Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου

Τεύχος 106 Σεπτέμβριος 2010

Διαβάστε σε
αυτή την έκδοση:
Αρκιοί....
Moxon Antenna...
J 4 5 A R….
Decibels…
Λήμνος 2010...
F I A L K A...
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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J45AR (ARki)
Το ιστορικό του ειδικού διακριτικού κλήσεως για την expedition της
ΕΡΚΑ και του «Aegean DX group», στην νησίδα Αρκιοί,
πού δεν μας χορηγήθηκε.
ΘΕΜΑ: Αίτηση χορήγησης ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΚΛΗΣΕΩΣ

(special call sign).

Παρακαλώ να μας χορηγήσετε για χρήση το ειδικό διακριτικό κλήσεως,
J45AR από την 3η έως και την 6η Σεπτεμβρίου 2010, για την πραγματοποίηση εκπομπών
σύμφωνα με τους κανόνες της υπηρεσίας του ραδιοερασιτέχνη από το νησί Αρκοί της περιφέρειας
Δωδεκανήσου.
Έτσι άρχιζε η αίτησή μας για χορήγηση του ειδικού διακριτικού κλήσεως, προς την αρμόδια διεύθυνση
του ΥΥΜΔ.
3/8/2010. Ταχυδρομήθηκε με συστημένη επιστολή.
Τριάντα ημέρες πρίν από την πρώτη ημέρα πού ζητούσαμε για χρίση το special call sign. (*)
5/8/2010. Η αίτησή μας παρελήφθη και πρωτοκολλήθει από το ΥΥΜΔ.
6/8/2010. Μας κοινοποιείται ότι η αίτησή μας,
προωθήθηκε προς «εξέταση - έγκριση της ανωτέρω δραστηριότητας σύμφωνα με την αρμοδιότητά
σας» στις παρά κάτω συναρμόδιες υπηρεσίες:
-Γενικό Επιτελείο Στρατού / 2ο Επιτελικό Γραφείο.
-Υπηρεσία Φάρων Πολεμικού Ναυτικού.
-ΑΣΔΕΝ (Ανώτερη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων)
-Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Λιμενικό Σώμα.
Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.
-ΓΕΝ (Γενικό Επιτελείο Ναυτικού).
3/9/2010 και ώρα 17:59. έρχεται στο FAX του SV8CYR απάντηση ότι:
το ΓΕΝ δεν έχει αντίρρηση για παραμονή και πραγματοποίηση εκπομπής από την Ν. Αρκοί.
8/9/2010.
Παραλαμβάνουμε στη θυρίδα του συλλόγου έγγραφο από την αρμόδια διεύθυνση του ΥΥΜΔ με το
οποίο μας ενημερώνουν:
«… ότι δεν κατέστη δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας διότι λόγω περιορισμένου χρόνου, δεν
πρόλαβαν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σύμφωνης γνώμης των συναρμόδιων Υπηρεσιών.»
(*) Σημείωση από την ΕΡΚΑ:
Σύμφωνα με την σχετική οδηγία από την αρμόδια διεύθυνση του ΥΥΜΔ σχετικά με τις αιτήσεις
χορήγησης ειδικών χαρακτηριστικών κλήσεως απαιτείται η κατάθεσή τους τουλάχιστον 50 ημέρες
νωρίτερα από την ημερομηνία ενδιαφέροντος.

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σελίδα 3

ARKI island Expedition:
SV5/SV8CYR, SV8CYV, SV8IJZ, ON5CT/p
IOTA EU-001. GIOTA DKS-058 WLOTA LH0438 37ο 22’ Ν 26ο 44’ Ε
QTH KM37il 3 έως 6 Σεπτεμβρίου 2010.

Γράφει ο SV8CYV
Βασίλης Αντ. Τζανέλλης
Sv8cyv@gmail.com
www.greekiota.gr
Τά τελευταία χρόνια και από την καθιέρωση του «Greek
Islands On The Air – GIOTA», award programme

( www.greekiota.gr ), έχουν ενεργοποιηθεί
ραδιοερασιτεχνικά από μέλη του «Aegean DX group», και
άλλες οργανωμένες ραδιοερασιτεχνικές ομάδες όπως το
«White Tower DX Team», ένας ικανοποιητικός αριθμός
νήσων και νησίδων ανά το Αιγαίο.
Εμείς από το Aegean DX group ενεργοποιούμε νήσους κυρίως κατά μήκος της Ευρώ-Ασιατικής μεθορίου στο
Ανατολικό Αιγαίο Πέλαγος καί στα Βορειοανατολικά Δωδεκάνησα.
Έτσι η ενεργοποίηση της Λέσβου NAS-004, της Σάμου SAS-006, της Ικαρίας SAS-021, των Κορσαιών SAS-004,
της Θύμαινας SAS-003, του Μακρονήσου SAS-010, του Αγαθονησίου DKS-063, των Λειψών DKS-056, της
Πάτμου DKS-059, της Λέρου DKS-052, της Καλύμνου DKS-046, έδωσαν την δυνατότητα σε πολλούς
συναδέλφους ραδιοερασιτέχνες ανά τον κόσμο, να κομφιρμάρουν νησιά πού κάτω από ξεχωριστούς αριθμούς
αναφοράς είναι NEW ONE για το GIOTA award programme.
Το μοναδικό Ελληνικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα βραβείων πού παράγει ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα γύρω
από τά Ελληνικά νησιά.
Έτσι η παρέα μας, SV8CYR Αλέξανδρος, SV8CYV Βασίλης, SV8FMY Ηλίας, SV8IJZ Γιώργος, ON5CT Dirk, μετά από
το Αγαθονήσι πού ενεργοποιήσαμε πέρυσι, αποφασίσαμε για τις ανάγκες του GIOTA, να συνεχίσουμε το ταξίδι μας
προς τά κάτω Βόρεια Δωδεκάνησα.

Πάμε Αρκιούς λοιπόν!...
Οι Αρκιοί μιάς και ανήκουν στα Δωδεκάνησα φέρουν μαζί με δεκάδες άλλα νησιά τον αριθμό αναφοράς ΙΟΤΑ EU001, για το ΙΟΤΑ award programme της RSGB.
Για το «Greek Islands On The Air – GIOTA» award programme φέρουν τον αποκλειστικά για αυτό το νησί, τον
αριθμό αναφοράς GIOTA DKS-058. Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου νωρίς το απόγευμα, στο λιμάνι του Πυθαγορείου
τά δυό μικρά «σουζουκάκια» της ομάδας με όλα τά αναγκαία, τακτοποιημένα μέσα στα μικρά οχήματα
επιβιβάζονται μαζί με την καλή παρέα στο «ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ».
Ο Dirk (on5ct) και η YLady του Lutgart έχουν φτάσει από τις Βρυξέλες 24 ώρες πρίν και ανυπομονούν για την
αναχώρηση μιάς και αυτές οι λίγες μέρες είναι γι αυτούς το όνειρο με το οποίο περνούσαν τις βροχερές μέρες του
χειμώνα στη χώρα τους. Μαζί τους έχουν φέρει και τις ευχαριστίες των δεκάδων Βέλγων συναδέλφων της «UBA»,
πού έλαβαν τις κάρτες του SX5AG από την περυσινή μας Expedition στο Αγαθονήσι…
Για τους περισσότερους απ’ αυτούς ήταν η πρώτη QSL κάρτα πού λάμβαναν από την SV5 land.
Δυστυχώς ο SV8FMY δεν ήταν μαζί μας μιάς και έκτακτες υπηρεσιακές υποχρεώσεις, ακριβώς στο παρά ένα, δεν
του επέτρεψαν να συμμετάσχει.
Το δελτίο καιρού έδινε ανέμους «διάφορους ασθενείς εντάσεως μέχρι 3 μποφόρ».
Εμείς όμως ξέραμε ότι πρίν και μετά το Αγαθονήσι σίγουρα θα ταξιδεύαμε με ένα γεμάτο εξάρι… Το γοργό
«Κάλυμνος» σύντομα πέρασε το «Στενό της Μυκάλης», την στενότερη θαλάσσια λουρίδα (700 μέτρα) μεταξύ
Ευρώπης και Ασίας, ή αν προτιμάτε μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αφού αφήσαμε στην ανατολική μπάντα μας το
τούρκικο φαρονήσι Bayrak Adasi, («Άγιο Νικόλαο» για μας) σύντομα κροσάραμε τον κάβο του Dogan Tepe
(«Καμήλα» για μας).
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Το «Bayrak Adasi» φωτογραφημένο
από την πλευρά της Σάμου.
Από πίσω η Μικρασιατική ακτή.
Από κεί και έπειτα μιάμιση ώρα μέχρι το λιμάνι του Αγαθονησίου και ξαναείδαμε την κορυφή του «’Αγιου
Παντελεήμονα» από όπου πέρυσι τρέξαμε το «SX8AgathonisiGreece».
Tό εξάρι είχε φορτσάρει από νωρίτερα και ο καιρός μας περίμενε στην έξοδο της μπούκας του στενού κόλπου.
Βορειοδυτικός, φρεσκαδούρα, μας χτύπαγε στη δεξιά μάσκα.
Άλλη μιάμιση ώρα ταξίδι και είδαμε στην πλώρη μας το στενό πέρασμα «Τηγανάκια- Λειψοί» να ξεκολλάει από τον
ορίζοντα… Μετά από άλλο ένα τέταρτο μπαίνουμε στο στενό φιόρδ με τά τιρκουάζ νερά καί στο βάθος του το
«Πόρτο Αυγούστα».

Ακρίτης, Αρκιοί, και Ναρκοί για τους ντόπιους.
Τριγύρω και σέ κάτι λιγότερο από το ένα μίλι
απόσταση είναι οι μικρές νησίδες Μαράθι,
Σμηνερονήσσι, Τσούκα, Τσουκάκι, Αβάπτιστος,
Μακρονήσι, Ψαθονήσι, Καλόβολος, Νησάκι.
Μια συστάδα άγονων ασβεστολιθικών νησίδων πού
σχηματίσθηκαν από τη βύθιση της Αιγηίδας κατά τη
πλειόκαινο περίοδο και κατοικείται εδώ και χιλιάδες
χρόνια από τους Ίωνες της Μιλήτου. Πραγματικά η
Ελληνική Πολυνησία…
Στα σβέλτα βγήκαμε από το μικρό πλοίο. Στον ντόκο
μας περίμενε ο… «Κατσαβίδης» και κατά κόσμον
Λευτέρης Ηλιού. Ο οικοδεσπότης μας, μιάς και έχει
μια μικρή πανσιόν έξη υπέροχων δωματίων στο νησί
αφ’ ενός, άλλα είναι και ο άνθρωπος πού
«νταντεύει» τίς δυό ηλεκτρογεννήτριες και τά
εκατοντάδες φωτοβολταϊκά κάτοπτρα από τά οποία
εξαρτιόνται ενεργειακά οι Αρκιοί και οι γύρω
νησίδες…
Πρώτη εντύπωση… ΗΣΥΧΙΑ και ήρεμο τοπίο. Ομαλοί χαμηλοί λόφοι γεμάτοι πουρνάρι αγριελιές και μερικές
συστάδες τραχιάς πεύκης…
Δεύτερη εντύπωση… Τά ελάχιστα (3;) αυτοκίνητα πού είδαμε να κυκλοφορούν,… χωρίς πινακίδες.
Τρίτη εντύπωση… Δεν υπάρχει αυτό πού λέμε: «Χωριό». Μερικά πέτρινα, ή λευκά ασβεστωμένα χαμηλά σπίτια
γύρω από το Πόρτο Αυγούστα, είναι όλα κι όλα πού υπάρχουν στο νησί… Φυσικά δεν υπάρχει αστυνομικός, ή
λιμενοφύλακας, ή κοινοτάρχης, ή οποιασδήποτε άλλης μορφής «αρχή». Όμως επίσης δεν υπάρχει γιατρός, ή έστω
φαρμακείο… Δεν υπάρχει βενζινάδικο. Το μικρό μπακάλικο ανοίγει για δυό τρείς ώρες την μέρα…
Το λιμανάκι ΓΕΜΑΤΟ από ιστιοφόρα σκάφη, με Ιταλικές, Γερμανικές, Γαλλικές, Τούρκικες σημαίες και τά
πληρώματα τους να είναι ξαπλωμένα και να απολαμβάνουν τον λαμπρό ήλιο περιμένοντας να στεγνώσουν τά
υπάρχοντά τους μετά από την αναμέτρηση με το Αρχιπέλαγος…
Ο χρόνος όμως τρέχει και μαζί του και εμείς. Πάμε στα δωμάτιά μας, αφήνουμε τά προσωπικά συμπράγκαλα,
σύντομες χειραψίες με την οικογένεια του «Κατσαβίδι»-Λευτέρη και αμέσως με τά δύο οχήματα μας φεύγουμε για
την ψηλότερη κορυφή του νησιού.
Στην Παντάνασσα, στη κορφή του βουνού είναι ο αρχαίος οικισμός των Αχαιών.
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Στην ίδια κορυφή υπάρχει και το παλιότερο εκκλησάκι
του νησιού η Παναγία Παντάνασσα. Όχι δεν στήνουμε
τους σταθμούς μας μέσα σε αναπαυτικά δωμάτια
ξενοδοχείων. Πάντα οι σταθμοί μας στήνονται γιά field/
portable operation.
Στο ξεκίνημά του ο στενός τσιμεντένιος δρόμος ήταν
ομαλός. Μόλις όμως αφήσαμε πίσω μας και το τελευταίο
μαντρί, ο «δρόμος» μετατράπηκε σε κακοτράχαλο
μονοπάτι.

Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής των Αρκιών.
Όμως… ξέρουμε από δύσκολα και έτσι αργά αργά τά μικρά «σουζουκάκια» με όλη την ραδιοερασιτεχνική μας
πραμάτεια αλλά και τά είδη κατασκήνωσης, σκαρφάλωσαν μέχρι το πλάτωμα πρίν την κορυφή του υψώματος.
Όχι πάλι!!!... φώναξα διαμαρτυρόμενος, μιάς και θυμόμουνα τά 129 τόσα σκαλοπάτια του Άγιου Παντελεήμονα
στο Αγαθονήσι πέρυσι, και τους όρκους πού έδινα ότι δεν ξαναστήνω σταθμό σε μέρος πού δεν θα είναι δίπλα το
αυτοκίνητο!...
Ευτυχώς όμως αποδείχτηκα γκρινιάρης μιάς και μόλις 50 μέτρα ομαλού μονοπατιού μας οδήγησε στο προαύλιο
της μικρής εκκλησούλας. Και τι προαύλιο!!! Όλα τά Δωδεκάνησα στα πόδια μας και ο ήλιος ολοπόρφυρος να δύει
καταμεσής του Αιγαίου. Σταθήκαμε άφωνοι από το
μεγαλείο της πλάσης. Δεν αργήσαμε όμως να
συνειδητοποιήσουμε ότι σκοτείνιαζε γρήγορα και έπρεπε
πάση θυσία να στήσουμε τουλάχιστον ένα σταθμό. Άμεσα
ο Αλέξανδρος sv8cyr και ο Γιώργος sv8ijz, αναρριχήθηκαν
στην ταράτσα του πρόναου, έβγαλαν από τις βάσεις του
έναν παλιό, χοντρό ξύλινο ιστό σημαίας και μέσα στα
παμπάλαια σφυρήλατα βραχιόλια πέρασαν το κάτω μέρος
του 43αρι αλουμινένιου ιστού. Στην κορυφή του δέθηκε
το τρίμπαντο (20/15/10m) περιστρεφόμενο Ιταλικό
δίπολο. Δυό αντηρίδες βοριάς - δύση και το σύστημα
έδειχνε ότι μπορούσε να αντέξει τά μεσημεριάτικα
μελτέμια. Όλα καλά και για καλή μας τύχη το κάτω μέρος
του ιστού έπεφτε δίπλα από την είσοδο. Έ! εκεί
συνδέσαμε και τον υψηλής τεχνολογίας πανίσχυρο ρότορα
της κεραίας!...
Ο SV8IJZ Γιώργος με λεπτές κινήσεις χειρίζεται τόν… ρότορα

Απλώθηκαν και τά 20 μέτρα του Έκοφλεξ και μπήκανε μέσα στο εκκλησάκι.
Έν το μεταξύ μας ήρθαν και οι πρώτοι επισκέπτες. Μεταξύ αυτών και ο δάσκαλος του νησιού, ο οποίος μόλις είχε
διοριστεί και με μεγάλο ενδιαφέρον αλλά και απορία παρατηρούσε τις πυρετώδεις προετοιμασίες μας χωρίς να
πολυκαταλαβαίνει και το τι κάναμε…Έτσι ανέλαβα να του πώ δυό τρείς κουβέντες, μια γρήγορη ενημέρωση για το
ποιοί είμαστε και τι κάνουμε. Για πληρέστερη ενημέρωση του αλλά και όποιου άλλου νόμιζε εκείνος ότι θά τον
ενδιέφερε, ορύσσαμε ένα ραντεβού για την άλλη μέρα, στο σχολείο για μια ποιο ολοκληρωμένη παρουσίαση.
Έν τώ μεταξύ όσο τά παλικάρια ήταν στην ταράτσα επισκόπησα τον εσωτερικό χώρο.
Πάντα τά εξωκλήσια μας είναι φιλόξενοι χώροι και πολλές φορές έχουμε κοιμηθεί μέσα σ’ αυτά τις νύχτες πού για
διάφορες operations ραδιοερασιτεχνικές αλλά και άλλες σκληρότερες και σημαντικότερες, βρισκόμαστε σε
βουνοκορφές των νησιών μας.
Αλλά το εκκλησάκι της Παναγιάς την Παντάνασσας είναι άλλο πράγμα… Και δεν μιλάω μόνο για την καταπληκτική
θέα. Ούτε για τά εξαιρετικά take-off πού έχει το ραδιοκύμα πάνω από την θάλασσα προς όλα τά σημεία του
ορίζοντα… Αλλά για τον εξαιρετικό χαμηλοτάβανο πέτρινο πρόναο πού έχει μπροστά. Εκεί βρήκαμε ότι
χρειαζόμασταν. Τραπέζια, καρέκλες, νερό παράθυρα προς όλα τά σημεία του ορίζοντα ώστε να έχουμε φυσικό
κλιματισμό, αλλά και μια πολύ καλή ακουστική ώστε να μην κάνουν αντήχηση οι αγριοφωνάρες μας.
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Είχε πάρει να βραδιάζει και τά παιδιά είχαν κατέβει από την ταράτσα και μού φώναξαν…
«Βασίλη βγές να δείς!... Έ! Vίκτωρα έλα να δείς!...»
Τι είναι αυτό πού φεγγίζει; Ρώτησα βγαίνοντας έξω… ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ !!! Μόλις άναψαν, αχνά στην αρχή, δυό
προβολείς πού φώτιζαν την απόκρημνη κορυφή! Μέσα στην φούρια μας δεν είχαμε αντιληφθεί ότι το εξωκλήσι
εδώ στους Αρκιούς είχε ρεύμα! Παναγιά μου μεγάλη η Χάρη Σου!... Είχαμε όλα τά κομφόρ λοιπόν. Εμπρός για
QSO!!!
Όσο ο CYRόμεο, και ο IJZούλου, έστηναν την κεραία, μέσα είχα στήσει το FT-950, τροφοδοτικά DM-330 και όλα
τά αναγκαία περιφερειακά. Όμως ο
Αλέξανδρος στράβωσε τά μούτρα του…
«Ξέχασες τον Γέροντα»… Ήθελε για
άλλη μια φορά να κάνει την αρχή με το
παλαίμαχο FT-890.
Έτσι λοιπόν αμέσως μετά την δύση ο
SV8CYR Αλέξανδρος στο μικρόφωνο και
στο 14.195:
CQ…CQ…CQ…This is SV5/SV8CYR/p
ARKI island Europe number ONE!!!
(IOTA EU-001). And for Greek IOTA
DKS-058, QRZ ???
Μια κλήση, δυό κλήσεις, πέντε κλήσεις
και το πανηγύρι άρχισε! CT, EA2,3,5,
EA8 συνεχώς!
Χμ… πού είναι οι Γερμανοί, πού είναι οι
Ιταλοί;;; Σε λίγο ακούστηκαν κι αυτοί
αλλά με χαμηλά σήματα.
Ο SV5/SV8CYR/p Αλέξανδρος.
Ήταν 23:47 τοπική ώρα όταν έγινε το απροσδόκητο…
Ο Αλέξανδρος τράβηξε το βύσμα των ακουστικών και μας φώναξε: «Ακούστε!!!» Με καλή ευκρίνεια ακούσαμε από
το μεγάφωνο του FT-950.
« Σιέρα Βίκτωρ Οκτώ Τσάρλι Γιάνκι Ρώμαιο κάθετος Πέντε…
Το Σιέρα Βίκτωρ Άλφα Γκόλφ Τρία - Μότορ Τάγκερ Πήγασος πού σε καλεί…
Λαμβάνεις;;;;»

Και ξανά: « SV8CYR/5 λαμβάνεις το SVAG3 M/T Πήγασος ;;;

«Rooogeer Rooogeer! SVAG3 M/T Πήγασος λαμβάνει ο SV8CYR/5 Δυνατά Καθαρά»
Απάντησε με χαρά ο Αλέξανδρος! Έλα καπετάν-Νίκο… Έτοιμοοος»
«Έλα Αλέκο τι γίνεστε; Εμείς έχουμε φύγει από Γουινέα και πάμε προς Φιλαδέλφεια.
Καβατζάρουμε σιγά σιγά καμιά τριανταριά μίλια από τά νότια-δυτικά τα Cape Verde. (D44)
Σε ακούω πολύ δυνατά 5-9… Έτοιμοοος»
Του έδωσε ο Αλέξανδρος και το δικό του ριπόρτο, του μετέφερε και της ευχές όλων μας για καλά ταξίδια και
τελείωσε το αναπάντεχο QSO.
Βέβαια όχι και τόσο αναπάντεχο, μιάς και ο καπετάν Νίκος είναι ένας από τους πλοιάρχους με τους οποίους μέλη
του Aegean DX group διατηρούν επαφή… Απλά δεν περιμέναμε να ακούσουμε από εκείνο το σημείο το SVAG3,
μιάς και στο μόνιμο QTH μας είναι δύσκολη η επαφή με τον κεντρικό Ατλαντικό.
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Περασμένα μεσάνυχτα και η διάδοση άνοιγε όπως ήταν
αναμενόμενο προς τά Δυτικά.
Σε λίγο W2, K9, W4, W1, σε γραμμή… Και ο Αλέξανδρος
sv8cyr, παραδόθηκε στην κούραση. Πιές και καμιά
φραπεδιά βρέ φίλε. Με τον ελληνικό δεν ντοπάρεσαι.
Έγειρε λοιπόν πάνω στο μπράτσο του, χαλάρωσε τις…
σιαγώνες και άρχισε το γνωστό μακρόσυρτο ροχαλητό
του εκεί πάνω στο τραπεζάκι.
Δίπλα του ο Γιώργος, sv8ijz είχε αναλάβει την σκυτάλη
(έέέ… το μικρόφωνο ήθελα να πώ) με την βαριά
«ρώσικη» διαμόρφωσή του. Και το FT-950 πέταγε
σπίθες!
O SV5/SV8IJZ Γιώργος.
Σε λίγο ακούστηκαν οι ΠάπαΓιάνκιδες και άλλο Νοτιοαμερικάνοι. Αλλά και W7,K6,W7 και ο CYRomeo μέσα στο
ροχαλητό του όποτε άκουγε κανένα καλό πρόθεμα, μουρμούριζε:
«Γιώργο έχε το νου σου… Όπου νάναι θα ανοίξει ο ειρινηκόοοος» Zzzzzzzzzzzz……χρχρχρρρρ!!!
Και να το QRM… Τελικά άνοιγμα προς ανατολικότερα δεν έγινε, JA εκείνο το βράδυ κάναμε μόνο δύο, σιγά σιγά
χάθηκε και η Αμερική, η Ευρώπη δεν ακούγονταν καλά, κλίσαμε τά μηχανήματα, κλειδώσαμε σαν νοικοκύρηδες
και πήγαμε για ύπνο…
Την άλλη μέρα πρωί πρωί στήσαμε ένα δεκάμετρο βέρτικαλ με το antenna tuner της Alinco και από μια τετράδα
ράντιαλς για κάθε μπάντα τών 12, 17, 30, 40m.
Κούρντισα και τον άλλο παλαίμαχο το IC 746 με όλα τά περιφερειακά του συμπράγκαλα, συντονισμένος φλάτ στο
18124 καί… «CQ…CQ…CQ…This is SV5/SV8CYR/p ARKI island Europe number ONE!!! (IOTA EU-001). And for
Greek IOTA DKS-058, QRZ ???»
Τίποτα… Απάντηση καμιά… Ξανά και ξανά και ξανά τά ίδια… ΤΙΠΟΤΑ!!! Βρέ αμάν! Βρέ CQ CQ CQ κανένας
άνθρωπος εδώ ρέεεεε!!! Και συνεχίζει ο Γιώργος sv8ijz…
Και εκεί πού ήμασταν απελπισμένοι και λέγαμε να γυρίσουμε στα 20m και πάλι… κάνει ένα χράαααπ και κόντεψε
να σπάσει τά τύμπανα ο πρώτος ZL και μετά κι άλλος… Και μετά VK4, VK8 VK2, και μετά VUδες και Ινδονήσιοι.
Απίστευτο… Δεν μπορέσαμε να κάνουμε μια επαφή από Ευρώπη και γαζώναμε στον Ειρηνικό! Απίστευτο;..
Όχι βέβαια. Από μια κορυφή λόφου, περιτριγυρισμένοι από θαλασσινό νερό και ένα βέρτικαλ 10 μέτρων, η γωνία
του take of είναι εξαιρετικά χαμηλή! Βοήθησε και η διάδοση… Αργότερα ανεβήκαμε για δόκιμη στα 12m & 10m
αλλά εκεί η διάδοση ήταν απογοητευτική.
Μετά όμως τά 15 μέτρα μας αποζημίωσαν μιάς και η Νότιος Αμερική έρχονταν πολύ δυνατά και έτσι βάλαμε στο
log πολλούς PY, αρκετούς ΖΡ, μερικούς YV, ΗΚ και KP4 αλλά και Virgin Islands.
Όμως παρότι πηγαίναμε στις Ανατολικές ακτές καλά, από Ευρώπη δεν είχαμε την αναμενόμενη ανταπόκριση και
τά ριπόρτα ήταν χαμηλά. Επίσης ελάχιστοι ήταν οι
σταθμοί πού κάναμε από… κεντρική Ευρώπη. Αντίθετα
πηγαίναμε καλά στα Βρετανικά νησιά και στην Ιβηρική
χερσόνησο και στην Σκανδιναβία.
Σύσκεψη, σκέψη και συμπέρασμα. Εκπέμπαμε λόγω
καλής τοποθεσίας, με εξαιρετικά χαμηλή γωνία take of
ραδιοκύματος ( το όνειρο κάθε DXer) με αποτέλεσμα
να μην ακουγόμαστε κοντά… Άμεση αντιμετώπιση.
Χαμήλωμα του διπόλου. Επίσης λίγες μοίρες πιο
βόρεια μας έδωσαν τά επιθυμητά αποτελέσματα. Μετά
από λίγες κλήσεις… πάρε κόσμε SV5 νάχεις…
Την άλλη μέρα δε στο Field Day Contest τα call μας /
SV5/portable ήταν περιζήτητα…
Τόσο πού αναγκαζόμασταν να σκαντζάρουμε κάθε δύο
ώρες τά μικρά γεννητριάκια για να τά προστατέψουμε
από την υπερθέρμανση, μιάς και ασταμάτητα
δούλευαν στή… « τσίτα »!
Ο υπογράφων SV5/SV8CYV/p Βασίλης.
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Ο δε Dirk έκανε την έκπληξη για όσους βέβαια συμπατριώτες του δεν
γνώριζαν ότι ήταν μαζί μας, όταν απαντούσε στα Φλαμανδικά στους Βέλγους
πού μας καλούσαν…
Με μεθοδικότητα προσεκτικός, ήρεμος, άκουγε τά πάντα μά πάνω απ’ όλα
γοητευμένος από τά ελληνικά νησιά και το Greek life stile… Έχει δε
συμμετάσχει σε πολλές ΙΟΤΑ contest DXpeditions ομάδων του UBA.
SV5/ON5CT/p Dirk.
Το Σάββατο το πρωί έκανα μια σύντομη επίσκεψη
στον Φανάρι στην Νότιο Δυτική άκρη του νησιού πού
φωτίζει το πέρασμα με το Μαράθι και πού οδηγεί
στους Λειψούς και από κεί προς τους Κορσαιούς και το Κεντρικό Αιγαίο.
Λίγες μέρες πρίν ξεκινήσουμε την expedition επικοινώνησε μαζί μου ο DE0MST Freddy
πού διαχειρίζεται το WLOTA award programme και μας ζήτησε να συμπεριλάβουμε το
WLOTA reference number του φάρου των Αρκιών στην QSL κάρτα της expedition. Φυσικά
συμφωνήσαμε και έτσι το σήμα των WLOTA μαζί με το ref. Numb: LH-0438 θα είναι πάνω
στις QSL κάρτες από την ARKI island operation.
Σιγά σιγά αποκρυσταλλώνονται διάφορες σκέψεις γιά το GIOTA και το WLOTA βραβείο, μιάς και η επικοινωνία με
τον Freddy έχει ξεκινήσει αρκετά πρίν. Περισσότερα σύντομα…

WLOTA LHLH-0438
Στη συνέχεια βρέθηκα στο σχολείο του νησιού για μιά συζήτηση με τον δάσκαλο αλλά και άλλους ντόπιους.
Δεν έχω να γράψω κάτι… Τι να πώ άλλωστε; Για τά τρία παιδιά τριών διαφορετικών ηλικιών και τάξεων πού
στεναχωριούνται όχι επειδή θα πάνε σχολείο αλλά για το ποιος θα φροντίζει τά ζώα του κοπαδιού…
Για την μοναξιά πού ΔΕΝ νοιώθουν ούτε
τον χειμώνα… οι δεκαπέντε μόνιμοι κάτοικοι
του νησιού! Τά «συνηθισμένα»;;; για το ότι
είσαι τυχερός να αρρωστήσεις μέρα πού
έχει πλοίο και δεν έχει απαγορευτικό…
Για το ότι πρέπει να παραγγείλεις και το πιο
απλό πράγμα να στο φέρουν με το πλοίο
από την Λέρο, ή την Κάλυμνο, ή την Σάμο.
Άς πούνε ένα κιλό ντομάτες…
Ή για την αγωνία νά τελειώνει το νερό και
να μην έρχεται το πλοίο πού το φέρνει…
Τι να πώ για τον νεαρό πρωτοδιόριστο
ΔΑΣΚΑΛΟ από την Θεσσαλονίκη πού από
επιλογή του ζήτησε να μείνει στο νησί για
τρία χρόνια… Πού το πρώτο πούγραψε στον
πίνακα είναι ο Εθνικός Ύμνος.

τρείς μαθητές του πώς είναι ο κόσμος και πιο πέρα…

Γιά το όνειρό του να καταφέρει να κάνει μια
απλή ίντερνετ σύνδεση ώστε να δήξει στους
Τι να πώ για την Ελλάδα των ίσων ευκαιριών;;;…

Δεν θα γράψω επίσης για πόσες «χιλιάδες» QSO κάναμε, για το πιά κεραία πήγαινε πιο καλά. Για το
πόσο καλά είναι τά μηχανήματά μας. Για επαίνους πού δεν μας έδωσαν για το πόσο καλοί χειριστές
είμαστε… Ούτε ποιος μας έκανε πρώτος και ποιος τελευταίος. Τι χρειάζονται όλα αυτά από την στιγμή
πού τά διαβάζετε σε κάθε άρθρο κάθε ραδιοερασιτέχνη.
Εμείς δεν είμαστε ραδιοερασιτέχνες… Απλά είμαστε και ραδιοερασιτέχνες….
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Κυριακή αργά τό μεσημέρι με βρίσκει να πεζοπορώ προς τά «Τηγανάκια», την ομορφότερη παραλία του νησιού.
Δρόμος βέβαια δεν υπάρχει. Μια ώρα χρειάζεσαι από το μονοπάτι για να βρεθείς στην Βορειοανατολική πλευρά
των Αρκιών, σε αυτή την καταπληκτική παραλία με τά τιρκουάζ νερά. Από την μια πλευρά της άμμο και από την
άλλη κατάλευκα μικρά βότσαλα. Με τά πόδια πέρασα το στενή θαλάσσια λουρίδα και βρέθηκα στην απέναντι
βραχονησίδα, την μια από τά δυό «Τηγανάκια» παρέα με τά αγριοκάτσικα… αλλά και φυσικά με ένα πιατάκι αυγά
αχινών, ένα από τά πιο σπάνια delicatessen εδέσματα παγκοσμίως…
Ο ήλιος είχε χαμηλώσει αρκετά, γύρισα πίσω.
Το αυτοκίνητο ήταν στο τέλος του στενού
τσιμεντόδρομου εκεί πού άρχιζε το μακρύ
μονοπάτι. Άνοιξα την μεγάλη καγκελόπορτα πού
έφραζε τον δρόμο στα κατσίκια…
Εκεί στην άκρη του μονοπατιού είδα τά τρία παιδιά
του σχολειού (είναι αδέλφια)…
Ψηλόλιγνα κατράμι από τον καλοκαιριάτικο ήλιο
και τά στριφτά τους μαύρα μαλλιά ανακατεμένα
από τον αέρα. Τέλεια Ιωνικά γεννότυπα!...
Χοντρές στάλες ιδρώτα γυάλιζαν πάνω στις μύτες
τους καθώς τά χτύπαγε κατά πρόσωπο ο
απογευματινός ήλιος. Φορούσαν κοντά παντελόνια.
Όχι σορτσάκια, αλλά αυτά πού έχουν γίνει κοντά
από το κόψιμο με ψαλίδι παλιών μακριών
παντελονιών…
Ήταν εκεί στην άκρη του μονοπατιού προς τά «Τηγανάκια». Τά δύο τά μικρότερα κουβαλούσαν πέτρες από ένα
γύρω. Το μεγαλύτερο τις έχτιζε ξερολιθιά, συνέχεια του τοίχου πού κρατούσε μακριά τά ζώα του κοπαδιού τους
από τον στενό τσιμεντένιο δρόμο.
«Γειά σας βρέ παλικάρια!!!» τους φώναξα καθώς πλησίαζα.
«Γειά σας!!!» μού ανταπάντησαν σχεδόν ταυτόχρονα και τά τρία με μια σπίθα στα μάτια τους. Σπίθα περιέργειας
για τον ξένο, ή κρυφής περηφάνιας πού κάποιος τους είπε «παλικάρια»…
«Τι γίνεται, τι κάνετε εδώ;
«Φτιάχνομε τοίχον» απάντησε ο μεσαίος, με την γαργαριστή ντοπιολαλιά.
«Θα πάτε στο σχολειό μεθαύριο;»
«Έχουμεν τά ζώα, αλλά θα πάμε…» είπε πάλι ο μεσαίος.
Ένα τέταρτο κεφάλι ξεπρόβαλε λίγο πιο κάτω από την πίσω πλευρά του τοίχου, το ίδιο μαυριδερό και
σγουρομάλλικο όπως των άλλων…
«Εγώ έχω τελειώσει το Γυμνάσιο στην Πάτμο!» είπε με υπερηφάνεια…
«Σ΄άρεσε πού έφυγες από δώ και πήγες στο γυμνάσιο; Έμαθες πράγματα εκεί;»
«Ωραία ήταν… Έμαθα για τον κόσμο…»
«Εσείς όταν τελειώσετε το σχολειό θα πάτε στο γυμνάσιο;»
«Θα πάμεν… Αλλά από δώ έν (δέν) φεύγουμε!» …
Ακούστηκε ένα διπλό σφύριγμα ψηλά από την πλαγιά.
Γύρισα και είδα τον πατέρα προφανώς των παιδιών. Κούνησα το χέρι μου και τον χαιρέτησα. Κούνησε το δικό του,
με τον χαρακτηριστικό ημικυκλικό τρόπο των κτηνοτρόφων, σε φιλική ανταπόδοση…
Το μικρότερο από τά παιδιά ένωσε τον αντίχειρα με τον δείχτη, έβαλε τά δάχτυλα στο στόμα του και άφησε ένα
διαπεραστικό διπλοσφύριγμα…
«Ώρα καλή σε όλους» είπα και έφυγα.
Είναι αργά πρέπει να πάω στην Παναγιά να αλλάξω τον Dirk πού κρατούσε ακόμα το pile-up στα 17m.
Όμως στό μυαλό μου άκουγα ακόμα τά λόγια του μικρού Αρκιώτη…

«Από δώ δέν φεύγουμε»…
Ούτε και μείς…
Γιά την ομάδα του «Aegean DX group».
73 de SV8CYV Βασίλης
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Στην πρώτη ραδιοερασιτεχνική operation από την νησίδα Αρκιοί εκτός από τους χειριστές πού αναφέρονται παρά
πάνω συμμετείχαν επίσης και ο SV8PKV και ο SV8PKS.
Όμως με τελείως διαφορετικό εξοπλισμό και τελείως διαφορετική αποστολή…
Τά βράδια πού συναντιόμασταν όλοι η παρέα τους ήταν εξαιρετική και μοιράστηκαν μαζί μας άλλες εμπειρίες τους.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους κατοίκους των Αρκιών για την ζεστή φιλοξενία τους, την βοήθειά τους, για την
διακριτικότητά τους, αλλά και ειδικά τον «Κατσαβίδη», τον «Νικόλα» τον «Τρύπα», τον «Δάσκαλο», τον «Γιάννη
το Ψαρά» και όλους τους άλλους φιλοσόφους πού συζητήσαμε μαζί τους…

Και εδώ δίνονταν άλλες «μάχες»
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Αρκιοί από την κορυφή «Παντάνασσα» και το απέραντο γαλάζιο.

Ο Όρμος των Αρκιών «Πόρτο Αυγούστα» με το «χωριό».

Σ ε λ ί δ α 11
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ARDF (και όχι μόνο)
Γράφει ο Δημήτρης Αναστασιάδης
SV2GWY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ARDF ή Amateur Radio Direction Finding είναι ένας Ραδιοερασιτεχνικός αθλητικός αγώνας που
συνδυάζει την εύρεση μιας γεννήτριας RF (πομπού) με τις ικανότητες χρήσης πυξίδας, χάρτη και
προσανατολισμού. Είναι ένα χρονομετρούμενο άθλημα στο οποίο κάθε αθλητής χρησιμοποιεί
τοπογραφικό χάρτη, μαγνητική πυξίδα και εξοπλισμό εύρεσης κατεύθυνσης πομπών και περιηγείται
σε πυκνή δασώδη περιοχή.
Το άθλημα αυτό είναι πολύ διαδεδομένο στην Ανατολική Ευρώπη, Ρωσία και Κίνα, όπου συχνά
χρησιμοποιούταν στα Εκπαιδευτική Προγράμματα Φυσικής Αγωγής.
Οι συχνότητες που έχουν επιλεχθεί είναι είτε τα 2 είτε τα 8 μέτρα, ενώ στην Αγγλία με ορισμένες διαφοροποιήσεις
γίνεται αγώνας και στα 160 μέτρα.
Ο radio εξοπλισμός αποτελείται από τρία μέρη: τον δέκτη, τον εξασθενητή και την κατευθυντική κεραία. Όχι
ιδιαίτερα ακριβά υλικά που σίγουρα όλοι έχουμε κάπου σε κάποια γωνιά.
Για το Αθλητικό ή οργανωτικό κομμάτι θα μπορούσε να ασχοληθεί κάποιος Σύλλογος (ευτυχώς έχουμε αρκετούς)
και να εδραιωθεί αυτό το άθλημα και στη Χώρα μας.
Είναι καλύτερα να συμμετέχεις από το να «παρατηρείς»
Στον radio εξοπλισμό όμως, μπορούμε να δημιουργήσουμε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.
Δέκτης
Ένας απλό φορητός Π/Δ είναι αρκετός, αν διαθέτει και εξασθένηση (συνήθως 20dB), τότε είναι ακόμα καλύτερα.
Ο Εξασθενητής
Η κατασκευή που ακολουθεί είναι
απλή και οικονομική, μόλις 20,00€ με
παθητικά στοιχεία, όπως αντιστάσεις
και διακόπτες. Η ονομασία του θα
πρέπει να είναι «ΒΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΞΑΣΘΕΝΗΤΗΣ» (step attenuator”)
γιατί η εξασθένηση αυξάνεται κατά 1
dB από τα 0dB έως και τα 81dB !.
Έτσι όταν κάθε διακόπτης διαδοχικά
περνά από την κατάσταση OUT στην
κατάσταση IN, τα στάδια εξασθένησης
προστίθενται σε μορφή
«cascade” (καταρράκτης) για να αποφέρει την τελική τιμή εξασθένησης. Σε ότι αφορά την ακρίβεια, η ανοχή στις
τιμές των αντιστάσεων γίνεται πιο σημαντική στις υψηλότερες
τιμές εξασθένησης.
Οι τιμές εξασθένησης είναι: 1, 2, 3, 5, 10, 20, 20, 20dB άρα με
τον
κατάλληλο
συνδυασμό
διακοπτών το
αποτέλεσμα
μπορεί να
είναι 0,1,2,3…
81dB, με
βήμα 1dB !
Οι
αντιστάσεις
κολλήθηκαν
επάνω στις επαφές των διακοπτών και αυτοί με τη σειρά τους
τοποθετήθηκαν στο καπάκι μεταλλικού κουτιού. Στις άκρες
αυτού τοποθέτησα 2 connectors BNC.

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σ ε λ ί δ α 13

ΥΛΙΚΑ:
Μεταλλικό κουτί
8 Διακόπτες δύο θέσεων 2 επαφών
2 βύσματα BNC θηλυκό για σασί
Αντιστάσεις: (2) * [910Ω, 470Ω), 300Ω, 200Ω,
100Ω], 68Ω (6), 270Ω (3)
(1) * [62Ω, 12Ω, 18Ω, 33Ω, 75Ω], όλες 1/4watt,
5%)
Κεραία
Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες είναι
πράγματι μια homabrew portable LPDA.
Αποδοτική, μικρή σε μέγεθος και ελαφριά για τη
μεταφορά, χωρίς διαιρούμενα μέρη που
αναδιπλώνεται, και σε δευτερόλεπτα είναι σε πλήρη διάσταση.
Είναι μία λογαριθμική (LPDA) τεσσάρων στοιχείων για τους 144ΜΗz που στην πράξη απέδειξε ότι έχει απολαβή
5dBd και front to back 20+dB.
Διαστάσεις:
Μήκος (m)

Απόσταση (m)

L1

1,05

D1-D2

0,11

L2

0,97

D2-D3

0,11

L3

0,89

D3-D4

0,10

L4

0,82

Zo

75Ω

Για την κατασκευή της κεραίας χρησιμοποίησα ένα κομμάτι ξύλου που το έκοψα σε σχήμα κατάλληλο για εύκολη
μετακίνηση, κράτημα και σκόπευση, δηλαδή σαν τουφέκι.Για να είναι τα elements ανθεκτικά στη μεταφορά και
στη σκληρή χρήση επέλεξα πτυσσόμενες κεραίες ραδιοφώνων με πάσο στη βάση και με μήκος τουλάχιστο 1,10μ.
Το «τουφέκι» έπαιξε το ρόλο του μονωτικού μεταξύ των δύο τροφοδοτούμενων στοιχείων, πάνω στα οποία
στηρίχθηκαν οι πτυσσόμενες κεραίες στις κατάλληλες αποστάσεις και θέσεις έτσι ώστε να επιτευχθεί η διάταξη
τροφοδοσίας 180ο crossover. Έτσι τα στοιχεία 1 και 3 είναι στο ένα προφίλ (γωνία) αλουμινίου και τα 2 και 4 στο
άλλο προφίλ (γωνία). Η κεραία μπορεί να τροφοδοτηθεί με RG58 ή RG59 τροφοδοτώντας την στην άκρη.
Αν η κεραία χρησιμοποιηθεί και για εκπομπή θα πρέπει να τοποθετηθεί balun, ειδικά όταν τα elements είναι
κάθετα. Δοκίμασα ένα choke balun, με 6 σπείρες RG58 σε tubo 8cm, με ικανοποιητικές μετρήσεις στασίμων εντός
της μπάντας.

Επειδή όμως σαν LPDA,
τροφοδοτούνται όλα τα
παρασιτικά στοιχεία,
είναι ακόμα πιο
ανεπηρέαστη στις
αλλαγές της αντίστασης
τροφοδοσίας
οφειλόμενες σε
παρακείμενα
αντικείμενα απ’ ότι στις
yagi. Έτσι η χρήση
αυτού του τύπου
κεραίας είναι ΙΔΑΝΙΚΗ
για φορητή χρήση
ανάμεσα σε δάσος, δηλ.
ARDF.
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Έχω κατασκευάσει τρεις τέτοιες φορητές κεραίες με εξασθενητές, κατά τη συμμετοχή μου στα δρώμενα της ΕΡΒΕ,
όχι βέβαια για συμμετοχή σε αγώνα ARDF (?), αλλά για τον εντοπισμό ενός repeater jammer. Δηλαδή ένα
είδος συναδέλφων Ρ/Ε και μη, που «παίζουν» με την αντοχή των αναμεταδοτών και των νεύρων μας.

Επειδή έχει δοκιμαστεί και στα UHF (ακόμα και μέχρι τα FRS 462ΜΗz), θα πρότεινα αυτήν την κατασκευή σε Ρ/Ε
Συλλόγους και Ενώσεις, ώστε να «προσέχουν για να έχουν»

gia to SV re g@motto,

de SV2GWY / Demetrius
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Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος
sv1nk@hotmail.com
Τα dB για τους Ραδιοερασιτέχνες.
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι καλό χειμώνα! Σεπτέμβρης πια, ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου. Τα
μπανάκια μας τα κάναμε, τα Contest μας τα τρέξαμε, την άδειά μας την τελειώσαμε…( κάποιοι τυχεροί
έχουν κάποιο υπόλοιπο ακόμη…) και τώρα, ετοιμαζόμαστε για το χειμώνα.
Χειμώνας… νύχτες με Dx στις χαμηλές μπάντες και άφθονες δοκιμές και συζητήσεις στα V/U,
κατασκευές τα Σαββατοκύριακα ή συμμετοχές στα χειμωνιάτικα contest.
Σε όλες τις δραστηριότητές μας θα συναντήσουμε δυο γράμματα που οι Ραδιοερασιτέχνες τα
προφέρουν σαν μια λέξη, dB - ντιμπί. Σαν ήχος είναι γνωστός και οικείος, σαν περιεχόμενο όμως;
Μάλλον θολό και άγνωστο. Η αλήθεια είναι ότι πολύ εκλεκτοί συνάδελφοι Έλληνες και ξένοι έχουν
γράψει εξαιρετικά κείμενα με αριστοτεχνικές μαθηματικές αναλύσεις που αφορούν κάθε πτυχή και
λεπτομέρεια των dB.
Όσοι διάβασαν και κατάλαβαν όλα αυτά τα κείμενα ας περάσουν στο επόμενο άρθρο του 5-9report
γιατί δεν έχω να τους δώσω κάτι περισσότερο. Αν όμως ανήκετε στην κατηγορία αυτών που έχουν
δοκιμάσει να διαβάσουν και να κατανοήσουν τα dB μέσω μαθηματικών αναλύσεων και δεν τα
κατάφεραν αυτό το κειμενάκι θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει να καταλάβετε την έννοια και τη
χρησιμότητα των dB στη ζωή του Ραδιοερασιτέχνη.
Ας αρχίσουμε λοιπόν. Το dB είναι το 1/10-το, υποπολλαπλάσιο δηλαδή μιας μεγαλύτερης μονάδας που
ονομάζεται Bel. Το Bel είναι μονάδα μεγάλη και δύσχρηστη, για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται το
υποπολλαπλάσιό του το deciBel (decimal= δέκατο του Bel) ή dB για συντομία.
Το dB είναι μονάδα σύγκρισης δύο όμοιων μεγεθών πχ. Τάσεων, Ισχύος, ενίσχυσης ηλεκτρονικών
βαθμίδων, εξασθένησης κλπ. Η χρησιμότητά της είναι ότι με μικρά νούμερα εύκολα κατανοητά με την
πρώτη ματιά μπορούμε να καταλάβουμε τη διαφορά ανάμεσα στα μεγέθη που συγκρίνουμε.
Αυτό συμβαίνει γιατί η μονάδα dB δεν είναι γραμμική μονάδα αλλά ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ, και επειδή κανένας
δεν θυμάται ή δεν έχει καν διδαχθεί στο σχολείο λογαρίθμους
απλά θα σας πω να κάνετε το εξής:
Ανοίξτε τον υπολογιστή σας και πηγαίνετε: έναρξη ->
προγράμματα -> βοηθήματα -> αριθμομηχανή. Αν η έκδοση των
Windows ή η διανομή του Linux που χρησιμοποιείτε δεν
ταυτίζεται με αυτή τη
διαδρομή απλά
ακολουθήστε την
διαδρομή του δικού σας
λειτουργικού συστήματος
έως ότου φτάσετε στην
εφαρμογή της
θα δείτε μια εικόνα σαν αυτή…
αριθμομηχανής.
Αφού ανοίξετε την εφαρμογή επιλέξτε: Επιστημονική (όχι
παίζουμε…. )
Πληκτρολογήστε διάφορους αριθμούς πχ 10 και πατήστε το
κουμπί log=1, 20 και πατήστε το κουμπί log=1.30, 30 και
πατήστε το κουμπί log=1.47 κλπ. Έτσι κάναμε την πρώτη μας
γνωριμία και μάθαμε πώς να υπολογίζουμε με την
αριθμομηχανή ένα λογάριθμο. Εξαιρετικά απλό και χρήσιμο θα δείτε σε λίγο το γιατί...
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Συνήθως τον Ραδιοερασιτέχνη τον απασχολούν δύο πράγματα, να συγκρίνει ισχύ και τάση. Με τους
παρακάτω τύπους μπορούμε με εύκολο τρόπο να υπολογίζουμε τη σύγκριση ισχύος ή τάσεως με
μερικά κλικ, και χωρίς ιδέα από μαθηματικά!
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ
dBισχύος = 10 log ------------------------

τύπος Ισχύος

ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ
dBτάσης = 20 log -----------------------

τύπος Τάσεως

ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ
Έστω ότι έχουμε ένα πομποδέκτη 10 Watt QRP πχ. Το IC-703 και αγοράζουμε ένα γραμμικό ενισχυτή
ισχύος (Linear) 1500 Watt (ατακτούληδες!!), ας υπολογίσουμε το κέρδος της ισχύος μας σε dB.
Αφού έχουμε να κάνουμε με ισχύ θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο της ισχύος με βάση το 10 log.
Επομένως:
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ

1500

dBισχύος = 10 log ------------------------ = 10 log -------= 10 log 150 =>
ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

10

dBισχύος= 21
Πως θα γίνει στην πράξη αυτό:

1. πληκτρολογήστε στο αριθμητικό πληκτρολόγιο 1500 και με το ποντίκι πατήστε το κουμπί της
διαίρεσης (/).

2. πληκτρολογήστε στο αριθμητικό πληκτρολόγιο το 10 και με το ποντίκι πατήστε το κουμπί της
ισότητας (=)

3. πατήστε με το ποντίκι το κουμπί του λογάριθμου (log)
4. πατήστε το κουμπί του πολλαπλασιασμού με το ποντίκι και πληκτρολογήστε μέσω του αριθμητικού
πληκτρολογίου το 10. πατήστε με το ποντίκι το κουμπί της ισότητας και ….. να το αποτέλεσμα σε dB,
21 και κάτι ψιλά!!! Τα καταφέρατε!
To κέρδος από την αγορά του ενισχυτή είναι 21 dB
Έστω ότι αγοράσαμε μια κεραία Χ-510 για να αντικαταστήσουμε ένα κάθετο δίπολο που είχαμε στην
ταράτσα. Συνδέουμε το δίπολο με ένα βολτόμετρο RF και μετράμε το σήμα του φίλου μας SW1IYC και
το βρίσκουμε 1μVolt. Αντικαθιστούμε το δίπολο με την Χ-510 και ξαναμετράμε το σήμα του φίλου μας
του Αλέξανδρου και το βρίσκουμε 10 μV, σε καλό δρόμο είμαστε…. ας υπολογίσουμε το κέρδος της
κεραίας που αγοράσαμε.
Αφού έχουμε να κάνουμε με τάση θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο της τάσης με βάση το 20 log.
Επομένως:
ΤΑΣΗ Χ-510

10 μV

dBτάσεως= 20 log ------------------------= 20 log ---------= 20 log * 10 =>
ΤΑΣΗ ΔΙΠΟΛΟΥ

1 μV

To κέρδος της νέας κεραίας Χ-510 από το κάθετο δίπολο είναι 20 dB.
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Με αυτές τις απλές πράξεις εύκολα μπορούμε να υπολογίσουμε το κέρδος σε τάση ή ισχύ που
προκύπτει από τη σύγκριση δύο επιπέδων ισχύος ή τάσεως.
Δυστυχώς στη ζωή δεν πάνε όλα καλά, κάποια ημέρα αποφασίζετε να κατασκευάσετε (Θεός
φυλάξει….) κάποια από τις κεραίες που κατά καιρούς ο SV1NK σας προτείνει μέσα από τις σελίδες του
5-9. Να έξοδα, κόπος, χρόνος και στο τέλος η κεραία έτοιμη.
Μετράμε στην υπάρχουσα λ/4 Ground Plane το σήμα του SWIIYD και το βρίσκουμε 100 μV. Με τη
βοήθεια φίλων ανεβάζουμε τη νέα κεραία και ξαναμετράμε το σήμα του Δημήτρη και το βρίσκουμε
μόλις 20μV. Ας δούμε τι απολαβή έχει η καινούργια κεραία σε σχέση με την παλαιά.
20 μV
dBτάσεως= 20 log--------------= 20 log 0.2 = -14 dB παρακαλώ! Μείον 14 dB;
100 μV
Μα ναι, τα dB δεν είναι μόνο θετικά αλλά και αρνητικά οπότε η κεραία που κατασκεύασες φίλε μου
είναι χειρότερη από αυτήν που είχες!! Δεν ήξερες, δεν ρώταγες; Άρπα την τώρα!
Ας δούμε τώρα τις πιο συνηθισμένες τιμές dB και σε τι πολλαπλάσια ή υποπολλαπλάσια αντιστοιχούν.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ dB ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ
0 dB=

1

x Τη μονάδα σύγκρισης

3 dB=

2

x

-//-

6 dB=

4

x

-//-

10 dB= 10

x

-//-

20 dB= 100 x

-//-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ dB ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ
0 dB=

-1

x Τη μονάδα σύγκρισης

-3 dB=

-2

x

-//-

-6 dB=

-4

x

-//-

-10 dB= -10

x

-//-

-20 dB= 100 x

-//-

Ας δούμε πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πρακτικά τους παραπάνω πίνακες.

Με 10 dBd τι πραγματικά κερδίζουμε;
Αγοράσαμε μετά από αρκετή σκέψη και γκρίνια από την XYL, μια κεραία UHF 10 στοιχείων με απολαβή
10dBd, «καταθέσαμε» 55 Ευρώ και τώρα θέλουμε να δούμε πρακτικά τι κερδίσαμε…
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Από το συγκριτικό πίνακα βλέπουμε ότι τα 10 dBd μας δίνουν στην λήψη 10 φορές πιο δυνατό σήμα!
Επομένως ένα ασθενές σήμα μόλις ακουστό από ένα δίπολο τώρα θα το ακούσουμε 10 φορές πιο
δυνατά! Καθόλου άσχημα θα έλεγα.
Στην πράξη αυτό που κάναμε είναι να ανεβάσουμε την ευαισθησία του σταθμού μας κατά 10
ολόκληρες φορές!

Κάθε 6 dB ανεβαίνει μια μονάδα S
Αυτό πως μεταφράζεται στο S-meter του πομποδέκτη μας; κάθε 6 dB ανεβαίνουμε 1 μονάδα S, οπότε
αν υποθέσουμε ότι κάποιο σταθμό τον ακούγαμε με 0 S οριακά ή και καθόλου, πρακτικά τώρα θα τον
ακούμε με κάτι λιγότερο από 2 μονάδες S.
Ο λόγος είναι απλός η κεραία μας έχει κέρδος 10dBd, η κάθε μονάδα S είναι ίση με 6 dB, άρα 10 / 6 =
1.6 μονάδες S.
Καθόλου άσχημα θα έλεγα. Άλλο να πεις: φίλε μου σε ακούω οριακά δεν καταλαβαίνω τι λες, και άλλο
να του πεις σε ακούω 1,5 - 2 μονάδες χωρίς πρόβλημα. Πιάσανε τόπο τα Ευρώ μας στη λήψη, πάμε
στην εκπομπή…..
Εδώ η κεραία μας ακτινοβολεί 10 φορές περισσότερη ισχύ από το δίπολο. Επομένως αν ο πομπός μας
έχει ισχύ 45 Watt που είναι η συνηθισμένη ισχύς εξόδου στα UHF, τότε είναι φανερό ότι: 45 Χ 10 =
450 Watt. Δηλαδή η κατευθυνόμενη κεραία ακτινοβολεί όσο θα ακτινοβολούσε ένα δίπολο που θα
ήταν συνδεδεμένο με ένα πομπό 450 Watt. Χουμμ… να το κέρδος μας, με 55 Ευρώ ακτινοβολούμε όσο
θα ακτινοβολούσαμε με ένα Linear 450 Watt συνδεδεμένο στο δίπολο, αφήστε που η τιμή του Linear
είναι πολύ- πολύ- πολύ παραπάνω από την τιμή της κεραίας.
Το επόμενο παράδειγμα αφορά την απώλεια σε dB.
Και τι πιο γνώριμο στο Ραδιοερασιτέχνη από την κάθοδο, το καλώδιο που μεταφέρει την ισχύ από τον
πομπό στην κεραία, και αντίστροφα την τάση του σήματος που λαμβάνει η κεραία στο δέκτη μας.

Το 213 το χρησιμοποιούμε όλοι. Αλλά τι απώλειες σε dB έχουμε;
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Έστω ότι έχουμε στη διάθεσή μας μια κουλούρα καλώδιο RG-213 και λόγω «οικονομικής στενότητας»
θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για να ενώσουμε τη νέα UHF κεραία μας με τον πομποδέκτη μας.
Από το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών του καλωδίου βλέπουμε ότι, στους 435 ΜΗΖ, στη μέση της
μπάντας δηλαδή, έχουμε απώλεια 4.35 dB, στα 100’ πόδια! Κάθε πόδι είναι περίπου 33 cm οπότε το
RG-213 παρουσιάζει απώλεια 4.35 dB στα 33 μέτρα.
Αν εμείς χρειαζόμαστε 25 μέτρα καλώδιο από το Shack μέχρι την κεραία μας, τότε η απώλεια μας με
την απλή μέθοδο των τριών θα είναι:
Στα 33 μέτρα η απώλεια είναι 4.35 dB
Στα 25 μέτρα πόση;

Χ

25
Χ=4.35 * -----= 4.35 * 0.75 = 3.3 dB
33
Άρα από τον παραπάνω πίνακα απωλειών σε dB βλέπουμε ότι στη λήψη χάνουμε λίγο περισσότερο από
το μισό σήμα, δηλαδή αντί για 2 μονάδες το συνομιλητή μας θα τον ακούμε μια μονάδα, και στην
εκπομπή χάνουμε λίγο παραπάνω από τη μισή ισχύ μας, δηλαδή αντί για 45 Watt φτάνουν στην κεραία
45/2 = 22.5 Watt περίπου, οπότε ακτινοβολούμε 22.5 Χ 10 = 225 Watt αντί για τα 450! Εμ.. πώς θα
γίνει, όλα δεν μπορούμε να τα έχουμε στη ζωή!
Το κέρδος σε dB στις κεραίες
Τα dB είναι το μέτρο σύγκρισης που αφορά κυρίως το κέρδος μεταξύ των κεραιών. Σκοπός των dB
Gain είναι να δώσει στον Ραδιοερασιτέχνη το συγκριτικό μέτρο του κέρδους κυρίως δύο κεραιών.
Υπάρχουν τριών ειδών μέτρα σύγκρισης του κέρδους μεταξύ δύο κεραιών.

1. το κέρδος ως προς ισότροπη κεραία,
2. το κέρδος ως προς βραχεία κάθετη κεραία
3. το κέδρος ως προς δίπολη κεραία.
Η ισότροπη κεραία
Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα!! είναι εφεύρεση των επιστημόνων και μηχανικών για να έχουν μια
θεωρητική κεραία αναφοράς.
Η ισότροπος κεραία είναι μια σφαίρα,
ένα μπαλάκι του γκολφ φανταστείτε
με διάμετρο κατά πολύ μικρότερη από
το μήκος εκπομπής, τοποθετημένη σε
ένα υποθετικό χώρο πανταχόθεν
ελεύθερο, ας πούμε πολύ – πολύ
ψηλά στον ουρανό πάνω από τον
ειρηνικό ωκεανό!! Και η οποία
εκπέμπει και λαμβάνει ομοιόμορφα
από και σε όλη την επιφάνειά της.
Αυτήν την κεραία την ονομάσαμε
ισοτροπική και έχει κέρδος σε σχέση
με το δίπολο -2.15 dBdipol. Τη
χρησιμοποιούμε κυρίως για
θεωρητικούς υπολογισμούς αλλά θα
δείτε ότι πολλοί κατασκευαστές
κεραιών δίνουν την απολαβή των
κεραιών που διαθέτουν στο εμπόριο σε
dBisotropic γιατί παρουσιάζονται με
μεγαλύτερη απολαβή από ότι αν τις
συνέκριναν με ένα δίπολο λ/2!! Marketing γαρ τι νομίζετε…. Ας δούμε
τώρα στην πράξη τα ισοτροπικά dBi τι
μας λένε στην πραγματικότητα.
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Η κεραία του παραδείγματός μας έχει ένα κέρδος 8.45 dBi. Δηλαδή εκπέμπει επτά φορές ισχυρότερα
από την ιδανική ισοτροπική κεραία με την οποία συγκρίνεται.
7
dBi=10 log ---= 10 log 0.845 => dBi=8.45
1
Για να συγκρίνουμε το κέρδος της σε σχέση με το κέρδος ενός διπόλου ίδιας πόλωσης, αφαιρούμε από
το κέρδος της ισοτροπικής κεραίας το κέρδος του διπόλου δηλαδή:
Κέρδος σε dBd =Κέρδος ισοτροπικής κεραίας – Κέρδος διπόλου =>
Κέρδος σε dBd = 8.45 dBi – 2.15 dB= 6.3 dBd.
Επομένως η κεραία μας εκπέμπει 4.3 φορές πιο ισχυρά από το δίπολο, μια χαρά τη βλέπω Hi..Hi..
Η δίπολη κεραία ή κεραία αναφοράς
Ωωωωωω….. ναι, η πρώτη αγάπη και παντοτινή κάθε Ραδιοερασιτέχνη είναι (όχι η σοκολάτα Ι…Ν) το
δίπολο λ/2. Όλοι το έχουμε κατασκευάσει, το έχουμε αγοράσει, το έχουμε χρησιμοποιήσει, το έχουμε
απαξιώσει όταν αγοράσαμε τη Beam, αλλά το έχουμε πάντα μέσα στην καρδιά μας και στη ζωή μας
σαν μέτρο σύγκρισης κάθε νέας κεραίας που υπολογίζουμε, κατασκευάζουμε, αγοράζουμε.
Το δίπολο λ/2 λοιπόν είναι η κεραία αναφοράς με βάση την οποία αξιολογούμε και μαζί της
συγκρίνουμε κάθε νέα κεραία. Το δίπολο λ/2 έχει κέρδος σε σχέση με την ισότροπο κεραία 2.15 dB
περισσότερο. Είναι η κεραία αναφοράς αφού σχεδόν όλοι ξεκινούν με ένα δίπολο και θέλουν να ξέρουν
αν η καινούργια κεραία τους ακούει ή μιλάει καλύτερα από το διπολάκι τους.
Το δίπολο λ/2 το χρησιμοποιούμε, όπως και την ισότροπη, για θεωρητικούς υπολογισμούς και πάρα
πολλοί, ίσως οι περισσότεροι κατασκευαστές κεραιών δίνουν την απολαβή των κεραιών που διαθέτουν
στο εμπόριο σε dBdipol γιατί η απολαβή των κεραιών τους παρουσιάζεται πιο κατανοητή στον
καταναλωτή Ραδιοερασιτέχνη συγκρινόμενη με ένα δίπολο λ/2!!

Ιδιοκατασκευασμένη κεραία ΕΗ
Ανάλογα με τη σχεδίασή της η κάθε κεραία αν εκπέμπει ισχυρότερα από ένα δίπολο έχει θετική
απολαβή, αν εκπέμπει λιγότερο από ένα δίπολο έχει αρνητική απολαβή.
Για παράδειγμα η κεραία ΕΗ ανάλογα με τη μπάντα στην οποία θα δουλέψει και με την ποιότητα της
κατασκευής της παρουσιάζει κέρδος -10 έως -20 dB σε σχέση με ένα δίπολο λ/2. Με απλά Ελληνικά αν
την τροφοδοτήσετε με 100 Watt η κεραία αναπτύσσει ένταση ίση με: 1 έως 10 Watt. Βεβαίως η κεραία
αυτή είναι σχεδιασμένη σαν κεραία «ελάχιστου» ελεύθερου χώρου και σε σχέση με άλλες κεραίες ίδιου
τύπου εργάζεται πολύ καλά, αλλά σε σχέση με το δίπολο έχει αρνητικό πρόσημο και απόδοση.
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Κεραίες ISOTRON χρησιμοποιούνται από χιλιάδες Ραδιοερασιτέχνες.
Με τελείως διαφορετική σχεδίαση και τρόπο λειτουργίας οι κεραίες «περιορισμένου ελεύθερου χώρου»
ISOTRON δίνουν τη χαρά της επικοινωνίας σε χιλιάδες Ραδιοερασιτέχνες που δεν έχουν τον
απαιτούμενο χώρο ή άδεια για να εγκαταστήσουν κεραίες μεγάλων διαστάσεων.
Η βραχεία κάθετη κεραία.
Και αυτή είναι μια κεραία αναφοράς – σύγκρισης, το μήκος της είναι κατά πολύ μικρότερο από λ/4 του
μήκους κύματος που εκπέμπει. Σήμερα δεν έχει πλέον πρακτική εφαρμογή αφού οι κατασκευαστές των
κεραιών υπολογίζουν το κέρδος των κεραιών τους είτε σχέση με την ισοτροπική είτε σε σχέση με το
δίπολο. Ας δούμε τη σημασία που έχουν τα dB όταν διαβάζουμε τα χαρακτηριστικά μιας κεραίας. Θα
χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία μιας πραγματικής κεραίας ώστε να έχετε και έναν οδηγό χρήσιμο για τις
μελλοντικές αγορές σας.

Τα dB μιας κεραίας σε όλο τους το μεγαλείο.
Στην παραπάνω εικόνα βλέπετε το διάγραμμα ακτινοβολίας μιας πραγματικής κεραίας του εμπορίου, η
οποία με τη «γλώσσα» των dB μας δίνει όλες εκείνες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε ώστε να
εκτιμήσουμε αν καλύπτει ή όχι τις απαιτήσεις μας, και εν τέλει πως πραγματικά συμπεριφέρεται.
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Η κεραία σε ΤΧ
Αρχικά μας ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο εκπέμπει το σήμα μας προς τους άλλους
Ραδιοερασιτεχνικούς σταθμούς:
Στην κόκκινη περιοχή η κεραία μας εκπέμπει και τα 450 Watt του πομπού μας αφού στο διάγραμμα
δείχνει απώλεια σήματος εκπομπής 0 dB.
Στην πράσινη περιοχή η κεραία μας εκπέμπει τη μισή ισχύ του πομπού μας 225 Watt και 3 dB απώλεια
σήματος εκπομπής Στην κίτρινη περιοχή η απώλεια εκπομπής είναι 6 dB δηλαδή εκπέμπουμε 112 Watt.
Στη Μπλε περιοχή έχουμε απώλεια 10 dB οπότε εκπέμπουμε 45 Watt. Στις Γκρι περιοχές η απώλεια
είναι κατακόρυφη αφού η απώλεια είναι 20dB ισοδυναμεί με εκπεμπόμενη ισχύ 4,5 Watt! Από 450 σε
4.5 Watt, ημέρα με τη νύχτα!
Η κεραία σε RΧ
Αντίστοιχα με την εκπομπή, όσο απομακρυνόμαστε από τις μηδέν μοίρες και ανοιγόμαστε δεξιά και
αριστερά τόσο «πέφτει» η ένταση του λαμβανομένου σήματος.
Ένα σήμα που το ακούμε στις 0 μοίρες σε πλήρη ένταση, στις 180 μοίρες θα το ακούμε με 100 φορές
πιο χαμηλά! Αν υποθέσουμε ότι στις μηδέν μοίρες ακούμε το σήμα του SV1FKN με 9 μονάδες S, στις
180 θα ακούμε το σήμα του κάτι περισσότερο από 5,2 μονάδες γιατί εδώ η απώλεια σήματος είναι
20dB. Τα dB στη λήψη μας δείχνουν τη μείωση των σημάτων που δεχόμαστε σε σχέση με το μέγιστο
σήμα που δεχόμαστε στις μηδέν μοίρες.
Προενισχυτές και dB
Οι προενισχυτές είναι κυκλώματα χαμηλού θορύβου που σκοπό έχουν να ενισχύσουν την τάση ενός
σήματος. Πρακτικά οι Ραδιοερασιτέχνες χρησιμοποιούν δύο ειδών προενισχυτές, τους προενισχυτές
μικροφώνου (κακώς) και τους προενισχυτές RF σωτήριοι για Dx.
Οι μικροφωνικοί προενισχυτές σκοπό έχουν να ανεβάσουν τη στάθμη του μικροφωνικού σήματος
ώστε να «ανεβεί» το ποσοστό και ο όγκος της διαμόρφωσης του πομπού μας, (κακώς γιατί δημιουργεί
παρατράγουδα…).
Οι προενισχυτές RF σκοπό έχουν να ανεβάσουν τη χαμηλή στάθμη ενός λαμβανόμενου σήματος RF
ώστε να γίνει ευκολότερα ακουστό.
Και οι προενισχυτές AF και οι προενισχυτές RF έχουν ένα συντελεστή ενίσχυσης που μετράται σε dB
και είναι ένας σταθερός αριθμός που μας δείχνει ότι, ανεξάρτητα από το αν το λαμβανόμενο σήμα είναι
ασθενικό ή δυνατό, ο ενισχυτής θα το ενισχύσει τόσο όσα είναι τα dB για τα οποία έχει σχεδιαστεί.

Ένας από τους πλέον γνωστούς RF Preamplifier στην Ευρώπη.
Ο προενισχυτής της εικόνας έχει κέρδος 20dB, δηλαδή έχει την ικανότητα να ενισχύει κάθε σήμα VHF
ή UHF κατά 100 φορές. Με απλά λόγια αν η κεραία μας στείλει στον προενισχυτή μια τάση 0,2 μV, ο
προενισχυτής θα το ενισχύσει 100 φορές δηλαδή: 0.2 Χ 100 = 20 μVolt. Ίδια ενίσχυση θα κάνει και σε
ένα σήμα 1 μV, δηλαδή 1μV Χ 100 = 100 μV.
Είδατε πόσο απλό είναι να αποκωδικοποιήσουμε τα dB σε έναν προενισχυτή;
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Εξασθενητές και dB.
Ο εξασθενητής είναι ένα κύκλωμα που προκαλεί υποβάθμιση στην τάση ή την ισχύ ενός σήματος
ανάλογη με το πόσα dB είναι σχεδιασμένο να το κάνει.
Ο πιο γνωστός εξασθενητής είναι ο εξασθενητής με τον οποίο είναι εφοδιασμένος ο δέκτης του
πομποδέκτη μας, και σκοπό έχει να μειώσουν το πλάτος των πολύ δυνατών σημάτων ώστε να έχουμε
ακρόαση καλύτερης ποιότητας.

Ο Εξασθενητής του DX-70 με δύο θέσεις 10 ή 100 dB κάνει θαύματα στη λήψη.
Εξασθενητή χρησιμοποιούμε για να ελαττώσουμε την ισχύ ενός πομπού. Οι λόγοι είναι πολλοί, ειδικά
σε επαγγελματικές εφαρμογές η χρήση τους πολλές φορές
είναι επιβεβλημένη. Οι Ραδιοερασιτέχνες συνήθως χρησιμοποιούν τους εξασθενητές όταν η ισχύς
εξόδου του πομπού τους υπερβαίνει την ισχύ της εισόδου του Linear οπότε προκειμένου να μην καεί το
Linear εξασθενούν την ισχύ εξόδου του πομπού.

Εξασθενητές κατάλληλοι για τη μείωση της εκπεμπόμενης ισχύος!
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Εξασθενητής λήψης, φτιάχνεται εύκολα και φτηνά.
Από το Site της Τηλεπικοινωνιακής Ένωσης Θράκης SZ7XAN http://www.sz7xan.gr/?p=64

dB και Connector-ες
Τα εξαρτήματα διασύνδεσης συσκευών, σε συντομία Connector-ες στη Ραδιοερασιτεχνική αργό, είναι από τους πιο
σπουδαίους παράγοντες λειτουργίας του Ραδιοερασιτεχνικού
μας σταθμού.
Μέσω αυτών διασυνδέουμε τον πομποδέκτη μας με το antenna tuner, την κάθοδο με την κεραία, το μικρόφωνο με τον
πομποδέκτη κλπ. Όλοι οι Connector-ες εισάγουν μια απώλεια
στο κύκλωμα στο οποίο συμμετέχουν. Συνήθως η απώλεια
είναι μικρή αν μέσα από τον Connector-α η συχνότητα που
τον διαπερνά είναι μέσα στις προδιαγραφές του, και οι
κολλήσεις ή το «πρεσάρισμα» έχουν γίνει με την πρέπουσα
δεξιοτεχνία.
Ας δούμε λοιπόν τι λένε οι κατασκευαστές για τους Connectorες που μας πουλούν:
Ο περισσότερο γνωστός Connector είναι ο UHF/ SO-239, τον
συναντούμε σε όλους τους πομποδέκτες με συχνότητα
λειτουργίας έως 300 ΜΗΖ. Μας εισάγει μια απώλεια 0.1 dB.
Το «ταίρι» του SO-239 είναι το PL-259, χρησιμοποιείται επί
«δεκαετίες», σχεδόν όλες οι διασυνδέσεις χαμηλών
συχνοτήτων γίνονται με αυτόν τον Connecto-ρα ο οποίος αν
κολληθεί η πρεσαριστεί δεξιοτεχνικά μας δίνει μια απώλεια έως
0.25dB.
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Επομένως κάθε ζευγάρι SO-239/PL-259 μας εισάγει στο κύκλωμα που χρησιμοποιείται μια απώλεια
0.26 dB στην καλύτερη περίπτωση.

Η εισαγωγή απωλειών σε dB σε κλασσική διάταξη Σταθμού H.F.
Στην καλύτερη περίπτωση τα τέσσερα ζευγάρια SO/PL μας εισάγουν μια απώλεια -1.04 dB. Επομένως
ένας πομπός 100 Watt «χάνει» επάνω στους Connector-ες 21 Watt, αν και φαίνεται αστρονομικό το
νούμερο είναι αληθινό πέρα για πέρα. Οι Connector-ες εισάγουν μια ισχυρή απώλεια και απαιτείται
προσοχή όσον αφορά τον αριθμό των διασυνδέσεων που θα χρησιμοποιήσετε. Πρέπει να είναι ο
ελάχιστος δυνατός. Φυσικά αντίστοιχα έχουμε απώλειες και στο σήμα που λαμβάνουμε, πολλοί Connector-ες σε σειρά στο κύκλωμα, μεγάλες απώλειες στη λήψη.
Ελπίζω αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, με τα καθημερινά Ραδιοερασιτεχνικά παραδείγματα που
χρησιμοποίησα να σας βοήθησα στην κατανόηση της χρήσης των dB στην καθημερινή
Ραδιοερασιτεχνική μας ζωή.
Η προσωπική μου άποψη είναι ότι το μόνο που πραγματικά χρειάζεται να θυμάστε είναι ο παρακάτω
πίνακας και τίποτε άλλο…..
0 dB=

1

x Την μονάδα σύγκρισης

3 dB=

2

x

-//-

6 dB=

4

x

-//-

10 dB= 10

x

-//-

20 dB= 100 x

-//-

Και,
0 dB=

1

x Την μονάδα σύγκρισης

-3 dB=

-2

x

-//-

-6 dB=

-4

x

-//-

-10 dB= -10

x

-//-

-20 dB= 100 x

-//-

Εύχομαι σε όλους καλό χειμώνα, να είστε καλά, να θυμάστε τις καλές και ευτυχισμένες στιγμές του
καλοκαιριού και σας προτρέπω να αρχίσετε να κάνετε σχέδια για το καλοκαίρι του 2011.
Αν κάνετε αγορές Ραδιοερασιτεχνικού εξοπλισμού φροντίστε να μετατρέπετε τα όποια dB βλέπετε σε
ποσότητες που καταλαβαίνετε είτε αυτό αφορά ισχύ, είτε αυτό αφορά τάση. Έτσι θα είστε βέβαιοι ότι
αυτό που αγοράσατε είναι αυτό που καλύπτει τις πραγματικές σας ανάγκες.
Πολλά 73 de SV1NK
Μάκης
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MOXON ANTENNA για το AEGEAN
Θέλοντας να πάρω μέρος στο
AEGEAN CONTEST 2010 αποφάσισα
να κατασκευάσω μια απλή κεραία για
τα έξι μέτρα που να δίνει και κάποια
απολαβή και να μην έχει δυσκολίες
στην κατασκευή της .
Ψάχνοντας στο ιντερνετ σταμάτησα
στην κεραία ΜΟΧΟΝ και βρήκα αυτό
που ήθελα. (Στην παρακάτω
διεύθυνση υπάρχει πρόγραμμα που
αφού δώσεις την συχνότητα που
θέλεις, αυτό σου βγάζει τα μεγέθη των
στοιχείων) http://
www.moxonantennaproject.com/
construction.htm
Η κεραία ΜΟΧΟΝ δίνει 5,5 dbi FORWARD GAIN, 25 db FRONT TO BACK ,
τροφοδοτείται με 50 ΟΗΜ ομοαξονικό
καλώδιο , έχει μικρότερο μέγεθος από μια απλή δυο στοιχείων κεραία και έχει πολύ μικρό κόστος
κατασκευής .
Η σελίδα που την αναφέρει είναι αυτή http://www.moxonantennaproject.com/ και έχει πολλές
φωτογραφίες για κατασκευές διάφορων συχνοτήτων.
Εγώ την κατασκεύασα από χαλκοσωλήνα
υδραυλική και το boom από πλαστική
σωλήνα ηλεκτρολογική εξωτερικής
χρήσης.
Στα σημεία που θέλουν μόνωση έβαλα
κομμάτια από ξύλο.
Το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλό και
σκέφτομαι να φτιάξω και μια κάθετη για τα
είκοσι μέτρα με καλαμιά ψαρέματος για το
επόμενο καλοκαίρι στο τροχόσπιτο .
Θα δούμε αν έχουμε την διάθεση μέχρι
τότε !!!

Πολλα 73 και καλή επιτυχία
Τασος SV2AOK
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Limnos Island 2010
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SV2FPU/8

FROM LIMNOS ISLAND
IOTA EU-049, GIOTA NAS-026, LOTA GRE-107
21-30 JULY 2010
-ΘΩΜΑ (SV2CLJ)
ΠΑΜΕ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΤΗΣ
ΛΗΜΝΟΥ?
-ΠΛΑΚΑ ΜΟΥ ΚΑΝΕΙΣ…
ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ….ΠΑΜΕ!
ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ Κ ΚΕΡΑΙΕΣ???
Αγαπητές φίλες αγαπητοί φίλοι συνάδερφοι ραδιοερασιτέχνες
και μη,
σας εύχομαι ολόψυχα καλό φθινόπωρο, με υγεία και προκοπή
και στα παιδιά σας καλή πρόοδο στο σχολιό!
Δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάτι το αναμενόμενο αλλά να που
προέκυψε...
Φορτωμένος με pileup ο Φούνης στο χειριστήριο ενώ έτρεχε
μαζί με τους υπόλοιπους χειριστές το J48S δεν πρόσεξε το
κινητό που βάραγε και δώστου οι αναπάντητες κλήσεις...Ποιός να ταν άραγες?
Ήταν από τα κεντρικά του ΓΕΝ για να τον πληροφορήσουν ότι εγκρίθηκε η αίτηση του για 10ήμερη
παραμονή στον Φάρο Πλάκας Λήμνου και για το διάστημα από 21 μέχρι 30 Ιουλίου 2010.
Την στιγμή εκείνη δεν μπορείς να διαχειριστείς την πληροφορία αντικειμενικά αφού άλλα πράματα
καλείσε να αντιμετωπίσεις και το μόνο που περνά από το μυαλό σου είναι μία ικανοποίηση...
Το project J48S τελείωσε και αφού επιστρέψαμε στους καθημερινούς ρυθμούς νέα σχέδια
στροβίληζαν στο ανήσυχο μυαλό του Φούνη…
Λήμνος, ένα νησί από πολλούς παρεξηγημένο, μα που είναι σε θέση να διαψεύσει τον υποψήφιο
επισκέπτη!
ΟΚ, δεν είναι το καταπράσινο νησί γεμάτο από τουρίστες με την συχνή ακτοπλοική συγκοινωνία αλλά
η πρόκληση μεγάλη και δεν έπρεπε να αφήσουμε την ευκαιρία ανεκμετάλλευτη...
Οι συζητήσεις με την οικογένεια, τον φαροφύλακα και τον Θωμά έδωσαν και πήραν και έτσι
αποφασίστηκε να φύγουμε οικογενειακώς στις 20 Ιουλίου οδικώς για Καβάλα και από εκεί ακτοπλοικώς
για Μύρινα, την πρωτεύουσα του νησιού και εν τη συνέχεια για τον Φάρο Πλάκα στο
Βορειοανατολικότερο άκρο της Λήμνου.
Αλλά η μοίρα είχε διαφορετικά σενάρια σχεδιάσει, μόνο που δεν μας τα κοινοποίησε...
Η 6χρονη Χρυσοπηγή (SV2FPU 2nd operator) μέσα στην τρελλή χαρά της ραγίζει τον δεξιό της καρπό
και τρέχουμε στα νοσοκομεία...εν’ω γυρνώντας φορέσαμε και γύψο! Και τώρα τι?
Ευτυχώς δεν ήταν κάτι το σοβαρό αλλά από την άλλη δεν μπορούσα να την πάρω μαζί και έτσι έμεινε
πίσω και μαζί της η Παπαφούνισσα… Μην τυχόν και δεν πας αναφώνησε, είναι ευκαιρία...και αφού
είναι και new one ο φάρος φαντάζομαι τι θα (ξανα)γίνει… -Θωμά δεν θα πάμε όπως στην Σκόπελο, θα
είμαστε πιο light (queck@)!
-Ξέρω Παπαφούνη (σκέφτηκε...πως είναι δυνατόν αυτός να πάει κάπου σε light έκδοση?)...
Κι όμως έγινε!
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Στις 18 Ιουλίου έγινε μία προεργασία του αματερικού και όχι μόνο εξοπλισμού που θα παίρναμε και
στις 20 Ιουλίου ξεκινήσαμε για το επόμενο new one αυτού του καλοκαιριού.
Συγκρίσεις και όλα τα συναφή με την αποστολή στην Σκόπελο απλά τις αφήσαμε πίσω...
Θέσαμε ως στόχο να περάσουμε καλά και αματερικά ότι προκύψει!
Άδεια για την ενεργοποίηση του Φάρου Πλάκα από την Υπηρεσία Φάρων εξασφαλίσαμε και χρήση των
προσωπικών μας δ/κ.
Εξοπλισμός 3 βραχέα, 2 κεραίες, 1 ενισχυτής, μερικοί ιστοί, κάθοδοι, φίλτρα και πάμε γιάλλα!
Το ταξίδι από την Καβάλα προς το νησί όμορφο με ελαφριά μπουκαδούρα, κάποια δελφίνια έξω από
την Θάσο και...σιγούλια-σιγούλια σε 6 παρά ώρες φτάσαμε στην Μύρινα. Υποδοχή από τον
Φαροφύλακα και πάμε για φάρο...
Αποβίβαση στην Μύρινα

Μετά από περίπου μία ώρα ταξίδι αντικρίζουμε τον φάρο Πλάκα.

Η τοποθεσία άγρια μα
επιβλητική με τον φάρο
σαν κτίσμα εξαιρετικό
και την θέα άπαικτη.
Αφού έγινε μία εκτενής
ανάλυση από τον
φαροφύλακα
ΠινάκηΦάνη, και εδώ
θέλω να τον συγχαρώ
για την πραγματικά
άψογη κατάσταση του
φάρου και του
οικήματος, οι δύο
σχεδόν φαροφύλακες θα
έλεγα ξεκίνησαν να
κουβαλούν την
πραμάτεια τους μέσα
στον φάρο και να
προσπαθούν να
διαμορφώσουν τους
χώρους κατάλληλα
ούτως ώστε να δουλεύουν πιο ξεκούραστα ενώ και ο ύπνος να γίνεται ευκολότερα (εν όψει
επικείμενου ροχαλητού!)
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Οι κεραίες που
αναρτήθηκαν ήταν 2,
μία 2 el. Quad και 1 R8
αυτή με το πράσινο
στοιχείο
Φάρος Πλάκα Λήμνου
και μαζί του οι
κεραίες που του
έδωσαν φωνή για 10
μέρες!
Η ενεργοποίηση
ξεκίνησε δυναμικά αλλά
καλούμαστε να πάρουμε
απόφαση τι να
επιλέξουμε για το
επερχόμενο IOTA Contest…Να το τρέξουμε και
οι δύο η να το τρέξει
ένας και ένας να είναι
backup & support?
Αποφασίστηκε το
δεύτερο να τρέξει ο
Θωμάς ως SV2CLJ/8 και
ο Φούνης να είναι
υποστήριξη...
Βασικά ο...άπιστος
Φούνης (και όχι ο
Θωμάς) δεν
πολυπιστεύει ότι από το
ξύπνημα το πρωινό του Σαββάτου ο άνθρωπος Κιλιμάντζαρο θα ξανακοιμόταν Κυριακή απόγευμα...
Τα φαινόμενα απατούν, η γρια κότα έχει το ζουμί, και ο Θωμάς ανέτρεψε τα προγνωστικά του Φούνη,
έκατσε κάτω από την μπάρα για plus 30 ώρες χωρίς να σταματήσει στιγμή...με αξιοζήλευτα στατιστικά
για την χάλια διάδοση που είχε...1400 επαφές φωνή δεν είναι κ λίγες!
Το κόντεστ τελείωσε
αλλά οι μέρες μπροστά
μας πολλές και η
καθημερινότητα μας
περιλαμβάνει βόλτες,
μπάνιο, ψάρεμα,
ξεκούραση και το
βράδυ ολόφρεσκα
ψάρια Ιαπωνίας (JA),
και αργότερα Αμερικής
(W).
Δεν θα μπω σε
περισσότερες
λεπτομέρειες αλλά θα
αφήσω τις
φωτογραφίες να
μιλήσουν…
Δύσκολο πράμα η
σωστή διαχείριση
του pileup....
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...χαλαρά…οσμίζεσαι έναν Λημνιό κρίνο...
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...συλλαμβάνεις έναν κάβουρα θηρίο τον οποίο τον βράζεις και απολαμβάνεις μεζέ για αρχή
ενώ ο Θωμάς....

...ψήνει κάτι Λημνιώτικες ψαρούκλες και μαζί με το τσίπουρο...άντε μπάι!
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Έτσι κύλησαν οι μέρες αγαπητοί φίλοι
και στις 30 Ιουλίου καλεστήκαμε να
ξαναεξαρμώσουμε κεραίες να
αποχαιρετήσουμε τους υπέροχους
Λημνιούς που μας σκλάβωσαν με την
άψογη συμπεριφορά τους, με τους
μεζέδες τους, με τα κουνέλια τους που
τρέχουν σε όλο το νησί κατά χιλιάδες,
με το εξαιρετικό οδικό δίκτυο, με τις
μαγευτικές παραλίες και τους δυνατούς
βοριάδες...
Ούτε λίγο ούτε πολύ μαζέψαμε στις
αποσκευές μας και 8 χιλιάδες qsos
σχεδόν μοιρασμένα, φορτώσαμε τις
μπαταρίες μας γιατί ο χειμώνας
αναμένεται ψυχρός...!
Θέλω από αυτό το βήμα να ευχαριστήσω τον Θωμά SV2CLJ για όλα όσα προσέφερε κ προσφέρει...
‘ΧΩΡΙΣ ΕΣΕΝΑ ΚΙΛΙΜΑΝΤΖΑΡΟ ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ 2010 ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟΤΕΡΕΣ!
ΕΔΩΣΕΣ ΠΝΟΗ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΩ ΑΝΕΧΤΗΚΕΣ Κ ΑΝΕΧΕΣΑΙ ΤΑ ΠΕΙΡΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΦΟΥΝΗ!’
Κάπου εδώ το σύντομο οδοιπορικό στον φάρο Πλάκα της Λήμνου έφτασε στο τέλος του!
Ευχαριστώ πολύ όλους τους ελληνικούς σταθμούς που μας δούλεψαν!

…ΤΕΛΙΚΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ Η ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΛΑΣΠΩΜΕΝΑ ΘΩΜΑ?
…ΤΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΔΕΣ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑΝΝΗ!
…ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΤΕ ΝΑ ΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ SPIDERBEAM ΣΕ ΛΙΓΟ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ FIELDDAY, ΕΚΡΑΞΕ
O SV2JAO…
C U DOWN THE LOG
73
ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ
SV2FPU
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FIALKA
Σίγουρα πολλοί θα έχουν αναρωτηθεί
ακούγοντας στα βραχέα τα
κρυπτογραφημένα μηνύματα με
ποιόν τρόπο γινόταν η
κρυπτογράφηση. Στην παραδοσιακή
της μορφή η κρυπτογράφηση γινόταν
και γίνεται με χαρτί και μολύβι ,αυτό
όμως έχει πολλά μειονεκτήματα όπως
τα συχνά λάθη τον πολύ χρόνο που
χρειάζονταν για να ετοιμαστεί το
μήνυμα και φυσικά την περιορισμένη
ασφάλεια που παρέχει, κάτι που έγινε
κατανοητό ήδη από τον πρώτο
παγκόσμιο πόλεμο. Στα χρόνια του
FIALKA και το τροφοδοτικό της
μεσοπολέμου άρχισαν να
εμφανίζονται οι πρώτες κρυπτομηχανές που απευθυνόταν σε μεγάλες εταιρίες για εμπορικούς σκοπούς
όπως για παράδειγμα μια σειρά κρυπτομηχανών που αργότερα έγινε διάσημη το ENIGMA. Σε αυτό το
άρθρο θα ρίξουμε μια ματιά σε μία Ρωσική κρυπτομηχανή που κατασκευάστηκε για καθαρά
στρατιωτικούς σκοπούς με το κωδικό όνομα Fialka που στα ρωσικά σημαίνει βιολέτα. Γύρω στο 1965
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τους Ρώσους στους στρατούς του συμφώνου της Βαρσοβίας και
χρησιμοποιήθηκε μέχρι τις αρχές του 1990. Βασικός στόχος αυτού του άρθρου είναι η παρουσίαση
απλά της κρυπτομηχάνης και όχι η πλήρεις ανάλυση του τρόπου κρυπτογράφησης κάτι που κατά την
γνώμη μου θα κούραζε τον αναγνώστη. Προτίμησα να βάλω περισσότερες φωτογραφίες
ακολουθώντας το ρητό «Μια εικόνα χίλιες λέξεις » και να συμπληρώνω τις εικόνες με τεχνικές
πληροφορίες.

Foto1

foto2

Η λειτουργία της βασίζεται στην γνωστή κρυπτομηχανή του γερμανικού στρατού κατά την διάρκεια του
δευτέρου παγκοσμίου πολέμου ENIGMA , σε αντίθεση όμως με το ENIGMA είχε πολλές βελτιώσεις
όπως για παράδειγμα 10 ρόδες κρυπτογράφησης αντί για 3 η 4 που είχε το ENIGMA ,δεν είχε λαμπάκια
όπως το ENIGMA αλλά το κρυπτογραφημένο η μη κείμενο τυπωνόταν απ ευθείας σε κορδέλα telex
διάτρητη η μη κάτι που έδινε ένα μεγάλο πλεονέκτημα γιατί χρειαζόταν μόνο ένας χειριστής αντί για
δύο της ENIGMA, είχε μηχανισμό διάτρητης κάρτας για την εισαγωγή κλειδιών και την δυνατότητα
ένα γράμμα να κρυπτογραφείτε με ένα ίδιο κάτι που δεν είχε το ENIGMA και φυσικά υπήρχε και
πληκτρολόγιο με λατινικούς και κυριλλικούς χαρακτήρες μια που ήταν προορισμένη για όλο το τότε
σύμφωνο της Βαρσοβίας.
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foto4

Όπως σε πολλές κρυπτομηχανές αυτής της εποχής η κρυπτογράφηση γίνονταν με την βοήθεια
κρυπτοτροχών . Σε ένα κεντρικό άξονα υπήρχαν 10 τροχοί(foto1) κάθε τροχός (foto2) είχε 26 επαφές
(30 για το κυριλλικό αλφάβητο) μια για κάθε γράμμα του αλφαβήτου. Σε κάθε γράμμα στους
κρυπτοτροχούς αντιστοιχούσε μια επαφή που συνδέονταν με μεταλλικές επαφές και καλώδια στο
σύστημα του πληκτρολογίου. Αφού αρχικά μηδενιζόταν η μηχανή τοποθετούσαν τα κλειδιά της μέρας
και του μηνύματος , βάζοντας δηλαδή το σύστημα που θα γυρνούσαν οι τροχοί. Tίς πληροφορίες
αυτές οι χειριστές τις βρίσκανε σε ειδικά βιβλία τα code books .Πατώντας ένα πλήκτρο γύριζε ένας
τροχός αλλάζοντας ένα γράμμα με ένα άλλο, που λόγω των δισεκατομμυρίων συνδυασμών ήταν
(θεωρητικά) αδύνατον να γίνει αποκρυπτογράφηση χωρίς τα ανάλογα κλειδιά. Στην foto 3 βλέπουμε
την κρυπτομηχανή χωρίς τους κρυπτοτροχούς με εμφανές πλέον το κεντρικό σύστημα περιστροφής
(reflector) (στα αριστερά ο καφέ δίσκος με τους πύρους.) Στο κάτω μέρος της φωτογραφίας 3(και πιο
λεπτομερώς πιο κάτω στην foto7) βλέπουμε το σύστημα που επέτρεπε την περιστροφή κάθε τροχού
ξεχωριστά στην foto4 βλέπουμε τους δέκα κρυπτοτροχούς περασμένους στον άξονα τους. Φυσικά η
αποκρυπτογράφηση γινόταν με την βοήθεια του ιδίου συστήματος (reflector). Πατώντας ο χειριστής το
κουμπί για αποκρυπτογράφηση και πληκτρολογώντας το κρυπτογραφημένο κείμενο , ο reflector
αντέστρεφε την διαδικασία και το αρχικό κείμενο τυπωνόταν σε τηλετυπική κορδέλα. Κάθε
κρυπτομηχανή είχε δυο ομάδες κρυπτοτροχών μία σταθερή στην οποία δεν ήταν δυνατόν να γίνουν
αλλαγές στις ρυθμίσεις τους και μια που έδινε την δυνατότητα να γίνονται αλλαγές στο σύστημα
περιστροφής του κάθε τροχού αλλάζοντας την καλωδίωση του καθώς και την θέση των πύρων στο
εξωτερικό μέρος των τροχών (foto 2 καλωδίωση σταθερού τροχού. Foto5 σειρά κινητών
κρυπτοτροχών foto6 κινητός τροχός).

Foto5

foto6

Όπως μπορούμε να δούμε κάθε ομάδα τροχών ήταν αριθμημένη (foto6 3Κ Πολωνία για παράδειγμα )
ανάλογα με την χώρα που τον χρησιμοποιούσε Η δε θέση που ανήκε στον κεντρικό άξονα γινόταν με
βάση τα δέκα πρώτα γράμματα του κυριλλικού αλφαβήτου (foto5 K για τον δέκατο τροχό foto6 Α για
τον πρώτο τροχό).
Κάθε κρυπτομηχανή συνοδευόταν από μια σειρά κρυπτοτροχών σε ξεχωριστό κουτί που περιείχε
τροχούς με όλα τα αλφάβητα των χωρών του τότε συμφώνου της Βαρσοβίας για να μπορεί η μία χώρα
να επικοινωνεί με μία άλλη. Η ρωσική όμως γλώσσα ήταν η κυρίαρχη.
Η Fialka (από το μοντέλο του 1978 Μ-125-3ΜΝ,Μ-125-3MP3) ήταν όμως εφοδιασμένη και με ένα
πρωτοποριακό για την εποχή της κύκλωμα που σαν σκοπό είχε να αυξήσει τρομακτικά την
κρυπτοπερίοδο (ΣτΣ κρυπτοπερίοδος ονομάζεται στην γλώσσα της κρυπτογραφίας η συχνότητα
επαναλήψεως των ίδιων κλειδιών).
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Από το κάτω μέρος του reflector foto7 ξεκινούσαν 3 καλώδια τα οποία κατέληγαν στην απέναντι
πλευρά σε ένα σύστημα δευτερεύοντος reflector που με την βοήθεια τριών transistor και επτά διόδων
δημιουργούσε ένα είδος step motor.Βάση αυτής της διάταξης υπήρχαν 30% πιθανότητες περίπου ένα
γράμμα να κρυπτογραφηθεί με τον εαυτό του μένοντας στην ουσία το ίδιο. Στην foto7 βλέπουμε από
πού ξεκινούν και στις foto8,9 που καταλήγουν τέλος στην foto10 βλέπουμε το σύστημα των επαφών
μέσο του οποίου

Foto7

Foto8

foto9

Foto10
διδόταν οι εντολές στο σύστημα εκτύπωσης.Κάπου εδώ θα σας αφήσω.ελπίζω να φώτησα μια μικρή
πτυχή του θέματος μια και για μια πλήρη παρουσίαση θα χρειαζόταν ολόκληρο βιβλίο.Σχόλια κρίσεις
επικρίσεις…..ολα δεκτά στο e-mail sv2xi@jimarmao.homeip.net . Ευχαριστώ τον W1TP Prof.Perera
Tom http://w1tp.com/enigma για την ευγενή προσφορά των φωτογραφιών.
Κλέανθης Ουγιάρογλου SV2XI-HB9JBR
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Πρόβλεψις Διαδώσεως 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

Το Aegean DX group και το 5-9 Report εύχονται στον Παναγιώτη
SV1CU σύντομα να ξεπεράσει την περιπέτεια με την υγεία του και να
είναι ξανά κοντά στους δικούς του αλλά και στο περιοδικό, υγιής.
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LOOP
ANTENNAS
Γράφει ο Ντίνος Νομικός – SV1GK
(Γ’ Μέρος)

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ

ΛΟΥΠΕΣ

Στα προηγούμενα εξετάσαμε κεραίες τύπου λούπας όπου το συνολικό τους μήκος ήταν σχετικά μεγάλο ,
πάντα φυσικά σε σχέση με το μήκος κύματος .
Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε σε λούπες όπου το συνολικό μήκος τους δεν
ξεπερνά τα 0,085 του λ . Οι κεραίες αυτού του τύπου ονομάζονται μικρές λούπες ,
αποτελούνται συνήθως από μια σπείρα που μπορεί να έχει σχήμα κυκλικό , τετράγωνο
ή και τριγωνικό (Σχήμα 1) , και παρουσιάζουν την
χαρακτηριστική ιδιότητα : Το ρεύμα που τις διαρρέει
να είναι σταθερό καθ’ όλο το μήκος της κεραίας
(Σχήμα 2) , εν αντιθέσει φυσικά με το απλό δίπολο
όπου το ρεύμα που το διαρρέει παρουσιάζει το
μέγιστό του στο μέσον του (5-9 report , τεύχη 53
και 71) .
Το διάγραμμα ακτινοβολίας μιας τέτοιας μικρής λούπας
μοιάζει με αυτό του διπόλου (Σχήμα 3) , με την διαφορά
όμως ότι η κατεύθυνση της μέγιστης ακτινοβολίας της
παρουσιάζεται κατά μήκος του επιπέδου της λούπας ,
ενώ η ελάχιστη ακτινοβολία της παρουσιάζεται κατά
μήκος ενός νοητού άξονα κάθετου προς το επίπεδο
της λούπας (Σχήμα 4) .
Ανάλογα με το πώς θα τοποθετηθεί το επίπεδο της
λούπας θα είναι και η πόλωσή της , έτσι λοιπόν αν
το επίπεδο της τοποθετηθεί οριζόντια η ακτινοβολία
της θα έχει την μορφή του (Σχήματος 5) και
προφανώς θα εκπέμπει προς κάθε κατεύθυνση ,
ενώ αν τοποθετηθεί κατακόρυφα , η
ακτινοβολία της θα έχει την μορφή του (Σχήματος 6) .
Στο 5-9 report τεύχος 67 , είχαμε γνωρίσει την σύνθετη αντίσταση ή
εμπέδηση που παρουσιάζει μια κεραία στο σημείο τροφοδοσίας της .
Μια μικρή λούπα παρουσιάζει στην είσοδό της επαγωγική αντίδραση , και
αυτό λόγω του ότι μια τέτοια κεραία
είναι στην ουσία ένα πηνίο .

τάξεως του 1 Ωμ .

Το πραγματικό μέρος αυτής της
εμπέδησης είναι πολύ μικρό , της

Το μεγαλύτερο μέρος της αντίστασης εισόδου χάνεται κυρίως λόγω
απωλειών που οφείλονται στον αγωγό της λούπας . Η αντίσταση ακτινοβολίας
μιας τέτοιας κεραίας είναι της τάξεως του 0,5 Ωμ ή και λιγότερο .
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Οι κεραίες αυτού του τύπου αποτελούν μια καλή λύση ειδικά στις
μπάντες LF και VLF , όπου αν στην θέση τους επρόκειτο να τοποθετηθεί ένα απλό
δίπολο θα έπρεπε να χρησιμοποιούσαμε μήκος καλωδίου αρκετών δεκάδων ή και
εκατοντάδων μέτρων , ενώ με μια μικρή λούπα υπολογισμένη για αυτές τις
συχνότητες λύνεται το πρόβλημά μας , και μάλιστα με σχετικά καλά
αποτελέσματα , τόσο στην εκπομπή όσο και στην λήψη .
Ας δούμε όμως λίγο πιο θεωρητικά την λειτουργία μιας τέτοιας κεραίας .
Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε ένα συντονιζόμενο κύκλωμα LC ,
αποτελούμενο από μια αυτεπαγωγή L και μια χωρητικότητα C συνδεδεμένη παράλληλα με το πηνίο (Σχήμα 7) .
Τότε αν μια εξωτερική ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων διεγείρει το κύκλωμα αυτό , στο
μεν πηνίο θα δημιουργήσει μαγνητικό πεδίο , στον δε πυκνωτή θα δημιουργήσει ένα
ηλεκτρικό πεδίο λόγω των συνεχών φορτίσεων και εκφορτίσεων που θα συμβαίνουν μέσα
σε αυτόν , και που θα έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός πεδίου δυναμικών
γραμμών λόγω ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής , η ισχύς του οποίου θα μειώνεται ανάλογα
με την απόσταση που θα βρισκόμαστε από αυτό .
Το κύκλωμα αυτό όμως έτσι όπως είναι δεν δημιουργεί
σημαντικό πεδίο ακτινοβολίας , αν όμως απλώναμε το πηνίο έτσι
ώστε να του δημιουργήσουμε μια μεγάλη σπείρα (Σχήμα 8) ,
όσον
το
δυνατόν
μεγαλυτέρων
διαστάσεων
και
χρησιμοποιούσαμε συγχρόνως έναν κατάλληλο πυκνωτή , τότε
το κύκλωμα αυτό θα ήταν ικανό να παράγει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία την οποία
μπορεί να εκπέμψει στον γύρω χώρο (Σχήμα 9) , δηλαδή το κύκλωμα αυτό να
μετατραπεί σε κεραία .
Για να μειωθούν οι απώλειες που θα
εμφανίζονται στο κύκλωμα αυτό θα πρέπει να
δημιουργήσουμε μια κεραία με όσο το δυνατόν ασθενές ηλεκτρικό πεδίο
στον γύρω χώρο και αυτό το επιτυγχάνουμε μέσω της συγκέντρωσης του
ηλεκτρικού πεδίου σχεδόν αποκλειστικά στον πυκνωτή , παρά κατά μήκος
του αγωγού του πηνίου , ενώ συγχρόνως το μαγνητικό πεδίο επεκτείνεται
ακτινοβολώντας γύρω από τον βρόγχο της λούπας (Σχήμα 10) . Αυτός
άλλωστε είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίον οι λούπες αυτές πήραν
την ονομασία «μαγνητικές λούπες» .
Έτσι λοιπόν , μια μαγνητική λούπα θα έχει την
εικόνα του (Σχήματος 11) και το
ηλεκτρικό
ισοδύναμο του κυκλώματός της θα φαίνεται στο
(Σχήμα 12) .
Στο κύκλωμα αυτό υπάρχουν , εκτός του πηνίου L
και του πυκνωτή C και δύο αντιστάσεις , η RR , που
είναι η αντίσταση ακτινοβολίας (5-9 report , τεύχος
70 ) , και η RL , που είναι η αντίσταση απωλειών του
κυκλώματος .
Εμείς πρέπει αυτή την RL , να την κρατάμε σε όσο
το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα γίνεται , και ένας
τρόπος για να το πετύχουμε αυτό είναι η λούπα να
κατασκευαστεί από χαλκοσωλήνα , να κάνουμε άριστες κολλήσεις και να
χρησιμοποιήσουμε τα καλλίτερα μονωτικά υλικά .
Η αντίσταση ακτινοβολίας
από τον τύπο:

σε m² .

RR

, σε Ωμ , μιας μαγνητικής λούπας δίνεται

Όπου F είναι η συχνότητα σε MHz και το Α είναι το εμβαδόν της επιφάνειας που καταλαμβάνει η λούπα

Η αντίσταση απωλειών RL , σε Ωμ , μιας μαγνητικής
λούπας δίνεται από τον τύπο:
Όπου F είναι η συχνότητα σε MHz , G είναι το μήκος της λούπας σε m , και d είναι η διάμετρος του
αγωγού σε mm .
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Η απόδοση επί της % μιας μαγνητικής λούπας θα δίνεται από τον τύπο:

Όπου

RR είναι η αντίσταση ακτινοβολίας της και RL είναι η αντίσταση απωλείων που θα παρουσιάζει .

Το ηλεκτρικό πεδίο σε μια μαγνητική λούπα είναι ιδιαίτερα ασθενές λόγω του ότι επικεντρώνεται σχεδόν
αποκλειστικά στον πυκνωτή . Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι απώλειες που θα δημιουργούνται λόγω της
επαγωγικής χωρητικότητας που οφείλεται στην επίδραση του εδάφους να είναι ελάχιστη , γεγονός που εξηγεί γιατί
μια κεραία τύπου μαγνητικής λούπας εκπέμπει αποτελεσματικά ακόμη και σε μικρή απόσταση από το έδαφος .
Άρα δεν είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί σε υψηλούς ιστούς ή πύργους , και εκπέμπει αποτελεσματικά
ακόμη και αν τοποθετηθεί πάνω σε ένα τραπέζι στο μπαλκόνι μας .
Επειδή ο θόρυβος που εμφανίζεται στις ραδιοφωνικές συχνότητες επηρεάζεται κυρίως από την ηλεκτρική
συνιστώσα του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που επικρατεί γύρω από την κεραία , στην μαγνητική λούπα , επειδή
αυτή η συνιστώσα είναι πολύ μικρή , έχει σαν αποτέλεσμα οι κεραίες αυτού του τύπου να μην εμφανίζουν τον
θόρυβο που παρουσιάζεται σε άλλου είδους κεραίες .
Η καρδιά μιας μαγνητικής λούπας είναι ο πυκνωτής C .
Μέσω αυτού του πυκνωτή μπορούμε να αλλάξουμε την συχνότητα συντονισμού της κεραίας , να την
κάνουμε multiband και να την συντονίσουμε με ακρίβεια στην επιθυμητή συχνότητα .
Όμως επειδή αυτός ο πυκνωτής συγκεντρώνει όλη την ηλεκτρική ενέργεια του κυκλώματος , έχει σαν
αποτέλεσμα η τάση στα άκρα των οπλισμών του , να φτάνει αρκετές χιλιάδες Volts . Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι
για έναν πομπό ισχύος εξόδου 100 Watts , η τάση αυτή μπορεί να φτάσει και τις 25000 Volts .
Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει ο πυκνωτής C να αντέχει σε αυτή την υψηλή τάση .
Περισσότερες λεπτομέρειες όμως στο επόμενο τεύχος του 5-9 report ,
Μέχρι τότε , πολλά 73 ,
Ντίνος – SV1GK .

NEO TEN-TEC EAGLE (599)
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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 Δωδεκανήσου. 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 Δωδεκανήσου. 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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Αν έχετε στην περιοχή σας
συναδέλφους χωρίς πρόσβαση
στο Διαδίκτυο τυπώστε το "5
"5--9
Report" και δώστε τους.
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