modes FM and DIGI
USB interface για έλεγχο rotator

- Υποστήριξη Yaesu rotors µέσω σειριακής
- Καλύτερα στατιστικά στοιχεία και αυτόµατο update του χάρτη
- Καλύτερη συµπεριφορά στο quick restart
Τέλος µε το τέλος του διαγωνισµού και σε πρώτη ευκαιρία, εάν επιθυµείτε, στείλτε µας στην
διεύθυνση: sv8cyv@gmail.com, δυό λόγια για την συµµετοχή σας, ποιοι άλλοι ήταν µαζί σας,
την τοποθεσία πού βρισκόσασταν καί µερικές φωτογραφίες σε αρχείο jpg για να
δηµοσιευθούν σε ραδιοερασιτεχνικά έντυπα, στο 5-9 Report και στην τοποθεσία του Aegean
VHF Contest πού σύντοµα θα αναµορφωθεί ριζικά!

Συσπειρωθείτε γύρω από τους συλλόγους σας και
να βρεθούµε όλοι στον µοναδικό Ελληνικό
διαγωνισµό VHF & 6 m στις 3 & 4 Ιουλίου.

Μέχρι τότε 73s
de Aegean DX Group
SX8GR
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SX8GR/p Samos island KM37
QRZ Aegean Contest?
και
Greek Islands On
The Air - GIOTA

SZ8S/p Νήσος
ΣΑΜΟΣ ∆υτικές
παρυφές όρους
Κερκετέα.

Κρήτη,
Ρέθυµνο
SV9CVY/p
QRZ Aegean
contest? QRZ
ASIA…
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Οι SZ7XAN
από την
Θράκη.

Και οι κεραίες
τους… SZ7XAN
QRZ Aegean
Contest?...

SV2DCD/p
Leo
Aegean VHF
contest
manager
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Περικυκλωµένοι
απ’ την οµίχλη…
SV2RM/p
& SV2DCD/p.
Το Aegean Contest
είναι για πολλούς
και µια…
οικογενειακή
υπόθεση…

Παρακαλούνται οι σταθµοί πού συµµετέχουν στο
Aegean VHF Contest, αλλά και στο Aegean RTTY
Contest να στέλνουν στήν διεύθυνση
sv8cyv@gmail.com, εάν επιθυµούν βέβαια,
φωτογραφίες για να εµπλουτίζουµε τις σελίδες
του 5-9 Report και σχετικά άρθρα σε άλλα
έντυπα ραδιοερασιτεχνικά περιοδικά.
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LOOP
ANTENNAS
Γράφει ο Ντίνος Νοµικός – SV1GK
(Α’ Μέρος)
Η κεραία τύπου loop , γνωστή και µε την ονοµασία «κεραία βρόγχου», αποτελείται από µια κλειστή
γραµµή που µπορεί να έχει οποιοδήποτε σχήµα και µπορεί να τροφοδοτηθεί από οποιοδήποτε σηµείο της (Εικόνα
1) .
Οι κεραίες loop χωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες , σε
αυτές που το συνολικό τους µήκος είναι µεγαλύτερο από ένα µήκος
κύµατος λ και λέγονται µεγάλες λούπες , και σε αυτές που το συνολικό
τους µήκος είναι µικρότερο από 1 λ , και είναι γνωστές συνήθως µε
την ονοµασία µαγνητικές λούπες .
Οι πρώτες κεραίες τύπου
loop εµφανίζονται ήδη από
το 1915
, κυρίως σαν
πρόσθετο
εξάρτηµα
λειτουργίας
των
τότε
πρωτοεµφανιζόµενων
δεκτών ραδιοφωνίας , όπως π.χ. ο δέκτης Marconiphone M3 του
1924 , ο οποίος είχε σαν απαραίτητο παρελκόµενο τόσο την κεραία του
όσο και το µεγάφωνό του (Εικόνα 2) .

λόγω ελλείψεως κατάλληλου χώρου .

Από το 1930 παύουν να συνοδεύουν τους ραδιοφωνικούς δέκτες και
αντικαθίστανται µε µια ειδική υποδοχή στο πίσω µέρος του δέκτη όπου
εκεί συνδεόταν µια κεραία long wire , και αυτό µέχρι το 1938 , οπότε
ξαναεµφανίζονται οι κεραίες loop προκειµένου να χρησιµοποιηθούν σε
περιπτώσεις που δεν µπορούσε να αναπτυχθεί µια κεραία long wire

Από τότε µέχρι σήµερα η κεραία loop έχει χρησιµοποιηθεί
σε διάφορες παραλλαγές και είναι πλέον ευρύτατα διαδεδοµένη
κυρίως µε την µορφή της cubical quad ή της µαγνητικής λούπας .
Εµείς , στο πρώτο µέρος αυτού του αφιερώµατος , θα
αναφερθούµε στην περιγραφή και στον τρόπο λειτουργίας των
µεγάλων κεραιών τύπου loop .
Όπως αναφέραµε και προηγουµένως , το σχήµα αυτών των
κεραιών µπορεί να είναι οποιοδήποτε , συνήθως όµως στις µεγάλες
λούπες κυριαρχούν τρία κυρίως σχήµατα , το τετραγωνικό , το
τριγωνικό και το πολυγωνικό .
Το κυκλικό σχήµα δεν συνηθίζεται στις µεγάλες λούπες
γιατί είναι δύσκολο στην κατασκευή του .
Ας δούµε όµως , µε περισσότερες λεπτοµέρειες , ποιές είναι
οι αρχές λειτουργίας µιας µεγάλης λούπας .
Έστω λοιπόν ότι έχουµε δύο δίπολα µήκους λ/2 το κάθε ένα και ευρισκόµενα σε απόσταση λ/4 το ένα
από το άλλο (Εικόνα 3) .
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Όπως ήδη γνωρίζουµε η κατανοµή του ρεύµατος πάνω σε ένα δίπολο είναι
τέτοια ώστε στα άκρα του να έχει την ελάχιστη τιµή (θεωρητικά µηδενική) και
στο µέσον του την µεγαλύτερη .
Αν τώρα διπλώναµε τις δύο
άκρες του κάθε διπόλου έτσι
ώστε να σχηµατιστεί το γράµµα
Π , όπου το κάθε σκέλος του να
έχει
µήκος
λ/8
,
και
τοποθετούσαµε τα δύο δίπολα
αντικριστά , θα είχαµε το σχήµα
της (Εικόνας 4) .
Επειδή
η
κατανοµή
του
ρεύµατος πάνω στα άκρα της κεραίας δεν έχει αλλάξει και στα άκρα
κάθε διπόλου εξακολουθεί να είναι µηδενικό , θα µπορούσαµε άνετα
να συνδέαµε µεταξύ τους τα άκρα των δύο διπόλων , οπότε θα
σχηµατιζόταν µια
κλειστή
γραµµή
(Εικόνα 5) .
Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν δηµιουργήσαµε µια τετραγωνική
λούπα που έχει συνολικό µήκος 1 λ και η οποία θεωρητικά
προήλθε από την παράλληλη σύνδεση των δύο διπόλων .
Το διάγραµµα ακτινοβολίας µιας τετραγωνικής λούπας είναι ίδιο
µε
αυτό
του
απλού
διπόλου , για το οποίο ήδη
έχουµε
αναφερθεί
διεξοδικά
,
όταν
περιγράφαµε την κεραία
cubical quad (5-9 report ,
τεύχη 87-94) . Απλώς εδώ να επαναλάβουµε µόνο ότι όταν το τετράγωνο
πλαίσιο τροφοδοτηθεί στο κάτω µέρος του , η κεραία παρουσιάζει οριζόντια
πόλωση , εκπέµποντας κατά µήκος ενός άξονα που είναι κάθετος στο
επίπεδο της κεραίας (Εικόνα 6) , ενώ αν τροφοδοτηθεί σε πλαϊνή πλευρά
τότε παρουσιάζει κάθετη πόλωση (Εικόνα 7) .
Η απολαβή µιας κεραίας loop δεν εξαρτάται τόσο από το
σχήµα της όσο από το συνολικό της µήκος , όσο µεγαλύτερο το
µήκος της τόσο µεγαλύτερη και η απολαβή της .
Όσο µάλιστα το σχήµα µιας κεραίας loop
πλησιάζει τον τέλειο κύκλο , η απολαβή της θα
είναι µεγαλύτερη από µια λούπα που έχει
τετραγωνικό σχήµα και αυτή πάλι θα είναι
καλλίτερη από µια που θα έχει τριγωνικό σχήµα .
Επίσης όσο µικραίνει το συνολικό της µήκος ,
τόσο µικραίνει και η σύνθετη αντίσταση που θα
παρουσιάζει στο σηµείο τροφοδοσίας της .
Αν λοιπόν , για παράδειγµα , έχουµε µια τετράγωνη
λούπα συνολικού µήκους 1 λ , τότε η σύνθετη
αντίσταση στο σηµείο τροφοδοσίας της θα είναι γύρω στα 140 Ωµ , αν όµως την ίδια κεραία την κατασκευάζαµε
έτσι ώστε να έχει συνολικό µήκος 0,5λ , τότε η σύνθετη αντίστασή της θα πέσει στα 7 Ωµ και φυσικά θα µειωθεί
ανάλογα και η απολαβή της (Εικόνα 8) .
Μια κεραία loop εκτός από τετραγωνικό σχήµα µπορεί να έχει και σχήµα παραλληλογράµµου (Εικόνα 9) ,
αρκεί φυσικά το µήκος της να είναι τουλάχιστον 1 λ .
Σε αυτήν την περίπτωση θα παρουσιάζει µια σύνθετη αντίσταση της τάξεως
των 100 – 130 Ωµ , ανάλογα φυσικά και µε το ύψος που θα τοποθετηθεί σε σχέση µε
το έδαφος .
Ο λόγος των διαστάσεών της θα πρέπει να είναι ένας αριθµός µεταξύ του 0,5
και του 2 , δηλαδή να ισχύει η σχέση : 0,5≤Α/Β≤2 .
Μια τέτοια κεραία παρουσιάζει ένα εύρος λειτουργίας γύρω στο 4,5% γύρω
από την συχνότητα λειτουργίας της και µπορεί να τροφοδοτηθεί µε οµοαξονική
γραµµή µεταφοράς 50 Ωµ µέσω ενός κατάλληλου balun ή µέσω ενός µετασχηµατιστή
λ/4 που κατασκευάζεται µε καλώδιο coaxial 75 Ωµ (5-9 report , τεύχος 58) .
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Ένα παράδειγµα αυτού του τύπου κεραίας loop φαίνεται στην (Εικόνα 10) ,
της οποίας οι διαστάσεις είναι έτσι υπολογισµένες , ώστε να λειτουργεί
στην µπάντα των 20 µέτρων .
Μια κεραία loop µπορεί να έχει και τριγωνικό σχήµα , οπότε στην
περίπτωση αυτή ονοµάζεται delta loop (Εικόνα 11) .
Συνήθως οι κεραίες αυτού του
τύπου κατασκευάζονται έτσι
ώστε και οι τρείς τους πλευρές
να έχουν το ίδιο µήκος .
Μια τέτοια κεραία , εφ’ όσον
έχει συνολικό µήκος 1 λ ,
παρουσιάζει
µια
σύνθετη
αντίσταση γύρω στα 90 – 120
Ωµ περίπου και µπορεί να
τροφοδοτηθεί µε οµοαξονική γραµµή µεταφοράς 50 Ωµ , µέσω ενός
κατάλληλου balun ή ενός µετασχηµατιστή λ/4 .
Το εύρος λειτουργίας της κυµαίνεται περίπου 4% γύρω από
την συχνότητα συντονισµού της .
Εάν το συνολικό µήκος µιας κεραίας delta loop πέσει κάτω
από το 1 λ , τότε η σύνθετη αντίστασή της µειώνεται δραµατικά , έτσι
π.χ. αν το συνολικό της µήκος γίνει περίπου 0,5λ τότε η σύνθετη
αντίστασή της πέφτει στα 10 Ωµ , ενώ αν το µήκος της
µειωθεί περισσότερο και φτάσει στα 3/8 του λ , τότε η
αντίστασή της µειώνεται στα 1,4 Ωµ .
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα κεραίας delta loop
υπολογισµένης να λειτουργεί στην µπάντα των 20 µέτρων
φαίνεται στην (Εικόνα 12) .
Μια κεραία delta loop µπορεί να µετατραπεί και σε beam
αρκεί να της προσθέσουµε έναν ανακλαστήρα ή και έναν ή
περισσότερους κατευθυντήρες , οπότε και αποκτά ιδιαίτερα
µεγάλη απολαβή και κατευθυντικότητα (Εικόνα 13) .
Ένα άλλο σχήµα που µπορεί να συναντήσει κανείς σε κεραίες
loop είναι και το τραπεζοειδές (Εικόνα 14) , και εδώ φυσικά
ισχύει ο ίδιος κανόνας « όσο µικραίνει το συνολικό της
µήκος . τόσο µικραίνει και η σύνθετη αντίσταση που
παρουσιάζει στο σηµείο τροφοδοσίας της » .
Έτσι λοιπόν , αν το συνολικό της µήκος µειωθεί
στα 3/4 του λ , τότε η αντίστασή της γίνεται 85
Ωµ περίπου , ενώ αν το µήκος της µειωθεί
ακόµη περισσότερο και φτάσει το 0,5λ , τότε η
αντίστασή της γίνεται 10 Ωµ περίπου .
Οι µεγάλες κεραίες loop είναι πολύ
εύκολες στην κατασκευή τους .
Συνήθως
κατασκευάζονται
από
πολύκλωνο
µονοπολικό
χάλκινο
καλώδιο
διαµέτρου
1,5
2mm
περίπου
και
παρουσιάζουν το πλεονέκτηµα της εύκολης
τοποθέτησης .

Μπορούν να τοποθετηθούν είτε οριζόντια
είτε κάθετα ανάλογα µε τον χώρο που
διαθέτει ο καθένας , ενώ συγχρόνως
παρουσιάζουν µια καλή απόδοση .
Περισσότερα όµως στο επόµενο τεύχος του 5
-9 report ,
Μέχρι τότε , πολλά 73 ,
Ντίνος – SV1GK .
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Αν έχετε στην περιοχή σας
συναδέλφους χωρίς πρόσβαση
στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5
"5--9
Report" και δώστε τους.
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