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Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχ νών SV5 και SV 9

Τεύχος 11ο
11ο
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2002

Το πρώτο Ελληνικό ραδιοερασιτεχνικό κυβερνοπεριοδικό
Σε αυτή την
έκδοση:
Dolphin’s Sonar ….
E-QSL ….
Χειµώνας ...
Grazie Siniore...

Η πρώτη απώλεια..
SV5FRE/J ….
Μακριά Σύρµατα ..

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
• Το «5-9» εκδίδετε µηνιαία και αποστέλλεται
στους συναδέλφους
µέχρι τις 5 κάθε µήνα.
• Αν θέλετε να στείλετε
κείµενο µπορείτε να το
συντάξετε σε WORD ή
απλό κείµενο και να το
στείλετε στο Ε-mail:

sv5byr@qsl.net
τουλάχιστον µια εβδοµάδα πριν το τέλος του
µήνα για να δηµοσιευθεί στην επόµενη έκδοση.

FIELD DAY REGION 1 SSB 7-8/9/2002
Μια εκδροµουλα έµενε να κάνουµε πριν
µπει ο χειµώνας και την απολαύσαµε
υπέρ του δέοντος. Θες η καλή παρέα
θες το ραδιοερασιτεχνικο πνεύµα αλλά
περισσότερο το ότι πολλοί συνάδελφοι
δεν µπόρεσαν να πάρουν µέρος τόσο
στο Aegean VHF όσο και στο Ι.Ο.Τ.Α.
µας προέτρεψε να πάρουµε µέρος στο
FIELD DAY.
Το Ι.Ο.Τ.Α. ήταν κάτι το συναρπαστικό
και συνάµα περιπετειώδες , αλλά και
άψογα οργανωµένο από την Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κρήτης.
Οι συζητήσεις γύρω από αυτό κράτησαν αρκετό καιρό σε
Ραδιοερασιτεχνικά πηγαδάκια.
Έτσι λοιπόν µιας και ήµασταν
στον απόηχο του I.O.T.A.
αποφασίσαµε να τρέξουµε το
FIELD DAY.
Ήταν 2 σε 1 γιατί συνδυάσαµε
τον καθαρό αέρα τις
ηλιόλουστες µέρες µε την
ηρεµία του γραφικού χωριού
στο οποίο θα πηγαίναµε.
Ο τόπος εκποµπής ήταν το

χωριό Μεταξοχωρι 35 χλµ
περίπου µακριά από την πόλη
της Ιεράπετρας προς τα
βορειοδυτικά.
Το χωριουδάκι βρίσκεται στα
600 µέτρα υψόµετρο
(ΚΜ25SB) και δυστυχώς έχει
µόνο 10 µόνιµους κάτοικους.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ —>

Ο πρόεδρος του χωριού κύριος Μπλαζαντωνακης Γιάννης
µόλις άκουσε για αυτήν την δραστηριότητα αµέσως µας
έδωσε την άδεια να εγκατασταθούµε στο παλιό
εγκαταλελειµµένο σχολείο που ώµος είναι υπό κατασκευή
λόγο ιστορικού χαρακτήρα.
∆ιότι το εν λόγο σχολείο είχε χτιστεί από τον Οικουµενικό
Πατριάρχη Αλεξάνδρειας Μελέτιο Μεταξακη που ήταν
γέννηµα θρέµµα του χωριού. Επίσης µετά τον θάνατο του το
χωριό πήρε το όνοµα του (ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΝ).
Το call ήταν SV9FBM/P και χειριστές οι SV9FBG,SV9FBK,
SV9FBL,SV9FBM,SV9FBZ,SV9FBW και SV9GPM.
Φτάσαµε λοιπόν στο Μεταξοχωρι το µεσηµέρι του Σαββάτου
και αµέσως καταπιαστήκαµε µε τις εγκαταστάσεις των
κεραιών και µηχανηµάτων.
Πρώτο στήθηκε ένα περιστρεφόµενο δίπολο για τα 20 15
και 10 µέτρα, κατόπιν µια FD 4.
Στήσαµε και συνδέσαµε τα µηχανήµατα, το shack ήταν
έτοιµο!!
Χρησιµοποιήσαµε το ICOM 706 MkII g ένα χειροκίνητο
ant tuner ένα
µικρό laptop µε
κατάλληλο
πρόγραµµα για
τον υπολογισµό
των πόντων και
το log book ένα
τροφοδοτικό και 2 εφεδρικές µπαταρίες και φυσικά µια
βενζινοκίνητη γεννήτρια 3,5 kva µιας και δεν ήταν δυνατή
η παροχή δικτύου.
Ξεκίνησε 13.00 UTC το πρώτο ζευγάρι SV9FBM & SV9FBZ
οι υπόλοιποι ασχολήθηκαν µε την ψησταριά και µε την
τραπεζαρία (βλέπε Φώτο) hi..hi..
Βεβαίως µας άλλαξαν οι SV9FBG & SV9GPM κατόπιν οι
SV9FBL & SV9FBK,SV9FBW.
Η διάδοση δεν µας έκανε το χατίρι µιας και τα 20 µε
τα 15 µέτρα έκλεισαν γρήγορα και άργησαν να
ξανανοίξουν µε αποτέλεσµα να χάσουµε πολλές
επαφές.
Ελπίζω του χρόνου να τα πάµε καλύτερα και να
ακούσουµε περισσότερους ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ!
ΚΑΛO ΧΕΙΜΩΝΑ.

SV9FBM
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
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DX νέα από όλο τον κόσµο
SUDAN
O BIIL ZS5WC θα είναι active ως ST0F απο το Σουδάν και
µόνο στα 15m. QSL κάρτες στον ίδιο.
ARUBA
O P40A θα είναι παρων απο το νησί Aruba απο 26-30
Οκτωβριου,και µαλιστα Θα δώσει το παρών και στο CQWW
SSB.QSL κάρτες στον WD9DZV.
MARSHALL ISLAND
BRUCE AC4G θα επιστρέψει στο νησί Marshal ως V73CW.O
Βruce θα είναι QRV απο το club.QSL κάρτες στον AC4G.
SUDAN
William ZS5WC θα είναι στο SUDAN ως ST0F και θα είναι
εκει µεχρι το τελος του χρόνου.Θα τον βρείτε στα 15m
SSB.QSL κάρτες στον ZS5WC.
MADEIRA
Lothar DL1SBF και ο Rudi DK7PE θα είναι στα Madeira isl.
Με δικρειτικο CT9DLH απο 7 Νοεµβρίου εως 11, και θα
είναι σε όλες τις µπάντες σε SSB CW και PSK.QSL κάρτες
στον DL4FP.
SAHARA
EA3BTD,EA4BPJ,EA5XX,N8SHZ,S01MZ και ο XE1L είναι η
οµάδα που θα δωσει το παρων απο την SAHARA,απο 9
Οκτωβριου εως 13 µε διακριτικο S07L.
Θα είναι QRV 24 ωρες απο 6 εως 40m σε SSB RTTY και
PSK31.Ο πιλοτικος σταθµος θα είναι ο Toni EA5RM.QSL
κάρτες στον EA4URE.
MOOREA
WALT OE6BVG/DJ0FX θα είναι στο νησι Moorea OC-046.Θα
είναι εκει 3 εβδοµαδες µε διακριτικο FO0PT.QSL κάρτες
στον DJ0FX.
AUSTRAL ISLAND
O I2YSB και ο IK2GNW Adriano θα είναι στο νησι Austral
απο 17-28 Οκτωβριου. Tα διακριτικα τους θα είναι FO/
IK2GNW/p, FO/I2YSB/p.QSL κάρτες στους ιδιους.
ΠΟΛΛΑ 73 ΣΚΟΤΗΣ ∆ΡΟΣΟΣ E-mail: sv5cjn@yahoo.com

LINK ΓΙΑ TO

R-2

Το γνωστό δίδυµο
«κρούσης» της ΕΡΚ
ξαναχτύπησε αυτή
τη φορά για το link
που συνδέει την
Κρήτη µε το R-2.
Στις 3 του Οκτώβρη
ο SV9BMJ και ο
SV9DJR επανατοποθέτησαν το λίνκ που
είχε εδώ και καιρό
σιγήσει.
To εν λόγω link είναι τοποθετηµένο σε
υψόµετρο 700m και
η συχνότητα λειτουργίας του είναι
430.400 (GTU-1)
µε υπότονο 77.0
Ηz.
H κεραία είναι µια Χ200 DIAMOND.

R-5 λίνκ
Λίνκ συνέχεια….
Και η ΕΡ∆ έβαλε σε
λειτουργία το λινκ για
το R-5 της Κρήτης. Η
συχνότητα είναι
430.600 µε υπότονο
88.5 Hz. Προς το
παρόν εργάζεται µε 2
Yagi , µια για κάθε
κατευθυνση και
dublexer µε το
FT-5100. Οι περιοχές
µας απόκτησαν ένα
ακόµη κρίκο που
εκτός από την
επικονωνία συµβάλει
και στην συνεργασία—
φιλία.
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Ηλεκτρονικές QSL κάρτες ….επιτέλους (?)
Αναµενόµενο πλέον
και αυτό. Ηλεκτρονική
διεκπεραίωση QSL
καρτών µέσω ∆ιαδικτύου µε χιλιάδες οπαδούς του σύγχρονου αυτού τρόπου ο
οποίος µάλλον βάζει τέρµα στις χρονοβόρες διαδικασίες του Bureau. Σε κάποιο από
τα επόµενα τεύχη θα αναλύσουµε τον τρόπο και τις δυνατότητες της νέας αυτής
πρόκλησης στον χώρο µας. Αν θέλετε µπορείτε βέβαια να το εξερευνήσετε και
µόνοι σας αν δεν το έχετε κάνει έως τώρα. Η ηλεκτρονική διεύθυνση στο διαδίκτυο
είναι:

http://www.eqsl.cc

Xειµώνας και ….”5
”5--9 Report”
Στο κατώφλι του χειµώνα το "5-9 Report" ...εξοπλίζεται. Μια νέα ακόµη στήλη
προστίθεται από αυτή έκδοση και φιλοδοξούµε να προσθέσουµε και άλλες.
Ήδη υπάρχει σκέψη από εξ' Αθηνών συνάδελφο για µια στήλη που θα
πραγµατεύεται το QRP operation.
Μόνιµη στήλη και για κεραίες είναι υπό σκέψη και αναζήτηση "ιδιοκτήτη" ...hi hi
Υπάρχουν αντικείµενα τα οποία µπορεί κανείς να δουλέψει: παρουσιάσειςαναλύσεις Software, Ψηφιακά modes, Ραδιοερασιτεχνική πληροφορία στο
∆ιαδίκτυο, Νέα µοντέλα µηχανηµάτων, 50 MHZ, VHF-UHF DXing, Αναµεταδότες,
Βασικά Ηλεκτρονικά, κ.α.
Ο χειµώνας είναι µια εποχή η οποία προσφέρεται για δακτυλογράφηση εν µέσω
ακρόασης και ζεστού ροφήµατος στο shack και για το λόγο αυτό το περιοδικό µας
κάνει γενική κλήση σε όλους όσους θα µπορούσαν να δώσουν λίγο από τον
πολύτιµο χρόνο τους σε µορφή γνώσης διαµέσου του "5-9 Report" στους
αναγνώστες του.
Ο καλός συνάδελφος και φίλος του περιοδικού SV5FD
(Παντελής) δεσµεύτηκε να ορθογραφήσει επάνω στο
αντικείµενο της επιστήµης του (Φυσική) σε σειρές για να ..
θυµούνται οι παλιοί να µαθαίνουν οι νεότεροι και να
προετοιµάζονται οι υποψήφιοι.
Έξυπνος τίτλος και ευχάριστο γράψιµο από τον ∆ιονύση
SV5FRD στη νέα µόνιµη στήλη µας. Άµεση σχέση µε το
απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου τόπο όπου κινούνται και
επικοινωνούν τα δελφίνια του του Αρχιπελάγους.
Ελπίζουµε σύντοµα να δούµε µιµητές….!!
∆ιαβάστε στο επόµενο τεύχος την
αποκλειστικότητα του "5-9 Report".
Κατασκευή Simplex αναµεταδότη φωνής
(παπαγαλάκι) από τον SV8FCA. To άρθρο θα
ολοκληρωθεί σε δύο συνέχειες.

….the Contest
Εν όψη του µεγάλου
SSB διαγωνισµού
υπάρχει κινητικότητα
από τους σταθµούς που
το τιµούν ετησίως
τουλάχιστον εδώ στη
Ρόδο. Ο SV5AZP και SV5FRD
µάλλον θα συνεργαστούν για να
εκπροσωπήσουν επάξια το SV5 ενώ
θα υπάρχει και επισκέπτης από το
εξωτερικό. Ο G0HAS (Adrian) θα βγει
κατά πάσα πιθανότητα από το club της
Ε.Ρ.∆ µε διακριτικό SV5/G0HAS σαν
single operator - single transceiver
και low power. H περιοχή SV5 ούτως
ή άλλως υπόσχεται από πριν µεγάλα
pileups και έτσι οι χειριστές θα το
ευχαριστηθούν δεόντως...
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GRAZIE SINIORE…!!!
Ένα µεγάλο ευχαριστώ που πρέπει να
ακουστεί και µέσω του περιοδικού 5-9 προς
τον καλό φίλο συνάδελφο IZ2AEQ Elio
Cereda ο οποίος µας επισκέφθηκε και φέτος
και όπως κάθε χρόνο όσο του το επιτρέπουν
οι επαγγελµατικές του δραστηριότητες
φέρνοντας µαζί του ένα TNC2
προγραµµατισµένο για digi APRS καθώς και
ένα all mode για τα 2µ. δωρεά για την
Το ICOM IC-245E και το TNC2 δώρα προς την ΕΡ∆ από
Ένωση Ραδιοερ.∆ωδ/σου.
τους συναδέλφους του Μιλάνου.
∆εν είναι βέβαια µόνο αυτά .Πριν δύο χρόνια
περίπου µας επισκέφθηκε και πάλι κουβαλώντας µαζί του ένα UHF repeater (δύο
µηχανήµατα πλάτη-πλάτη).
Τι άλλο µπορείς να πεις ,το λιγότερο
ένα µεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη
του και την συµπαράσταση του προς
τον σύλλογο και ένα καλό παράδειγµα
προς µίµηση για την ύπαρξη και
τήρηση των δεσµών που υπάρχουν
ανάµεσα στις Ραδιοερασιτεχνικές
κοινωνίες όταν δεν εξυπηρετούνται
συµφέροντα.
Ο Elio εχει βέβαια γίνει επίτιµο µέλος
της Ε.Ρ.∆. ενώ υπήρξε και µέλος της
Ένωσης για αρκετά χρόνια και του
δόθηκε τιµητική πλακέτα στην
τελευταία επίσκεψη του µε τη σχετική
κατεδάφιση που ακολουθεί όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες κάθε
Ραδιοερασιτεχνική συνάντηση τέτοιου είδους.
∆εν πρέπει βέβαια να παραλείψουµε και τις ευχαριστίες προς όλα τα µέλη της
A.R.I. Milano που ασχολήθηκαν
και ασχολούνται µε όλα τα θέµατα
και τις ενηµερώσεις τους και την
αγάπη τους προς την Εν.Ραδιοερ.
∆ωδ/σου.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Elio είναι
χειρούργος οδοντίατρος µε
ειδικότητα γναθοχειρούργου και
πρόσφατα είχε ατύχηµα µε το
αυτοκίνητο του ευχόµαστε όλοι
περαστικά.
Χρήστος Παπαδηµητριου
SV5DDT
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SV9ABG Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Μια µέρα θλιβερής ανάµνησης για τον Ραδιοερασιτεχνισµό και ιδιαίτερα για την
Κρήτη η 29η Σεπτεµβρίου 2001.
Ο πρώτος Κρητικός Ραδιοερασιτέχνης που άφησε την επίγεια ζωή, Ο ΜΑΝΩΛΗΣ
ΚΛΩΝΤΖΑΣ από την Κριτζά Λασιθίου που έζησε και σταδιοδρόµησε στο Ηράκλειο,
και το διακριτικό που δεν θα
ακουστεί ξανά στον αέρα
SV9ABG.
Ραδιοερασιτέχνης από το
1985, ένα από τα ιδρυτικά
µέλη της Ένωσης
Ραδιοερασιτεχνών
Κρήτης και αργότερα από
την θέση του προέδρου
προσπαθούσε πάντα για το
καλό του
Ραδιοερασιτεχνισµού και
την απόλαυση του χόµπι σε
όλα τα mode.
Ικανότατος DXer
κυνηγούσε και κτυπούσε
τις δύσκολες Ραδιοχώρες οποιαδήποτε ώρα του
24ωρου.
Επίσης του άρεσε να καλεί στο shack
συναδέλφους , ιδιαίτερα νέους και να τους κάνει
µαθήµατα σωστής επικοινωνίας στις διάφορες
µπάντες των συχνοτήτων.
Όπως βλέπετε και στην φωτογραφία τα διάφορα
βραδεία καλύπτουν τους τοίχους στο shack και αυτό
λέει πολλά.
Αρκετό χρονικό διάστηµα χρειάστηκε για να
µπορέσω να γράψω δυο λόγια προς ενηµέρωση των
συναδέλφων αλλά πιστέψτε µε ήταν πολύ δύσκολο
γιατί µοιάζει τόσο απίστευτο.
Αγαπητέ φίλε Μάνο αν υπήρχε τρόπος να διαβάσεις
αυτές τις αράδες θα σου έγραφα ότι έφυγες πολύ
νωρίς και σίγουρα λείπεις τόσο και από τον
Ραδιοερασιτεχνικό κόσµο αλλά πολύ περισσότερο
από την οικογένειά σου τώρα που τα παιδιά σου µε
τις επιτυχίες του θα σε ‘καναν ευτυχισµένο και µαζί
µε την σύντροφο σου SV9ANA να λέγατε ΧΑΛΑΛΙ.
Φίλε Μάνο θα σε θυµόµαστε πάντα.
Αιωνία σου η µνήµη.

TCP/IP
Εδώ και ένα µήνα περίπου
έχει τοποθετηθεί στο
Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο της
Ρόδου το TCP/IP Gateway
που µετά από πολλές
ταλαιπωρίες µάλλον µπήκε
στο καταλληλότερο σηµείο
από άποψη θέσης κάλυψης
και δυνατοτήτων. Προς το
παρόν αναµένουµε την
σύνδεση του Server µε το
διαδίκτυο από τους
ιθύνοντες εκεί ενώ στο
µεταξύ ετοιµάζεται το νέο
configuration σε πλατφόρµα
Linux µε όλα τα καλούδια.
Μπορείτε να το ακούσετε στο
144.625 και γιατί όχι να
συνδεθείτε µαζί του.
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...DE SV9BGE

Τρεις απλές προτάσεις για
multiband κεραία σύρµατος, η
οποία υποβοηθείται από Antenna
Tuner. Τα σηµεία στήριξης
σηµειώνονται µε µπλε χρώµα στο
διπλανό σχήµα.
Για χαµηλότερη συχνότητα
λειτουργίας 1,8 ΜΗΖ:
*
*
*
*

Μήκος κεραίας 39,624 µ
Κορυφή κεραίας 17,983 µ
Μήκος (Ζ) τµήµατος 16,345 µ
Γωνία κορυφής 45ο έως 75ο

Το εξωτερικό (µπλεντάζ) του (Ζ) τµήµατος γειώνεται.
Η γείωση µπορεί να είναι είτε µη συντονισµένα σύρµατα (ράντιαλ) ή χαµηλής
αντίστασης γείωση ή και τα δύο.
Για µεγάλο µήκος γραµµή τροφοδοσίας χρησιµοποίησε διπλή ανοιχτή γραµµή ή αν
η τροφοδοσία της κεραίας είναι κλειστή στο antenna tuner µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µονό καλώδιο. Το τµήµα (Ζ) χρειάζεται µόνο όταν το coaxial
πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την τροφοδοσία της κεραίας.
Όταν ο χώρος είναι περιορισµένος οι άκρες της κεραίας µπορεί να είναι σε γωνία
90ο και το οριζόντιο 3,048 µέτρα από το έδαφος.
Η κεραία λειτουργεί καλύτερα όταν είναι κοµµένη για τους 1,8 ΜΗΖ σαν την
χαµηλότερη συχνότητα λειτουργίας.

Για χαµηλότερη συχνότητα
λειτουργίας 3,5 ΜΗΖ (80m)

Για χαµηλότερη συχνότητα
λειτουργίας 7 ΜΗΖ (40m)

* Μήκος κεραίας 20,379 µέτρα

* Μήκος κεραίας 10,188 µέτρα

* Κορυφή κεραίας 9,144 µέτρα

* Κορυφή κεραίας 4,572 µέτρα

* Μήκος (Ζ) τµήµατος 8,405 µέτρα

* Μήκος (Ζ) τµήµατος 4,203 µέτρα

* Γωνία κορυφής 45ο έως 75ο

* Γωνία κορυφής 45ο έως 75ο

Καλή επιτυχία και καλές επαφές. Νίκος SV9BGE
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Μία νέα στήλη προστίθεται στις τόσες άλλες του ”5-9 Report”. Είναι ένα αρθράκι
που σαν στόχο έχει να πληροφορεί τους φίλους Ραδιοερασιτέχνες ποιοι σταθµοί DX
«βγήκαν» στον αέρα τον προηγούµενο µήνα και ακούστηκαν στα αυτιά ενός radio
amateur που δεν έχει ούτε πύργο ούτε beam αντένα … όπως είµαι εγώ .Περιττό να
σας πω ότι οι ώρες που έµεινα στο ποµπό ήταν ελάχιστες και τους περισσότερους
σταθµούς δεν κατάφερα να τους «κάνω» αφού τα pile ups πολλές φορές ήταν
τεράστια και η κάθετη δεν έφτανε για να τα σπάσω…
Στις αρχές του Σεπτεµβρίου οι ηλιακές κηλίδες έφθασαν τις 260 και έτσι τα
απογεύµατα οι dx σταθµοί ήταν δυνατοί µε κορυφαίο την οµάδα OJ0LA από το
MARKET REEF (31/08 –10/09) … Οι συνάδελφοι βγήκαν από το µικρό νησί της
Βόρειας Θάλασσας και σε RTTY εκτός των κλασσικών CW και SSB.
Οι µπάντες γέµισαν από κόσµο που δεν ξέχασε να τιµήσει µε ένα εξωφρενικό pile
up το 5Z4DZ από την Κένυα , που το συνάντησα στα 20m να καίει καρδιές σε
µικρούς σταθµούς σαν τον δικό µου αφού δεν µπορούσα να ακουστώ µέσα από τον
χαµό…
Στο δεύτερο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου ακούστηκε και το νησί RODRIGUEZ
(3B8) µε τον Ιταλό 3B8/IZ4DPV να εκπέµπει και στα 17m και να ικανοποιεί εµάς
τους λάτρες των WARC µπάντων µε µία καινούργια Ραδιοχώρα .
Και ξαφνικά το VIETNAM µε το XV9DT εµφανίζεται στο προσκήνιο (15m) και όσοι
πιστοί ( µε ένα kilowatt και πάνω ) προσέλθετε…
ΠΑΝΙΚΟΣ µέχρι που του πήρε την σκυτάλη το XU7ACJ από το KAMPUCHEA µε
µία ιδιαίτερη προτίµηση στους Αµερικάνους και σε ώρες λίγο περίεργες για
περάσµατα προς Ευρώπη .
Το κερασάκι στην τούρτα ήταν οι εκπλήξεις από την κοντινή Αφρική , µε το TL8DV
(all bands) από την Κεντρική Αφρικανική ∆ηµοκρατία , το TT8DX(all bands)
από το CHAD και τον ET3BN (12m) από την Αιθιοπία , να ανταµείβουν όσους
εκµεταλλεύτηκαν τις απογευµατινές ώρες µπροστά από το µηχάνηµα τους .
Αυτά γι’ αυτό τον Σεπτέµβριο του 2002 και ελπίζω ο Οκτώβριος µε το CQWW (SSB)
να δεσπόζει στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του , να είναι πόλος έλξης για τους
απανταχού Dxers .
Συνθήκες σταθµού :
ΕΚΠΟΜΠΗ - Ποµποδέκτης Yaesu Ft-1000mp , 100watts έξοδο , R8 κάθετη αντένα
ΛΗΨΗ - Ποµποδέκτης Yaesu Ft-1000mp, R8 κάθετη αντένα

Good hunting!!! Στα Ελληνικά : Καλά βόλια !!!
De SV5FRD
denis@otenet.gr
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SV5FRE / Jamboree
Εκεί όπου το µεράκι του Ραδιοερασιτεχνισµού συναντά την ιδέα του Προσκοπισµού
Πέρασαν κιόλας 3 χρόνια από τότε που ο υποφαινόµενος SV5FRD και ο Στέργος SV5FRA , 2
άτοµα µε βίο παράλληλο στον Ραδιοερασιτεχνισµό και τον Προσκοπισµό , αποφασίσαµε µία
εκδήλωση που σαν στόχο θα είχε την παρουσίαση του Ραδιοερασιτεχνισµού στους ανιχνευτές
( αγόρια και κορίτσια ) προσκόπους της ηλικίας 15 – 18 χρόνων
σαν ένα ραδιοερασιτεχνικό εργαστήριο . Έτσι για την εκδήλωση
αυτή επιλέχθηκε το τρίτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου του
1999 που ως γνωστό πραγµατοποιείται µία παγκόσµια
συνάντηση Προσκόπων µέσω των ραδιοκυµάτων.
Είναι το γνωστό « JAMBOREE ON THE AIR » , µία εκδήλωση
όπου τµήµατα Προσκόπων απ’ όλο τον κόσµο ανταλλάσσουν
µέσω του µικροφώνου τις ευχές, τα χαιρετίσµατα και τα
τραγούδια τους περνώντας άµεσα το αίσθηµα της φιλίας και της
παγκόσµιας συναδέλφωσης .
Οργανώθηκε λοιπόν µια διήµερη
εκδροµή στο βουνό Προφήτης Ηλίας ,
µε τελικό προορισµό τα καταλύµατα του κατασκηνωτικού κέντρου σε
υψόµετρο 900µ πάνω από την θάλασσα.
Το κοµµάτι του Ραδιοερασιτεχνισµού ανέλαβαν στην προετοιµασία ο
Πρόεδρος της Ραδιολέσχης Ρόδου Νίκος Κρητικός SV5TH µε τον Μάνο
Κουλιανό SV5/KB4PMS ενώ υπεύθυνοι στην εκδήλωση ήταν ο Μανόλης
Κροµµύδας SV5ADD (το «Λυκόπουλο» της παρέας ) και οι ενεργοί
Πρόσκοποι Μαυρίδης Στέργος SV5FRA και εγώ ∆ιονύσης Χατζηγαβριήλ
SV5FRD .
Το κοµµάτι της τροφοδοσίας
ανέλαβαν οι Πρόσκοποι , µε
µεταφορά µεγάλης ψησταριάς και
φυσικά των ανάλογων µεζέδων ,
κρεατικών , κρασιών και ουίσκι για τις «βραδινές
κουκουβάγιες» σαν τον SV5FRA αφού έµεινε ξύπνιος όλο
το βράδυ στο µικρόφωνο παρέα µε τα παιδιά .
Η εκδήλωση είχε µεγάλη επιτυχία αφού παρευρέθηκαν σ’
αυτή 43 άτοµα , οι οποίοι σηµειωτέον βίδωσαν
σιδηροσωλήνες και έστησαν ιστό 10 µέτρων για τα δίπολα
των 40,20,10 µέτρων και την Slim Jim των 2µέτρων , ενώ
λίγο πιο πέρα σήκωσαν µια κάθετη κεραία για τα 20
µέτρα . Από θεωρητικής πλευράς αναπτύχθηκαν σαν θέµατα
η ιστορία και οι αρχές του ραδιοερασιτεχνισµού , η διάδοση
των ραδιοκυµάτων , οι αρχές του ηλεκτρισµού καθώς και τα
σήµατα Μορς µέσω ενός πρωτότυπου παιχνιδιού εκτάκτου
ανάγκης µε την χρήση κλειδιού (keyer) για την µετάδοση
των µηνυµάτων τους .
Παιδιά και Ραδιοερασιτέχνες το ευχαριστήθηκαν αφού
έµειναν κατά οµάδες µπροστά από τους ποµπούς όλο το
Σαββατοκύριακο , φωνάζοντας στο µικρόφωνο «CQ
JAMBOREE CQ JAMBOREE» .
Τον Οκτώβριο του 2000 η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε
στον ίδιο χώρο , σαφώς όµως πιο ελεύθερη , αφού το
θεωρητικό κοµµάτι ήταν πιο µικρό και όλοι µαζί µε
µπροστάρη τον Πρόεδρο πια SV5ADD ένωσαν τις δυνάµεις
τους στο µικρόφωνο και στο φαγοπότι … Παρόντες
Ραδιοερασιτέχνες οι SV5ADD , SV5FRA , SV5FRD .
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ —>

Το 2001 η Ραδιοπαρέα µεγάλωσε και το mode PSK ενεργοποιήθηκε στα 15 και 20 µέτρα , αφού 3
ακόµα Ραδιοερασιτέχνες ενσωµατώθηκαν µαζί µας : ο νέος Πρόεδρος της Ραδιολέσχης Ρόδου
Αττιτής Μερκούρης SV5UQ ως συντονιστής και οι Παπαδογιάννης Μιχάλης SV5DDP και ο
Κωσταντινίδης Περικλής SV5FRK που ανέλαβαν να εξηγήσουν στα παιδιά τις αρχές και την
µετάδοση των Ραδιοµηνυµάτων µέσω των digi modes .
Για το 2002 τα σχέδια µας είναι διαφορετικά , αφού η
Ραδιολέσχη προσανατολίζεται να ανοίξει την εκδήλωση
περισσότερο προς όλες τις ηλικίες των προσκόπων αλλά και
στο ευρύτερο κοινό. Έτσι το J45FRE/JAMBOREE κατηφορίζει
από τα βουνά και τα λαγκάδια που ήταν σκαρφαλωµένο προς
τα «πεδινά» και θα πραγµατοποιηθεί στο Προσκοπικό Σύστηµα
της Κρεµαστής Ρόδου.

Με αυτό τον τρόπο θα δοθεί η δυνατότητα σε όλες
τις ηλικίες των Προσκόπων να γνωρίσουν τον
Ραδιοερασιτεχνισµό σε ένα Σαββατοκύριακο γεµάτο
ραδιοπαιχνίδια , ενηµερώσεις και φυσικά το
καθιερωµένο φαγοπότι γύρω από την φωτιά , όπως
µόνο οι Πρόσκοποι ξέρουν να κάνουν…
Ενδιαφέρων έχει ο πίνακας µε τις κεραίες , τα
µηχανήµατα , και τις επαφές που έγιναν ανά
χρόνο .

ΧΡΟΝΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΑΦΩΝ

ΡΑ∆ΙΟΧΩΡΕΣ

ΚΕΡΑΙΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑ

1999

80

32

∆ΙΠΟΛΑ

YAESU FT- 7B

ΙΣΧΥΣ

100W

2000

120

49

ΚΑΘΕΤΗ

MFJ ΓΙΑ ΤΑ
20m

∆ΙΠΟΛΑ

YAESU FT- 7B
100W

2001

153

53

ΚΑΘΕΤΗ

YAESU FT-840

∆ΙΠΟΛΑ

YAESU FT1000MP

∆ΙΠΟΛΟ

100W

KENWOOD
TS-540

Ραντεβού λοιπόν στα 14285 αφού η θερµή και βροντερή φωνή του SV5ADD θα σας καλέσει και
αυτό τον Οκτώβριο να δώσετε τις ευχές σας στα παιδιά που θα κάθονται γύρω από τους
ποµποδέκτες … Προσπάθεια µας φέτος θα είναι να δραστηριοποιηθούµε σε όλες σχεδόν τις µπάντες
( το πιο πιθανό στα 40 , 20 , 15 , 10 µέτρα ) σε SSB & DIGI .
Για το J45FRE/JAMBOREE
∆ιονύσης Χατζηγαβριήλ SV5FRD
denis@otenet.gr

Μηνια ία έ κδοση των
Ραδιοερασιτεχνών SV5 και SV9

Αν έχετε στην περιοχή σας
συναδέλφους χωρίς κάποιο Εmail ή πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο
τυπώστε το "5-9 report" και
δώστε τους.

Το 5-9 report και στο Internet
http://users.in.gr/59report/ και http://www.aviaher.gr

Η σελίδα του "5-9 Report" στο διαδίκτυο αποκλειστικό σκοπό θα έχει την ύπαρξη αρχείου των περιοδικών εκδόσεων οι οποίες φυσικά θα προορίζονται σε
όλους τους Έλληνες στην επικράτεια αλλά και το εξωτερικό. Όραµα µας είναι η
αύξηση της ύλης του περιοδικού µε την συµβολή όλων µας. Όπως θα έχετε παρατηρήσει υπάρχει χώρος για οτιδήποτε είτε είναι µεγάλο ή πολύ µικρό και η
πρόκληση να λειτουργούµε σαν συγκοινωνούντα δοχεία σε ότι αφορά το χόµπι
µας είναι µεγάλη. Αρκεί να υιοθετήσουµε την ιδέα και να την προχωρήσουµε ακόµη πιο µπροστά…..

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Από τον συνάδελφο SV9BGE (Νίκο) διατίθεται:

Ποµποδέκτης ICOM IC-725 µε πλακέτα ΑΜ-FM & µικρόφωνο.
Ποµποδέκτης YAESU FT-4700 (2m/70cm) µε CTCSS αποσπώµενη πρόσοψη και έξτρα καλώδιο δώρο. Τιµή πακέτου
1.470,00 Ευρώ και δώρο τροφοδοτικό 13,8V 40 A continuous
Πληροφορίες: 0944859655, και sv9bge@mail.gr

