Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου
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∆ιαβάστε σε
αυτή την έκδοση:
Αντικεραυνική
Προστασία….
Facebook….
Ραδιοκύµατα...
AEGEAN RTTY
Αποτελέσµατα...
Bobtail Antenna...
Kουρµπαδόρος...
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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Σελίδα 2

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

«Aegean DX group» Po. Box 04 SAMOS GR 831 00 HELLAS

Αποτελέσµατα του 1ου Aegean RTTY Contest που
"έτρεξε" στίς 15
15--05
05--2010
Έλαβαν

µέρος 14 Ραδιοερασιτέχνες

Θέση

Χαρακτηριστικό

και είναι :
Χειριστής/ες

Βαθµοί

-----------------------------------------------------------------------------Πρώτο 1ο Βραβείο

SV7CUD

Παναγιώτης

Καλαθάς

131

«Τα πρώτα πρώτε των καλών λαχών φέρεις, Πρωτεία νίκης πανταχού πάντων
έχεις»

∆εύτερο 2ο Βραβείο

SV2FLQ

Αντώνιος Μητρόπουλος

115

«Κάν δευτέραν είληφας εν τάξει θέσιν, Αλλ' ηδονή πρώτη συ τώ
ραδιοερασιτεχνισµώ»

Τρίτο 3ο Βραβείο

SV8IIR

Κώστ. Τριπολιτσιώτης

«Ει και τρίτος συ , πλήν πρός ανδρικούς πόνους, Σύνεγγυς ειπώς του
προέρχοντος τρίτε.»

108
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Σελίδα 3

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Έπαινοι απονέµονται στούς συµµετάσχοντες κατά σειρά βαθµών

4ος

89

SV8MFZ

Ιπποκράτης Σιγουλάκης

5

ος

86

SV8PKH

Ιωάννης Λιόντας

6

ος

64

SV8CYV

Βασίλειος Τζανέλλης

6ος 7ος

64

SV8PKI

Εµµανουήλ Μακρής

ος

61

SV8PKJ

Εµµ. Μαυρατζώτης

9ος

Κωνστ.Λεσιότης

8

46

SV8GGI

ος

33

SV4IMT

∆ηµήτριος Παπαναστασίου

11ος

21

SP3HC

Stan Malyszka

ος

17

ON3VHF

Laurent Pierard

13ος

12

OK1FHI

Radek Stolfa

ος

8

YO4BTB

Virgil Butarascou

10
12
14

Ο contest manager
Αλέξ.Ε.Καρπαθίου
73 de SV8CYR

Standard

VR
VR--160

Scanner

Type: HF/VHF/UHF receiver/scanner
Frequency range: 0.1-1300 MHz (Cellular blocked in the US)
Mode: AM/FM/WFM (WFM stereo via headphones)
Receiver system:
Sensitivity

N/A

N/A

Selectivity: N/A
Image rejection:
Voltage:

N/A

3.2-4.5 VDC (Li-Ion pack or 3*R6/AA dry cells)

Current drain:

? mA

Impedance: 50 ohms, SMA
Dimensions (W*H*D):
Manufactured:

? mm

2011

Other:1800 memories in 24 banks. CTCSS/DCS.
Ferrite bar for MW reception.
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Σελίδα 4

Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου
SZ8S.
Aegean Radioamateurs Association A.R.A.
Po. Box 04 GR 831 00 Samos HELLAS
www.sz8s.gr
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

Πρώτη εβδοµάδα του Φεβρουαρίου πολλά από τά µέλη της ΕΡΚΑ συγκεντρωθήκαµε και κόψαµε την
πίτα µας για το καλό της Νέας Χρονιάς.
Έτσι στις πάντοτε φιλόξενες αίθουσες του ξενοδοχείου «ΣΑΜΟΣ» (*)
η καλή παρέα αντάλλαξε ευχές για πολλά New Ones µιάς και ο προσανατολισµός του συλλόγου µας
είναι κύρια το DXing,
όχι όµως µόνο στα HF αλλά και στις άλλες µπάντες.
Άλλωστε η αγάπη αυτή αποτυπώθηκε πάνω και στην πίτα µας…

Όπως είθισται λοιπόν την πίτα έκοψε ο πρόεδρος της ΕΡΚΑ SV8CYV
Βασίλης και οι τυχεροί ήταν ο SV8PKI Μανώλης και ο SV8CYJ
Μανώλης επίσης.
Βέβαια µε την ευκαιρία της συγκέντρωσης έγινε και µια σε ευρεία
έκταση αναφορά στα πεπραγµένα κατά το έτος 2010, του ∆Σ , αλλά
και των επιτροπών πού είχαν να επιδείξουν σηµαντικές
δραστηριότητες σε πειραµατισµούς, κατασκευές, DX επιδόσεις, Expeditions σε νησίδες αλλά και διάφορες δραστηριοποιήσεις από την
Σάµο.

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σελίδα 5

Επίσης εκτενή αναφορά έγινε και στις επιδόσεις των δύο οµάδων (SZ8S & SX8SI) µε τις οποίες
συµµετείχε ο σύλλογος µας το 2010, στο «9ο Aegean VHF contest». Εντοπίστηκαν οι αδυναµίες
προτάθηκαν λύσεις και βάλαµε στόχους για το 2011.
Ο SV8CYR Αλέξανδρος, Contest manager του «Aegean RTTY contest», απένειµε τους επαίνους σε όσα
από τά µέλη της ΕΡΚΑ συµµετείχαν στον πρώτο Ελληνικό RTTY διαγωνισµό πού διοργανώθηκε το 2010
από το «Aegean DX group»
Επίσης ο SV8CYV Βασίλης σάν manager του «Greek IOTA – GIOTA» award programme
(www.greekiota.gr) απένειµε το βραβείο «GIOTA DXpeditioners Award - 3 Greek Islands» στον
SV8IJZ Γιώργο έπειτα από τις ενεργοποιήσεις 4 νησιών για το GIOTA award πού πραγµατοποίησε ο
Γιώργος , ( Ικαρία SAS-021, Αγαθονήσι DKS-063, Αρκοί DKS- 058 και Σάµο SAS-006 φυσικά).
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Σελίδα 6

Επίσης η ΕΡΚΑ υιοθετώντας την
πρόταση του SV8CYR Αλέξανδρου
βράβευσε τον πρώτο σε τοπικό
επίπεδο πού συµµετείχε στο «CQ DX
MARATHON 2010» πού
διοργανώνεται από το περιοδικό CQ.
Την καλύτερη επίδοση κάθ όλη την
διάρκεια του 2010 πέτυχε ο SV8PKJ
Μανώλης ο οποίος έλαβε από τον
SV8CYR µιάς και είχε την ιδέα, το
επίχρυσο κλασικό µορσικό κλειδί,
κατασκευής Αλέξανδρου φυσικά!

73 de SZ8S
(*) Η Ένωση ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου – ΕΡΚΑ ευχαριστεί τον
ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου «ΣΑΜΟΣ» κύριο Βασίλη Λουΐζο για την
σταθερή υποστήριξή του στον σύλλογό µας.
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Σελίδα 7

Γράφει ο
Κωνσταντίνος (Ντίνος) Ι. Ψηλογιάννης
din.boxmail@gmail.com

Τό άρθρο έχει γραφεί σέ κατανοητή γλώσσα ώστε νά είναι δυνατή η
εφαρµογή του καί από µή τεχνικούς.
Απευθυνόµενο σέ ένα ευρύ κοινό, χωρίς τύπους καί υπολογισµούς ώστε η πλειονότης νά
µπορεί νά εφαρµόση τήν προστασία τών εγκαταστάσεων καί τών συσκευών, αλλά πρωτίστως
καί γιά τήν προσωπική σας ασφάλεια.
Γιά κάθεπρόσθετη πληροφορία µπορείτε νά επικοινωνήσετε µέ e-mail στην διεύθυνση: dininfo@otenet.gr
H αντικεραυνική προστασία είναι ένα θέµα πολύ παρεξηγηµένο πολλές διαφορετικές γνώµες ,θεωρίες,
και καµιά φορά και υπερβολές.
H παλαιά αντίληψη "βάλε" ένα αλεξικέραυνο στο υψηλότερο σηµείο και έχεις ασφάλεια δεν ισχύει µε
τις σύγχρονες παραδοχές.
O κεραυνός είναι απρόβλεπτος αλλά και επιλεκτικός µπορεί να "πέσει", ακόµη και σε χαµηλότερο
σηµείο αρκεί να βρει την καταλληλότερη οδό προς την γη, αλλά και αντιστρόφως.
Όλοι σχεδόν οι ερασιτέχνες διαθέτουν σήµερα υψηλές εγκαταστάσεις κεραιών µε ιστούς ,πυλώνες,
πύργους κ.λ.π. κατασκευές , αλλά η προστασία έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι πλέον το ισοσκελές
τρίγωνο και οι 45 µοίρες από το υψηλότερο σηµείο αλλά η περιοχή που καλύπτει µία θεωρητική
µπάλα ακτίνος 45 µέτρων που εφάπτεται στο υψηλότερο σηµείο της κατασκευής, ιστού, κεραίας και
στο έδαφος
Ότι είναι µεταξύ ιστού
και
περιφέρειας είναι
προστατευµένο 96 % ότι
είναι εκτός όχι
, εδώ
πρέπει να σηµειώσουµε
ότι για ιστούς άνω των
45 µέτρων το άνω µέρος
αυτών
δεν
είναι Σχήµα 1
προστατευµένο
µε τα
κλασικά αλεξικέραυνα ακίδος.
Eάν έχουµε κεραίες UHF στα πλάγια του για να τις προστατεύσουµε πρέπει άνω και κάτω αυτών να
τοποθετήσουµε µεταλλικά προεκτάµατα ή ράβδους οριζόντιες ώστε η εφαπτοµένη µεταξύ των δύο
σηµείων να προστατεύει τις κεραίες,
Aυτός ο έλεγχος πρέπει να γίνει περιµετρικά του ιστού διότι τα φαινόµενα είναι δυνατόν να έρθουν
από κάθε κατεύθυνση.
Aκόµη και σε ιστούς µε αντηρίδες δεν καλύπτονται οι κεραίες απολύτως και µάλιστα όταν είναι
τοποθετηµένες σε υψηλά σηµεία του ιστού.
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Σελίδα 8

Παρόλο που οι σύγχρονες κεραίες στην πλειονότητά τους
είναι γειωµένες (DC grounded)
µπορεί να δεχθούν
κεραυνικά φορτία µε πιθανότητα καταστροφής τους.
Oι µεγάλες κατευθυντικές κεραίες Beam στην κορυφή
των ιστών παρουσιάζουν µία διαφορετική συµπεριφορά ,
τα κύρια στοιχεία (reflector, director) συνήθως είναι
γειωµένα τα ενεργά ανάλογα µε τον κατασκευαστή και την
τροφοδοσίας
είναι άλλα
µέθοδο
προσαρµογής και
γειωµένα άλλα µονωµένα.
Για τα γειωµένα (DC grounded)
βασικά δεν υπάρχει
πρόβληµα εφ όσον η κάθοδος είναι µέχρι 30 µέτρα εάν
είναι µεγαλύτερη πρέπει να γειωθεί ο εξωτερικός αγωγός -το πλέγµα- ανά 20 µέτρα.
Για όσους χρησιµοποιούν συµπαγείς γραµµές χαµηλών
απωλειών (corrugated ) ½ " ή µεγαλύτερες υπάρχουν ειδικά
κολιέ γειώσεως για την προστασία τόσο της γραµµής όσο
και
των
συσκευών
πάντως οι κάθοδοι πρέπει
να
γειώνονται
στην
κορυφή
τους
(στο
σηµείο συνδέσεως µε την
κεραία) και στην είσοδο
του
καλωδίου
στο
σταθµό, εάν είναι πολλές
µία ειδική πλάκα
από
αντίστοιχες
χαλκό
µε
οπές
για την διέλευση
των οµοαξονικών γραµµών σε σχήµα Π και προστασία µε
συνδετήρες διελεύσεως είναι η καταλληλότερη ταυτόχρονη
προστασία όλων των κεραιών .
Oι εξωτερικές οπές πρέπει να είναι πολύ µεγαλύτερης διαµέτρου για
αποφυγή δηµιουργίας ρευµάτων EDDY καλυπτόµενες µε αντίστοιχους
στην εσωτερική
µεγάλης διατοµής στεγανούς δακτυλίους, ενώ
οµοαξονικοί συνδετήρες διελεύσεως
(bulkhead) ή αντικεραυνικών
διελεύσεως για κεραίες χωρίς
γείωση (DC Grounded).
Tυχόν κάθοδοι εφεδρικών κεραιών
ή άλλων περιοχών ποτέ δεν πρέπει
να είναι στον αέρα
ασύνδετες
πάντοτε πρέπει αφ ενός να
τερµατίζoνται στο γειωµένο πάνελ
εντός του σταθµού και να είναι
βραχυκυκλωµένες µε ειδικό
οµοαξονικό συνδετήρα Για τα µονωµένα πρέπει απαραίτητα να τοποθετηθεί οµοαξονικό
αντικεραυνικό σε σειρά µε αντίστοιχους συνδετήρες
Yπάρχουν
µε διάφορους συνδετήρες
τύπου N, PL, BNC ,F, κλπ. αναλόγως τι
χρησιµοποιείται.
Στην
περίπτωση
που
υπάρχουν
διακόπτες µεταγωγής καθόδων κεραιών
οι "σωστοί" γειώνουν αυτόµατα τις µη
κεραίες,
σε
χρησιµοποιούµενες
ηλεκτρικούς
µεταγωγείς
ηλεκτρονόµους
(ρελέ) πρέπει οι
ασύνδετες κεραίες να γειώνονται στην
επαφή µη συνδέσεώς τους.
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Σελίδα 9

Oι ιστοί είναι συνήθως µεταλλικοί από αλουµίνιο ή χαλύβδινοi
γαλβανισµένοι (εν θερµώ) για προστασία από την οξείδωση,
εάν είναι ιδιοκατασκευή απλώς "βαµµένη" θέλει ιδιαίτερη
διαδικασία για την αντικεραυνική προστασία τόσο του ιστού
όσο και της γειώσεως. Mε γέφυρες.
Σε µεταλλικούς ιστούς ποτέ δεν τοποθετούµε πρόσθετο
χάλκινο αγωγό γειώσεως
π.χ. για το αλεξικέραυνο γιατί
µπορεί να κάνει τόξο µε τον ιστό λόγω επαγωγικών ρευµάτων
για ιστούς µέχρι 45 µέτρα ύψος ο αγωγός θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον σε απόσταση 1 µέτρου ενώ για ένα ιστό 90
µέτρων ο αγωγός πρέπει να απέχει 2 µέτρα, πρακτικά αδύνατον .Aυτό υπολογίζεται βάσει της
αυτεπαγωγής του ιστού (αναλόγως διαστάσεων ύψους κλπ).
Eάν τοποθετηθεί πλησίον του ιστού µπορεί να δηµιουργεί συνεχή τόξο που προκαλεί καταστροφή του
γαλβανίσµατος ακόµη και αυτού του ιστού, αλλά και πηγή παράσιτων.
Σε όλες τις περιπτώσεις ο ιστός είναι και ο αγωγός γειώσεως και
φυσικά ο γαλβανισµένος ή ο αλουµινένιος δεν παρουσιάζει
αντίσταση διαβάσεως µεταξύ των συνδεσεών του. Για τους
βαµµένους όµως κάθε τµήµα πρέπει να συνδεθεί και ηλεκτρικά
µεταξύ τους για χαµηλή
αντίσταση, µε πολλές αξιόπιστες
µεθόδους,
ανάλογα µε την κατασκευή του, ρωτήστε στο e-mail: dininfo@otenet.gr και θα έχετε την λύση για την περίπτωσή σας.
Eντός
του
χώρου του σταθµού
πρέπει να υπάρχει ένας
τερµατικός αγωγός γειώσεως µε µία χάλκινη επίτοιχη πλάκα και
από εκεί µε µικρά τµήµατα καλωδίων µε ακροδέκτες για την
σύνδεση όλων των συσκευών µε την γείωση αυτή πρέπει να
είναι κοινή, όλες οι συσκευές να τροφοδοτούνται από την κοινή πλάκα -το δίκτυο γειώσεων, µόνο
ακτινωτά όχι από συσκευή σε συσκευή . είναι εύκολη στην σύνδεσή της µε ανοξείδωτες βίδες 6
χιλιοστών.
Tο όλο σύστηµα γειώσεων αναλόγως του περιβάλλοντος χώρου του σταθµού και των κεραιών ,ιστών
πρέπει να έχει τις ακόλουθες αρχές.
Oι αγωγοί γειώσεως προς τις συσκευές δεν πρέπει να είναι τύπου ταινίας είναι ακατάλληλοι.
∆ιότι έχουν µεγάλη αυτεπαγωγή. Oύτε πολύκλωνοι µόνο µονόκλωνοι. Λόγω του επιδερµικού
φαινοµένου.

Πρέπει να είναι το δυνατόν µικροί σε µήκος ,πρέπει να ξεκινούν από την µπάρα γειώσεως για κάθε
µηχάνηµα ανεξάρτητος αγωγός όχι γέφυρες από µηχάνηµα σε µηχάνηµα οι άκριες πρέπει να
τερµατίζουν σε ακροδέκτες και να στερεώνονται στην ειδική βίδα γειώσεως της κάθε συσκευής.
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Σ ε λ ί δ α 10

Eφ
όσον
χρησιµοποιείται
Antenna Tuner αυτό πρέπει
να είναι όσο ποιο κοντά στην
µπάρα γειώσεως και
την
σύνδεση της µε την πρώτη
ράβδο γειώσεως.
Eάν το µήκος µεταξύ ράβδου
γειώσεως και µπάρας εντός
του σταθµού είναι κάτω των
τριών µέτρων τότε ένας
µονόκλωνος (µασίφ) αγωγός
από χαλκό Φ 8 mm µπορεί
να συνδεθεί χωρίς κανένα
πρόβληµα
(προσοχή
ο
αγωγός
µονόκλωνος
όχι
πολύκλωνος)
Eάν
το
µήκος
είναι
µεγαλύτερο
πχ ο σταθµός
είναι στον πρώτο όροφο ή σε
κάποιο δωµάτιο µακρύτερα ή
υψηλότερα ο αγωγός αυτός
της γειώσεως πρέπει να έχει
ειδική κατασκευή ώστε να
είναι αγωγός γειώσεως και
OXI κεραία διότι µπορεί να
γίνεται
προέκταση
της
γειώσεως
ραδιοσυχνότητος
(RF).
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Σ ε λ ί δ α 11

Πρέπει να διευκρινίσουµε και να ξεχωρίσουµε την κλασική γείωση ασφαλείας του σταθµού και την
γείωση ραδιοσυχνότητος (RF).
Aµφότερες είναι
ξεκαθαρίσουµε.

για

τους

περισσότερους

ραδιοερασιτέχνες

σε

σύγχυση

ας

το

H γείωση ασφαλείας λειτουργεί και καλύπτει την ασφάλεια των συσκευών και του χειριστού, δηλαδή
προστατεύει από τις διαρροές, την ηλεκτροπληξία, τα βραχυκυκλώµατα, της ηλεκτρικής παροχής και
προστατεύει από τα κεραυνικά φορτία τις υπερτάσεις δικτύου ή της κεραίας της καθόδου, των
ηλεκτρικών καλωδίων παροχής των κινητήρων περιστροφής των κεραιών (Rotator) φωτισµού
ασφαλείας εµποδίου γραµµών ελέγχου ηλεκτρονόµων µεταγωγής κεραιών,τροφοδοσίας ενισχυτών
ιστού κλπ.
Oλες οι γραµµές τροφοδοσίας µε τάση στον ιστό πρέπει να είναι θωρακισµένες µε καλώδια τύπου
LYICY µετόσους αγωγούς όσους απαιτεί η αντίστοιχη τροφοδοσία. Σε µεγάλους ιστούς εναλλακτική
λύση είναι ητοποθέτηση των γραµµών αυτών σε γαλβανισµένους σωλήνες µε αντίστοιχες καµπύλες
στην κορυφή γιααποφυγή εσωτερικής υγρασίας ενώ το κάτω άκρο πρέπει να παραµένει ανοικτό για
απορροή υδρατµών.
Tο σύστηµα αυτής της γείωσης ακολουθεί τις τεχνικές ασφαλείας σαν πρωτεύοντα ρόλο που
περιγράφεται και αναλύεται κατωτέρω.
Σε αντίθεση η γείωση ραδιοσυχνότητος (RF), πρέπει αφ ενός να συνεργάζεται µε το κλασσικό
σύστηµα γειώσεως ασφαλείας αφ ετέρου να βοηθά στις επιδόσεις των κεραιών όπως είναι οι λοβοί
ακτινοβολίας, οι γωνίες ακτινοβολίας, η απόδοση, η απολαβή, και γενικά η βελτίωση των κεραιών.
Aυτό συµβάλει στον σύγχρονο διεθνή ραδιοερασιτεχνικό συναγωνισµό που επιβάλει την µεγαλύτερη
δυνατή εκµετάλλευση του συστήµατος µας προσφέροντας µας επικοινωνίες στα πλέον αποµακρυσµένα
σηµεία του πλανήτη µας αλλά και περίοπτες θέσεις στους διαγωνισµούς.

ΠPOΣOXH.
Mια γείωση ραδιοσυχνότητος (RF) µπορεί να καλύπτει και ορισµένα τµήµατα της γειώσεως
ασφαλείας αλλά µια RF γείωση ποτέ δεν πρέπει να αντικαθιστά µια γείωση ασφαλείας
Kάθε σύστηµα κεραίας , ιστού, κλπ, πρέπει να υποστηρίζεται από ένα ανάλογο σύστηµα γειώσεως RF.
Kαι συνήθως είναι αγωγοί λ/4 σε όσες συχνότητες λειτουργούµε.
Aλλά η παραδοχή ότι µια κεραία πρέπει να είναι γειωµένη για καλλίτερη απόδοση είναι λάθος.
Για να το καταλάβουµε πρέπει να σκεφθούµε µε την νοοτροπία και την επιρροή του "µήκους κύµατος"
της ραδιοσυχνότητος λειτουργίας της γειώσεως RF ή υποπολλαπλάσιων του µήκους κύµατος σε λ/4.
Στις χαµηλές συχνότητες η γείωση
άριστη επίδοση του σταθµού.

RF δεν είναι µόνο ουσιώδης αλλά και βασική παράµετρος για την

Aντίθετα στις υψηλές συχνότητες µε τα µικρότερα µήκη κύµατος οι γειώσεις RF
ιδιαίτερες επιδόσεις αλλά µπορεί ακόµη να προκαλέσουν και ελάττωση αυτών.

δεν προσφέρουν

Aλλά εάν το διερευνήσουµε πρακτικά και θεωρητικά λαµβάνοντες υπ όψιν τις διαστάσεις και το µήκος
κύµατος του συστήµατος ακτινοβολίας η πρακτική γείωση ενός σταθµού εξαρτάται από ορισµένους
παράγοντες που είναι µοναδικοί για κάθε ραδιοερασιτέχνη-εγκατάσταση.
O ιστός ή ιστοί για απλές κεραίες µε σύρµα τύπου διπόλων, Γ κλπ (οριζόντιες), oι κατακόρυφες
κεραίες (περιπτώσεις περιορισµένου χώρου), oι κατευθυνόµενες τύπου (Beam, Quad, Log-Periodic,)
απαιτούν στιβαρούς ιστούς τριγωνικούς ή τετράγωνους πύργους, και αναλόγου ύψους για πλήρη
εκµετάλλευση των επιδόσεων αυτών των κεραιών.
Aνάλογα µε τις κεραίες πρέπει να εγκατασταθεί και η αντίστοιχη υποδοµή των RF γειώσεων αλλά και
της όλης εγκαταστάσεως ώστε το σύνολο της
της βασικής γειώσεως ασφαλείας προστασίας
εγκαταστάσεως να είναι απολύτως ασφαλές για τον χειριστή και το κτίριο που ευρίσκονται τα
µηχανήµατα και ο σταθµός.
Aνεξαρτήτως ποµποδέκτη και τεχνολογίας του χωρίς την υποδοµή µιας υψηλής κεραίας ιστού-πύργου
τα αποτελέσµατα θα είναι πενιχρά.
Bεβαίως έχουµε και τις εξαιρέσεις µε µία κατακόρυφη κεραία στους 28 MHz (2,5 m) και ισχύ 5 watt
να έχεις QSO µε PY (Bραζιλία) σε AM ούτε καν SSB όταν βέβαια ο ενδεκαετής κύκλος 20 ήταν στο
µέγιστο του, όταν όµως βρισκόµαστε στην "κοιλιά " τότε χρειάζονται οι άριστες κεραίες και υποδοµή .
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Σήµερα
στην
οικονοµική κρίση µας
η σπατάλη σε KWh
δεν
ενδείκνυται
αντίθετα η επένδυση
σε κεραίες και ιστούς
προτείνεται αν όχι
επιβραβεύεται .
H
διάταξη
στο
εσωτερικό
του
ραδιοερασιτεχνικού
σταθµού πρέπει να
είναι
αυτή
που
παρουσιάζεται
στο
σχήµα 7. ενώ πρέπει
να αποφεύγεται την
διάταξη του Fig.1 που
δηµιουργεί βρόγχους
Iστός τηλεσκοπικόςανακλινόµενος αυτοστήρικτος, µε κεραία 4 στοιχείων Quad για 5
περιοχές ,και δίπολο µε traps στην κορυφή του, για τα 80 και 40
µ µία απλή και στιβαρή κατασκευή για υψηλές επιδόσεις και µε
τον ελάχιστο δυνατό χώρο για την εγκατάστασή της.
Eάν κατατάξουµε τα κυριώτερα στοιχεία προστασίας ενός
σταθµού αυτά είναι:
Aλεξικέραυνο

εκτονώσεως κεραυνικών φορτίων

(όχι ακίδος).

Iστός κυλινδρικός ή πύργος γαλβανισµένος εν θερµώ.
Σύστηµα γειώσεως µε πολύ χαµηλή αντίσταση <1 Ωµ
Oλες οι γραµµές µεταφοράς
κατάλληλα προστατευµένες.

οµοαξονικές

και

τροφοδοσίας

Oλες οι κεραίες γειωµένες ( DC grounded) ή µέσω οµοαξονικών
αντικεραυνικών
τερµατισµός των γραµµών στην είσοδο του σταθµού
πάνελ.

σε γειωµένο

Kατάλληλη σύνδεση (ακτινωτή) των συσκευών µε την µπάρα
γειώσεως εντός του σταθµού.
Aναλόγως αποστάσεως η σύνδεση της µπάρας αυτής µε την
εξωτερική γείωση µέσω κατάλληλης γραµµής µασίφ χαλκός 8
χιλιοστών ή οµοαξονικής για απεριόριστα µήκη.
Σύστηµα γειώσεων µε ράβδους 1,5 έως 2,5 µέτρα αναλόγως
εδάφους τύπου Copperweld για πολυετή χρήση σε απόσταση 3µ
από τον ιστό σε 120 µοίρες µεταξύ τους ή εάν είναι τετράγωνος
πύργος 4 ράβδοι ανά 90 µοίρες σε 4 µέτρα απόσταση απο κάθε
ορθοστάτη του ιστού µε κατάλληλα κολλιέ συνδέσεως διµεταλλικά
και χάλκινο αγωγό "µασίφ" µονόκλωνο γυµνό Φ 8 mm.
Πρίν την εγκατάσταση της βάσεως του ιστού στην τάφρο για την
βάση του σκυροδέµατος στον πυθµένα πρέπει να τοποθετήσουµε
µία βάβδο όσο βαθύτερα είναι εφικτό η οποία θα τερµατίζει στην
επιφάνεια της βάσεως για σύνδεση µε τον ιστό. Σε περίπτωση
µεγάλου πλάτους ιστών ανω των 3 µέτρων πλευράς τότε επιβάλεται
η τοποθέτηση 3 ή 4 ράβδων εντός του σκάµατος

Σ ε λ ί δ α 12
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Στα σχέδια
παρουσιάζονται διάφορες
περιπτώσεις
βεβαίως δεν είναι δυνατό να
παρουσιασθούν όλες οι
περιπτώσεις εγκαταστάσεων µε κάθε
ιδιοµορφία , ελεύθερα µπορείτε να
επικοινωνήσετε µε e-mail και να σας
δώσουµε την βέλτιστη λύση για την
περίπτωσή σας.
∆IAΛYΣTE TOYΣ KEPAYNOYΣ
Tο Yβριδικό
σύστηµα
ελεγχόµενης
εκτονώσεως τών κεραυνικών φορτίων και
αποτροπής ισχυρών εκκενώσεων που εκ της
φύσεως
τους
προκαλούν
ισχυρά
ηλεκτροµαγνητικά πεδία , βρίσκεται σε χρήση
πάνω από 30 χρόνια
σε εγκαταστάσεις
υψηλών
τηλεπικοινωνιακών
ιστών
,
κεραιών , ευαίσθητων εγκαταστάσεων H/Y,
αεροδροµίων
,
πυρηνικών
σταθµών,
∆ιυλιστηρίων,
εργοστασίων
, αλλά και
ιδιωτικών εγκαταστάσεων οικιών , κεραιών
ραδιερασιτεχνών κλπ. Eίναι πιστοποιηµένη µε
τα πρότυπα UL 96 A και NFPA 780.
Tο εν λόγω σύστηµα είναι µία διάταξη από
πολλές ακίδες επάνω σε µία σφαίρα προς
όλες τις κατευθύνσεις από ανοξείδωτο
χάλυβα .
H αρχή λειτουργίας του στηρίζεται στο
φαινόµενο της µετατροπής του κεραυνικού
φορτίου σε ιονισµό αντί το φορτίο να
συµπιεσθεί
σε
µία
ακίδα
κλασικό
αλεξικέραυνο Ben. Franklin, εκτονώνεται σε δεκάδες ακίδες που δηµιουργούν ένα νέφος ιονισµού
µε χρώµα µπλέ - ιώδες που διαρκεί για αρκετά δευτερόλεπτα έως ότου εκτονωθεί αλλά χωρίς να
δηµιουργεί προβλήµατα ηλεκτροµαγνητικά ή υπερτάσεων, προστατεύοντας τις εγκαταστάσεις και τις
ευπαθείς συσκευές µας. Tα πολύ ισχυρά φορτία διοχετεύονται στην γη.
Στην διεύθυνση : http://www.youtube.com/watch?v=P175ewzhqIs
µπορείτε να
δείτε πως αντιδρά µία ακίδα και η σφαίρα µε τις πολλαπλές ακίδες που ακόµη και
µακρύτερα της ακίδος εκτονώνει το φορτίο προστατεύοντας µας.

Προστασία radio link
max-wi fi &
Προστασία οικίας στο
∆ιόνυσο.
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Στις φωτογραφίες φαίνονται εγκατεστηµένα στην χώρα µας σε τηλεπικοινωνιακούς ιστούς και οικίες.
Παράλληλα η περιοχή που προστατεύει είναι µεγαλύτερη από την βασική γωνία των 45 µοιρών και
µορφοποιείται σαν µία σφαίρα εφαπτόµενη των ακίδων έτσι µία τοποθέτησή του σε υψηλό ιστό
καλύπτει µία έκταση ακτίνος µεγαλυτέρας του ύψους τοποθετήσεώς του.

Mε την ακίδα το νέφος προκαλείται
και το φορτίο γίνεται µεγάλο .

Eνώ µε τις πολλαπλές ακίδες εκτονώνεται
προκαλώντας ακίνδυνο ιονισµό.

Περιπτώσεις ατόµων που "κτυπήθηκαν" απο κεραυνικά φορτία µέσα σε κτίρια
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Eκτός όµως από τα φορτία µέσω των κεραιών τα περισσότερα φορτία υπερτάσεων µας προσβάλουν
δια µέσου του δικτύου της ∆EH και αυτά στην κυριολεξία µπορούν να µας καταστρέψουν τις
συσκευές χωρίς να το καταλάβουµε . Eπίσης και µέσω του τηλεφωνικού δικτύου ιδιαίτερα όταν οι
γραµµές στην περιοχή µας είναι εναέριες ,υπάρχουν αντίστοιχα αντικεραυνικά γιά τις τηλεφωνικές
γραµµές σε ειδικές ρεγκλέτες µε αντίστοιχα προσθετοαφαιρούµενα στοιχεία MOV (metal oxide
varistor) .
Eδώ δεν "παίζουµε" µε τις συσκευές διότι η αξία τους είναι σοβαρή και ειδικά στους ραδιοερασιτέχνες
δεν συγχωρείται απώλεια από φορτία υπερτάσεων ή κεραυνικά διότι όλοι λίγο πολύ έχουµε κάποια
γνώση.

Kαταστροφή µηχανισµού
γκαραζόπορτας

καταστροφή περιµετρικού καναλιού στην
κυριολεξία έχουν διαλυθεί οι πρίζες

Φούρνος µικροκυµάτων η
θύρα έφυγε...

AΠOXETEYTEΣ YΠEPTAΣEΩN (ANTIKEPAYNIKA ∆IKTYOY ∆EH) KAI OTE

Aποχετευτές Yπερτάσεων δικτύου
θέσεων για τοποθέτηση σε
"ράγα"
πίνακος µε αποσπώµενα στοιχεία
ένα για κάθε φάση + ουδέτερο,
όταν γίνουν κόκκινα πρέπει να
αντικα
τασταθούν 40 KA & 10KA
Tοποθετούνται εντός του
ηλεκτρικού πίνακα, εάν δεν
υπάρχει χώρος εξωτερικά σε
µικρό ξωτερικό πινακάκι 4 θέσεων συνδέεται σε κάθε µία φάση
και στον ουδέτερο.
Η γείωση να είναι κοινή για όλα,-προσοχή - τα καλώδια 2,5 έως 4 mm2 όσο το δυνατόν µικρού
µήκους.
Για ποιό εύκολη εγκατάσταση τα καλώδια να είναι εύκαµτα NYAF και σε χρώµατα καφέ,
µαύρο, γκρί για τις τρείς φάσεις µπλέ για τον ουδέτερο και κίτρινο-πράσινο για την γείωση.
Στην κατωτέρω διεύθυνση µπορείτε να δείτε πως λειτουργούν τα αντικεραυνικά δικτύου.
www.youtube.com/watch?v=#493298
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THΛEΦΩNIKΩN ΓPAMMΩN

Στην είσοδο του τηλεφωνικού δικτύου υπάρχουν ειδικά στεγανά µικρά ερµάρια τα οποία δέχονται
µέχρι 10 γραµµές και αντίστοιχα αντικεραυνικά για την προστασία των εσωτερικών συσκευών
που είναι συνδεδεµένες όπως τα Modem ISDN, ADSL, Fax, Tηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνητές,
συστήµατα ασφαλείας, και συσκευές που συνδέονται στο τηλεφωνικό δίκτυο όπως H/Y ,Internet κλπ
Έχουµε καλύψει την εξωτερική αντικεραυνική προστασία µε υβριδικά αλεξικέραυνα ,την εσωτερική
των υπερτάσεων δικτύου µέσω ∆EH, την προστασία από τις επιδράσεις της ραδιοσυχνότητος ( RF) µε
κατάλληλες συνδέσεις, και αποµένουν οι γειώσεις προστασίας.
Oι γειώσεις προστασίας πρέπει απαραίτητα να είναι κάτω
του ενός Ωµ και µάλιστα της τάξεως του 0,1 -0,5 διότι
τα φορτία είναι πολύ µεγάλα και βάσει των υπολογισµών
εάν η γείωση δεν είναι χαµηλή δηµιουργούνται πάρα
πολύ µεγάλες τάσεις.
Tο σύστηµα που είναι το καταλληλότερο για κάθε
ραδιοερασιτέχνη - εγκατάστασή του εξαρτάται από τον
χώρο
που θα εγκατασταθεί
εάν το έδαφος είναι
γαιώδες, βραχώδες ,προσχωµένο κλπ.

Στην περίπτωση του µαλακού γαιώδους εδάφους η εγκατάσταση των
ράβδων γειώσεως είναι εύκολη µε µία βαριοπούλα 3
ράβδοι σε
απόσταση 3 µέτρων από την βάση της κεραίας ή του ιστού ανά 120
µοίρες είναι αποδεκτή εάν και το έδαφος µας δίδει χαµηλές τιµές εάν
όχι προσθέτουµε ράβδους ανά τρία µέτρα.
Σχετικά τα σχέδια. Oι συνδέσεις των ράβδων γειώσεως και του
χάλκινου αγωγού φαίνονται στις φωτογραφίες.
Προς αποφυγή διµεταλλικών φαινοµένων όλα τα υλικά πρέπει να είναι
του ίδιου υλικού π χάλκινος αγωγός -χάλκινες πλάκες συνδέσεως χάλκινες βίδες - χάλκινες γειώσεις.
Mόνο ανοξείδωτος χάλυβας επιτρέπεται πχ κοχλίες και περικόχλια,
κολάρα
για ιστούς γαλβανισµένους ή αλουµινίου, επίσης σαν
ενδιάµεσος σύνδεσµος µεταξύ χάλκινων - γαλβανισµένων ή
αλουµινίου επιφανειών συνδέσεως.
Oλοκληρώνω µε την προτροπή ότι όλα τα περιγραφόµενα υλικά
είναι τα ελάχιστα απαιτούµενα για µία βασική προστασία. Eλάττωση
ειδικά των ράβδων γειώσεως και ως επακόλουθο υψηλές τιµές αντιστάσεως είναι σαν να µην έχουµε
καθόλου γείωση.
Σε προσεχή ανάλυση θα σας δώσω τις τιµές των τάσεων που αναπτύσσονται και επειδή είναι της
τάξεως των KiloVolt τότε θα καταλάβετε πόσο σοβαρό είναι το πρόβληµα.

Πολλά 73 s
Din K.Ψιλογιάννης
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O Κωνσταντίνος Ψηλογιάννης, Ντίνος για τους
περισσότερους, είναι ένας από τους πρωτοπόρους του
Ελληνικού ραδιοερασιτεχνισµού.
Το χαρακτηριστικό κλήσεως πού είχε ήταν το SV1DB και
όπως χαρακτηριστικά έλεγε: «SV1Double Brandy»
Ιδρυτής της «Εθνικής Ένωσης Ελλήνων
Ραδιοερασιτεχνών ΕΕΕΡ» έδωσε τότε την ευκαιρία σε
πολλούς νέους, στο ξεκίνηµα του ραδιοερασιτεχνισµού στην
Ελλάδα να αποκτήσουν χαρακτηριστικό κλήσεως, κάτι πού
ήταν σχεδόν απαγορευµένο τά πρώτα χρόνια…
Τεχνικός τηλεπικοινωνιακών δικτύων ο Ντίνος ασχολείται
επαγγελµατικά µε την RF και έχει βαθιές γνώσεις σε σχετικά
θέµατα.
Έτσι θα µοιράζεται µαζί µας τις γνώσεις του και πολλά θα διδαχτούν οι αναγνώστες
µας από τά όσα θα γράφει στο 5-9 Report.
Παρά κάτω είναι µια ενδεικτική παρουσίαση της σειράς άρθρων του πού θα ακολουθήσει.

I.

ANTIKEPAYNIKH

ΠPOΣTAΣIA

PA∆IOEPAΣITEXNIKO
II.

IΣXYΣ

EKΠOMΠHΣ

ΣTON

ΣYΓXPONO

ΣTAΘMO (στο παρων τευχοσ)
- IΣXYΣ ΛHΨEΩΣ

(πως ενώ µε ακούνε στην Aυστραλία δεν τους ακούω)
III.

ΠΩΣ ΘA BEΛTIΩΣΩ TO ΣHMA MOY EI∆IKA ΓIA DX EΠIKOINΩNIEΣ

IV.

KEPAIEΣ YΨHΛHΣ AΠOΛABHΣ ΓIA ΦTΩXOYΣ.

V.

MIA KEPAIA MIA KAΘO∆OΣ OΛEΣ OI ΣYXNOTHTEΣ

VI.

ΠAPABOΛIKEΣ KEPAIEΣ ΓIA TIΣ PA∆IOEPAΣITEXNIKEΣ
ΣYXNOTHTEΣ ( AΠO 144 MHZ

VII.

KAI ANΩ)

H AΣΦAΛEIA TOY SHACK KEPAIEΣ IΣTOI ΓPAMMEΣ ΓEIΩΣEIΣ
HΛEKTPIKH ΠAPOXH

VIII.

ΣYΓXPONOI IΣTOI - ΠYΛΩNEΣ -

IX.

IONOΣΦAIPA ΣE ΠPAΓMATIKO XPONO
ΣE OΛO TO

X.

ΦAΣMA EN∆EKAETHΣ

TEXNITH IONOΣΦAIPA

ΓIA XPHΣH

KYKΛOΣ

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σ ε λ ί δ α 18

ΦΤΗΝΟΣ ΚΟΥΡΜΠΑ∆ΟΡΟΣ Γ ΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
∆ΙΠΟΛΟΥ
Γράφει ο SV1GSU Κώστας Μωραΐτης
Sv1gsu@gmail.com

Τα πράγµατα είναι πολύ απλά.
Σε µια βόλτα µέχρι τον
νεοαναγειρόµενο οίκο του κουµπάρου
µου,
παρατήρησα στον κάδο µε τα µπάζα,
αυτόν που βάζουν έξω από τις
οικοδοµές, µεταξύ άλλων και δύο
λωρίδες από ξύλο MDF,
και τότε µου ήρθε η ιδέα....
Τοποθετώ τα δύο αυτά κοµµάτια
παράλληλα, και αφήνω µεταξύ τους
ένα κενό περίπου ενός πόντου.
Το κενό το αφήνω για να χωράνε δύο
µεγάλες βίδες.
Πιο κάτω περιγράφω γιατί.
Τα ξύλα λοιπόν επειδή ήταν πολύ
µεγάλα σε µήκος, περίπου στο 2.20,
τα κόντυνα στο µήκος που
χρειαζόµουν, και τα περισσεύµατα τα βίδωσα κάθετα στα µακρόστενα κοµµάτια µε τρόπο τέτοιο ώστε
να τα κρατούν παράλληλα και στην απόσταση που περιέγραψα παραπάνω.
Τα επιπλέον "πανάκριβα" υλικά που χρειάστηκα ήταν:
∆ύο βίδες µήκους περίπου 8-10 πόντων µε τα απαραίτητα παρελκόµενα (παξιµάδια πεταλούδα,
ροδέλες, δύο µεγάλα λαµάκια που συγκρατούν τα πλαστικά PVC).
Έναν σύνδεσµο πλαστικού σωλήνα PVC Φ40 (ήταν µεγάλο και το έκοψα στη µέση, άρα δύο κοµµάτια)
Άντε όλα αυτά, αν δεν τα έχεις κάπου παραπεταµένα σε καµιά αποθήκη, να σου στοιχίσουν 2 ευρώ;;;
Και πολλά λέω…

∆είτε παρακάτω τα αποτελέσµατα:

Οι δύο λωρίδες από MDF.
Τις ένωσα µεταξύ τους
µε 3 ίδια κοµµάτιαπερισσεύµατα.
∆ύο στις άκρες, και ένα στη µέση.
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Σε αυτή τη φωτό, ανοίγοντάς την βλέπετε τη λειτουργία της κατασκευής. Έχοντας σηµειωµένα τα
σηµεία που θέλω να κουρµπάρω τους αλουµινένιους σωλήνες, (µε τα χεράκια µου πάντα και όχι µε
κάποια υποβοήθηση)
(για τα VHF στους 98,2 πόντους και για UHF στους 31,2 µε Φ5 ή Φ6 διατοµή. Αν µεγαλώσει η διατοµή,
µικραίνει το µήκος του διπόλου)
µετακινώ τα πλαστικά κυλινδράκια από PVC όπως δείχνουν τα βελάκια, αναλόγως το µέγεθος του
δίπολου που θέλω. Έτσι µπορώ να φτιάξω άνετα και εύκολα, κλειστά δίπολα από τα VHF µέχρι και τους
Giga....

Εδώ βλέπετε και τα σηµεία για κούρµπα στα UHF και στα VHF
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Οι δηµιουργίες µου!
2 δίπολα VHF (το ένα εδώ)
και 2 στα UHF.
Τόσο απλά....
και συµµετρικά....

Να και το άλλο! Φ8 και λύγισε πανεύκολα.
Τµήµα από κεραία VHF που θα παρουσιάσω
στο µέλλον.....

Κουρµπάρονται άνετα αλουµινοσωλήνες µέχρι Φ8.
Μην δοκιµάσετε µεγαλύτερη διατοµή, τσακίζουν πολύ εύκολα λόγω πάχους τοιχώµατος σωλήνα και
διατοµής, άσε που θέλει µεγάλη προσπάθεια σε σχέση µε τις µικρότερες διατοµές.
Σας µιλάω εκ πείρας.....
Μπορεί στη δική σας κατασκευή να χρησιµοποιήσετε άλλα µεγέθη υλικών
(ξύλα, βίδες, πλαστικό σωλήνα PVC). Για το τελευταίο, χρησιµοποιώ διατοµή µικρότερη ή και
µεγαλύτερη, αναλόγως τη διατοµή του boom.
∆ουλέψτε τα κατά βούληση.

Φτιάξτε το είναι πολύ εύκολο.

Και προπαντώς φτηνό, από υλικά που θα βρείτε στα σκουπίδια.
Χωρίς να ξοδεύετε ένα κάρο λεφτά για κουρµπαδόρους του εµπορίου
που δεν θα έχουν µε τίποτα τα επιθυµητά αποτελέσµατα!

73
De SV1GSU
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ΤΟ FACEBOOK ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ:
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ Η ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ;
Γράφει η
Μαρία Ιωαν. ∆ήµα
Σάµος

Είναι γεγονός πως πλέον η τεχνολογία και κυρίως το µεγαλύτερο επίτευγµα της «οι προσωπικοί υπολογιστές»
έχουν γίνει αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινότητας µας. Αυτοί άλλες φορές χρησιµοποιούνται µε σύνεση και
υπευθυνότητα για την διεκπεραίωση ποικίλλων εργασιών (όπως τηλεϊατρική, διάδοση γνώσης κτλ…) και άλλες για
κερδοσκοπικούς και όχι µόνο σκοπούς (όπως προώθηση σελίδων παιδικής -και όχι µόνο- πορνογραφίας,
παραπλάνηση ανηλίκων µέσω chat κτλ…).
Ένα φαινόµενο που απασχολεί τελευταία πολλούς ψυχολόγους και κοινωνιολόγους είναι τα διάφορα
προγράµµατα που υπάρχουν για επικοινωνία µέσω διαδικτύου όπως για παράδειγµα το «face book, twitter, msn
κτλ». Φυσικά υπάρχουν και θετικά και αρνητικά στοιχεία που απορρέουν από την πολύωρη χρήση των
προγραµµάτων αυτών. Στο άρθρο λοιπόν αυτό εξετάζονται και οι δύο πτυχές του φαινόµενου, δίνεται όµως
έµφαση στα προβλήµατα που τελικά αναδύονται µέσα από την αλόγιστη χρήση των προγραµµάτων αυτών.
Καταρχήν εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι το face book (για το οποίο κυρίως γίνεται λόγος καθώς αποτελεί το site µε
την µεγαλύτερη επισκεψιµότητα) έχει
την αφετηρία του στις 4 Φεβρουαρίου
του 2004. Ιδρυτής του είναι ο Mark
Zuckerberg (εικονιζόµενος), ο οποίος
ίδρυσε το facebook όταν ήταν ακόµα
φοιτητής του Harvard.
Αρχικά δικαίωµα συµµετοχής είχαν
µόνο οι φοιτητές του Harvard, αλλά
αργότερα το δικαίωµα αυτό επεκτάθηκε
για όλους του µαθητές και φοιτητές
αµερικάνικων σχολείων και
πανεπιστηµίων και τέλος για κάθε
άνθρωπο του πλανήτη, αρκεί να έχει
κλείσει τα 13 του χρόνια.
Σήµερα λοιπόν είναι εγγεγραµµένα
πάνω από 300.000.000 εκ. µέλη τα
οποία φυσικά δεν ενδιαφέρονται για
πανεπιστηµιακούς σκοπούς αλλά για
οτιδήποτε συµβαίνει στην
καθηµερινότητα του καθενός από
αυτούς…
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Φυσικά οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως το face book
αποτελούν ένα τρόπο επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων µε
άτοµα από όλο τον κόσµο… Έτσι η πρόσβαση στη γνώση σχετικά µε
άλλους πολιτισµούς και τρόπους ζωής είναι σαφώς ευκολότερη καθώς
οι αποστάσεις - εικονικά πάντα - ελαχιστοποιούνται δίνοντας στους
χρήστες αυτή την ευκαιρία. Πέρα όµως από το επίπεδο της απόκτησης
γνώσεων η πλειονότητα των χρηστών χρησιµοποιεί το Face book για
απλή επικοινωνία µε άλλα άτοµα και διασκέδαση µέσω των διάφορων
εφαρµογών που αυτό προσφέρει.
∆υστυχώς στις µέρες µας η επικοινωνία πρόσωπο µε πρόσωπο γίνεται
ολοένα και δυσκολότερη καθώς οι άνθρωποι κλείνονται στους
εαυτούς τους και προτιµούν να χρησιµοποιούν τις ανέσεις που
προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες. Έτσι πολλοί άνθρωποι δηµιουργούν προφίλ µέσα στο face book και
νιώθουν πιο άνετοι να επικοινωνήσουν µε άλλα άτοµα και πιο ελεύθεροι να εκφραστούν καθώς δεν χρειάζεται να
έχουν θάρρος για να πληκτρολογήσουν µια άποψή τους. Επιπλέον επιλέγουν αυτοί ποιοι θα είναι οι «φίλοι» τους
και απευθύνονται κυρίως σε αυτούς. Αν λοιπόν κάποιος διαφωνήσει ή κοροϊδέψει την άποψη κάποιου άλλου τότε
ο τελευταίος πολύ απλά τον διαγράφει από φίλο του χωρίς να χρειάζεται να εµπλακεί σε τσακωµούς και
φιλονικίες. Σε έναν κόσµο χωρίς κανόνες και τύπους είναι σαφώς λοιπόν πολύ πιο εύκολο να δηµιουργείς και να
καταστρέφεις φιλίες όποτε και αν το θελήσεις. Επίσης µέσω του face book σου δίνεται η δυνατότητα να κάνεις
άπειρους φίλους και να µεγαλώνεις διαρκώς τον κοινωνικό κύκλο σου χωρίς κανένα περιορισµό. Μια άλλη πτυχή
αφορά τα άτοµα που συναντούν δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση τους στο πραγµατικό τους περιβάλλον και έτσι
καταφεύγουν στο διαδίκτυο όπου µπορούν να αποκτήσουν φιλίες πολύ πιο εύκολα από ότι στην πραγµατικότητα.
Τα άτοµα αυτά αποκτούν λοιπόν εύκολα αυτοεκτίµηση χωρίς να χρειάζεται να δέχονται καθηµερινά απορρίψεις
στην προσπάθειά τους να γίνουν κοινωνικώς αποδεκτοί. Εξάλλου στο διαδίκτυο δηµιουργεί ο καθένας το προφίλ
της αρεσκείας του χωρίς να πρέπει αυτό να ταυτίζεται µε τον πραγµατικό του εαυτό.. Τέλος στο face book όλοι
είναι ίσοι καθώς σχεδόν ποτέ δεν είναι αντικείµενο διαπραγµάτευσης το εισόδηµα ή η κοινωνική τάξη των
χρηστών…
Πέρα όµως από τις προαναφερθείσες δυνατότητες
που απολαµβάνουν εκατοµµύρια χρήστες, το face book είναι
υπεύθυνο για την αποξένωση και την αλλοτρίωση των σηµερινών
ανθρώπων…Και αυτό γιατί στην ουσία ό,τι και αν προσφέρει είναι
ψεύτικο καθώς αυτό έχει ισχύ µόνο στον εικονικό κόσµο… Επίσης
δεν είναι λίγοι αυτοί που χρησιµοποιούν το face book µόνο και
µόνο επειδή είναι στη «µόδα» το να είσαι δικτυωµένος και όχι
επειδή τους είναι όντως απαραίτητο. Άρα λοιπόν σχεδόν κανένας
δεν µπορεί να ξεφύγει από αυτό το µαζικό φαινόµενο, πράγµα που
αποδεικνύει την απερισκεψία και την αδυναµία των σηµερινών
ανθρώπων να βρουν το θάρρος και να πουν όχι, να σταθούν
απέναντι στη ζωή και να µην ακολουθούν παθητικά το ρεύµα και
τις τάσεις.
∆υστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι δεν δέχονται πως οι σχέσεις
που δηµιουργούνται µέσω face book είναι επιφανειακές και παροδικές. Τότε όµως πως γίνεται απλώς να
διαγράφεις µια φιλία όταν δεν την θεωρείς επιφανειακή;
Και όµως οι άνθρωποι γίνονται σκληροί και παραµένουν απαθείς όταν «χαλάει» µια φιλία και αυτό γιατί ξέρουν
πως δεν χρειάζεται να αντιµετωπίσουν τον πρώην φίλο τους προβάλλοντας επιχειρήµατα και στηρίζοντας τις
απόψεις τους. Απλώς τον αντικαθιστούν προσθέτοντας έναν νέο φίλο στις επαφές τους. Εδώ θα έπρεπε ίσως να
σκεφτούµε πόσο επώδυνο θα ήταν αυτό στην πραγµατικότητα και πόσο διεστραµµένα γελοίο φαίνεται µέσω face
book.
Φυσικά η φιλία χάνει κάθε νόηµα εφόσον κάθε χρήστης έχει το δικαίωµα αλλά και τη θέληση να αυξάνει συνεχώς
τον αριθµό των φίλων του. Βέβαια οι «φίλοι» του αυτοί είναι ουσιαστικά απλώς ονόµατα µέσα σε µια λίστα και
εικόνες δηλαδή φωτογραφίες που κανείς δεν εγγυάται την εγκυρότητά τους … Επιπλέον σε µία δύσκολη στιγµή
δεν έχεις κανέναν να σε στηρίξει καθώς οι «φίλοι» σου έχουν άλλες δουλειές όπως να προσθέσουν σχόλια σε µια
φωτογραφία, να σχολιάσουν περιπαικτικά τις προτιµήσεις κάποιου άλλου και φυσικά να αναρτήσουν λεπτοµερώς
τα ευχάριστα (µόνο) γεγονότα που συνέβησαν την τρέχουσα µέρα στη ζωή τους. Έτσι κανείς δεν έχει χρόνο για
την επίλυση σοβαρών προβληµάτων παρά µόνο για την επίλυση προβληµάτων του τύπου «ποιο φόρεµα µου
πηγαίνει καλύτερα» ή «ποια οµάδα λες ότι θα πάρει το πρωτάθληµα»…
Επιπροσθέτως, οι χρήστες του face book όχι µόνο δεν ασχολούνται µε βαθύτερους προβληµατισµούς αλλά δεν
νοιάζονται ούτε για τον ίδιο τους τον εαυτό καθώς εκθέτουν την – προσωπική κυρίως – ζωή τους σε τρίτους και
συχνά την παραποιούν κιόλας µειώνοντας τους εαυτούς τους ώστε να είναι πιο αρεστοί και αποδεκτοί από το
σύνολο. Κάπως έτσι λοιπόν δηµιουργούνται τα ψεύτικα προφίλ µε σκοπό να είναι το επίκεντρο πολλών, άσχετα
που στην πραγµατικότητα τα άτοµα που είναι κάτοχοι των ψεύτικων προφίλ δεν απολαµβάνουν καµία
φιλοφρόνηση για τον πραγµατικό εαυτό τους.

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σ ε λ ί δ α 23

Επιπλέον εντελώς αντικειµενικά ακόµα και ένα ψεύτικο προφίλ που οι δηµιουργοί του το θεωρούν ιδανικό και πάλι
αυτό είναι πλασµένο µε βάση τα πιστεύω της µόδας και όχι των ίδιων των ατόµων. Αλλά και ψεύτικο να µην είναι
ένα προφίλ είναι διαµορφωµένο έτσι ώστε να συµβαδίζει µε τη µόδα. Για παράδειγµα όλες οι φωτογραφίες που
συµπεριλαµβάνουν οι χρήστες στα προφίλ τους είναι οι πιο καλές τους χωρίς να είναι απαραίτητα και
αντιπροσωπευτικές. Έτσι η αυτοεκτίµηση των ατόµων αυτών ανεβαίνει γρήγορα αλλά και επιφανειακά καθώς
ικανοποιείται ο εγωισµός τους µέσα από φιλοφρονήσεις για την φωτογραφία ή το βίντεο που ανέβασαν. Η κάλυψη
βέβαια των συναισθηµατικών αυτών κενών είναι επιφανειακή εφόσον πρόκειται για µία πρόσκαιρη ικανοποίηση.
Άλλωστε όλα τα επιτεύγµατα δηµοσιοποιούνται στο διαδικτυακό προφίλ, ενώ οι ήττες, οι αποτυχίες και οι
στενοχώριες µε ιδιαίτερη µαστοριά αποκρύπτονται. Με ελάχιστες βέβαια εξαιρέσεις εφόσον υπάρχουν και αυτοί
που ξέρουν µέσα από την δραµατοποίηση γεγονότων να γίνονται οι "drama queen" του διαδικτύου µια και το
δράµα προσελκύει εύκολα και γρήγορα το ενδιαφέρον του κοινού.
Συµπερασµατικά, ως απόρροια των παραπάνω γίνεται πλέον κατανοητό ότι τα άτοµα που ασχολούνται
θεµιτά µε τo face book στην πραγµατικότητα νιώθουν ένα αίσθηµα κενού το οποίο καλύπτεται προσωρινά και
επιφανειακά από το διαδίκτυο. Μάλιστα τα άτοµα αυτά νιώθουν την ανάγκη να είναι διαρκώς συνδεδεµένοι σε
σηµείο τέτοιο που σκέφτονται το face book ακόµα και όταν βρίσκονται µακριά από την οθόνη του υπολογιστή.
Έτσι προκύπτει µια νέα µορφή εθισµού η οποία µεταφράζεται από την εµµονή των ατόµων αυτών µε την
ηλεκτρονική δικτύωση… Ζούµε λοιπόν σε µια κοινωνία όπου κάθε άνθρωπος σκέφτεται περισσότερο την
συµπεριφορά του στον εικονικό κόσµο παρά στον πραγµατικό. Για
παράδειγµα ένας νέος θα στενοχωρηθεί περισσότερο αν δεν έχει καλό
σκορ σε ένα παιχνίδι του face book παρά αν δεν έχει καλή βαθµολογία σε
ένα µάθηµα στο σχολείο του!
Φυσικά κάπου εδώ αξίζει να αναφερθούµε και στις πασίγνωστες
εφαρµογές που προσφέρει το face book… Υπάρχουν χιλιάδες παιχνίδια,
τεστ, κουίζ και άλλα παρόµοια τα οποία έχουν αναµφισβήτητα «τραβήξει»
την προσοχή των χρηστών. Μάλιστα υπάρχουν ορισµένα παιχνίδια στα
οποία αναλαµβάνεις «ευθύνη» για κάτι το οποίο αν δεν προσέξεις θα
χαλάσει. Για παράδειγµα υπάρχει ένα παιχνίδι στο οποίο κάθε χρήστης
κατέχει έναν - εικονικό πάντα - κήπο τον οποίο και πρέπει να φροντίζει
τουλάχιστον δύο φορές την ηµέρα. Φυσικά η ενασχόληση µε τον «κήπο»
δεν γίνεται επειδή ο χρήστης ασχολείται όντως µε κηπουρική αλλά γίνεται
για να ανεβάσει ο κάθε παίκτης το σκορ του και να προβληθεί για ακόµη µια φορά στους «φίλους» του.
Πέρα από τα παιχνίδια και τις εφαρµογές µπορεί ο καθένας να δηµιουργήσει ένα «γκρουπ» το οποίο θα
κινείται γύρω από ένα επίκαιρο θέµα και το οποίο µπορούν να υποστηρίξουν όλοι οι χρήστες ανάλογα µε τα
ενδιαφέροντα και τα «πιστεύω» τους. Υπάρχουν για παράδειγµα γκρουπ που αφορούν το περιβάλλον και την
greenpeace. Σε αυτά τα γκρουπ γράφονται φυσικά άνθρωποι µε ένα ικανοποιητικό βαθµό συνείδησης και
ευαισθησίας που παρόλα αυτά «βαριούνται» να κάνουν κάτι πιο ουσιαστικό όπως για παράδειγµα να
συµµετάσχουν στην πραγµατική τους ζωή σε µια εθελοντική πράξη.
Το πιο σηµαντικό όµως κοµµάτι σχετικά µε το face book είναι το ότι οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση σε προσωπικά
δεδοµένα και µάλιστα σε προσωπικές στιγµές οι οποίες µεταδίδονται
µέσω των φωτογραφιών.
Έτσι µπορεί κάλλιστα κάποιος εργοδότης να µάθει λεπτοµέρειες για τη
ζωή και τις συνήθειες κάποιου που πρόκειται να προσλάβει και
κρίνοντας µέσα από τις δραστηριότητες του στο face book αποφασίζει
αν τελικά θα προχωρήσει στην πρόσληψη ή όχι.
Επιπλέον δεν είναι λίγες οι φορές που έχουµε ακούσει για σεξουαλική
παρενόχληση µέσω διαδικτύου. Είναι αλήθεια πως η πλειονότητα των
χρηστών ηλικίας 12-15 ετών έχουν face book κυρίως για τα παιχνίδια
και τις εφαρµογές του. Οι έφηβοι ηλικίας 16-20 έχουν face book
κυρίως για το «prestige» και όπως υποστηρίζουν για να επικοινωνούν
µε συµµαθητές τους και να κάνουν νέους φίλους διευρύνοντας έτσι
τους ορίζοντες τους. Όµως οι µεγαλύτεροι και λέγοντας µεγαλύτεροι
εννοούµε άτοµα ηλικίας 30 και άνω µπαίνουν στο face book µε έναν κυρίως σκοπό: να βρούνε άτοµα
ανεξαρτήτως ηλικίας που να ενδιαφέρονται για ερωτική συνεύρεση. ∆εν είναι λίγες οι φορές που κάποιος
µεγαλύτερος κρύβεται πίσω από ένα ευπαρουσίαστο προφίλ και συνοµιλεί µε άτοµα πολύ µικρότερα του µε στόχο
να τα πείσει (καθώς ως γνωστόν οι νέοι είναι πάντα πιο ευάλωτοι) να βρεθούνε και καλά επειδή είναι ερωτευµένοι
και τελικά να καταλήξουν σε βιασµό ή ληστεία ή οτιδήποτε άλλο µπορεί να φανταστεί το διεστραµµένο µυαλό
τέτοιων ατόµων…
Μια άλλη όµως διάσταση είναι και αυτή που αφορά στην υγεία των σηµερινών ανθρώπων που απασχολούνται
πολλές ώρες µε έναν υπολογιστή. Οι νέοι κυρίως, θα προτιµήσουν να συνοµιλήσουν µε κάποιον διαδικτυακά παρά
να βρεθούν στην πραγµατικότητα µαζί του παρόλο ενδέχεται να τους χωρίζουν µόνο 2 τετράγωνα. Επίσης δεν
είναι λίγοι αυτοί που δεν προσέχουν την φυσική τους κατάσταση και δεν γυµνάζονται καθόλου καθώς δεν τους
αποµένει χρόνος για να γυµναστούν εφόσον κάθονται όλη τη µέρα κάνοντας ένα σωρό δραστηριότητες µέσω
ίντερνετ.
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Κύρια αιτία όλων των παραπάνω είναι ,πιστεύω, η κοινωνία η οποία διαµορφώνει το πρότυπο ενός
ανθρώπου ο οποίος ζει περισσότερο µέσα από την εικονική ζωή του παρά από την πραγµατικότητα… Στην Ελλάδα
συγκεκριµένα, τελευταίες έρευνες όπως παρουσιάστηκαν στο 1ο Πανελλήνιο διεπιστηµονικό συνέδριο, της
Ελληνικής Εταιρείας µελέτης της διαταραχής εθισµού στο διαδίκτυο, που πραγµατοποιήθηκε στη Λάρισα τον
Νοέµβριο του 2009, αποκαλύπτουν το ποσοστό εθισµού των εφήβων στο 8.2% στη Θεσσαλία, 11.3% στην Κω και
15% στην Χίο µεταξύ των χρηστών, που τοποθετεί την χώρα µας µαζί µε την Κίνα (2.4%-11.3%), την Ταϊβάν
(12.8%) και την Ν. Κορέα (1.6%-20.3%) στις χώρες µε τα υψηλότερα ποσοστά εθισµού των εφήβων στο
διαδίκτυο παγκοσµίως. Ο υπολογισµός του εθισµού των εφήβων στο διαδίκτυο στην Ελλάδα έχει µεγάλη σηµασία,
αν συγκριθεί µε το 2% του αντίστοιχου εφηβικού µαθητικού πληθυσµού της Νορβηγίας (Johansson & Gotestam
2004).
Σε µία χώρα εποµένως όπως η Νορβηγία, µε το υψηλότερο ποσοστό χρηστών διαδικτύου (90%) στον κόσµο, το
χαµηλό ποσοστό των εθισµένων εφήβων στο διαδίκτυο µπορεί να εξηγηθεί µόνο µέσα από την οµαλή διείσδυση
του διαδικτύου (ποσοστό ανάπτυξης 92.5% τα έτη 2000-2009) και ένα πολύ συντονισµένο πρόγραµµα ψηφιακού
αλφαβητισµού από τις πολύ µικρές ηλικίες που ακολούθησε η χώρα αυτή. Αντίθετα σε χώρες όπως η Κίνα η
ξαφνική και γρήγορη διείσδυση των νέων τεχνολογιών (1500%, τα έτη 2000-2009), δηµιούργησε προβλήµατα. Ο
εθισµός στο διαδίκτυο αφορά το 13.7% των Κινέζων εφήβων (10 εκατοµµύρια περίπου) και ξεκίνησε η εφαρµογή
πολιτικών µέτρων αντιµετώπισης του φαινοµένου µε περιορισµό της χρήσης των ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε
τρεις ώρες την ηµέρα.
Ο εθισµός στο διαδίκτυο αποτελεί σήµερα ένα από τα
σοβαρότερα προβλήµατα δηµόσιας υγείας για την Ν. Κορέα και
για το λόγο αυτό το 2007 εκπαιδεύτηκαν 1100 ειδικοί σε 190
δοµές ψυχικής υγείας.
Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω τη σηµασία της ελεύθερης
βούλησης κάθε ανθρώπου.
Κανένας δεν υποχρεώνει κανέναν να δηµιουργήσει ένα
λογαριασµό σε οποιαδήποτε σελίδα. Κάθε άνθρωπος µπορεί να
επιλέξει αν θέλει να εκθέσει την προσωπική του ζωή σε τρίτους
ή όχι. Θα πρέπει όµως να σκεφτεί καλά τις συνέπειες πριν
προχωρήσει σε κάποια απόφαση.
Κατά τη γνώµη µου τίποτα δεν συγκρίνεται µε τις εµπειρίες και τις αναµνήσεις της πραγµατικής µας ζωής.
Και µάλιστα πιστεύω ότι οι στιγµές χαράς ή λύπης κάθε ανθρώπου είναι µοναδικές και ανήκουν στον καθένα µας
ξεχωριστά. Το αν θέλουµε να τις µοιραστούµε είναι άλλο θέµα, όµως κανένα face book δεν πρέπει να καθορίζει
τον τρόπο ζωής µας έτσι ώστε να λέµε ότι οι φωτογραφίες που ανεβάσαµε είναι «in» και να προσπαθούµε να
ακολουθούµε τις τάσεις της εποχής ακόµα και αν δεν είµαστε σύµφωνοι µε αυτές.
Η απόφαση λοιπόν είναι όλη δικιά σας…

Πηγές που χρησιµοποιήθηκαν και χρήσιµα Links
http://www.axiaplus.gr/Default.aspx?id=158591&nt=108&lang=1
http://www.ikypros.com/easyconsole.cfm/id/6092
http://www.inews.gr/62/to-Facebook-kai-i-allotriosi-tou-sigchronouliseis.htm

anthropou-aities-sinepeies-

http://phivosnicolaides.blogspot.com/2010/05/blog-post_1292.html
http://eviseifreedomofspeech.blogspot.com/2009/06/facebook_17.html
Σχετικό βίντεο:
http://vimeo.com/16141225

Η Μαρία ∆ήµα είναι πρωτοετής τού τµήµατος
«Μηχανικών Πληροφοριακών Καί Επικοινωνιακών Συστηµάτων»
τού Πανεπιστηµίου Αιγαίου στήν Σάµο.
Το 5-9 Report την ευχαριστεί για την παραχώρηση του παρά πάνω άρθρου
και ελπίζουµε στο µέλον να δούµε και άλλη δουλειά της.
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Γράφει ο
SV8CYR Αλέξανδρος Καρπαθίου
Sv8cyr@gmail.com

Μην Μάρτιος έχων ηµέρας ΛΑ΄
Η ηµέρα έχει ώρας 12 και η νύξ ώρας 12

1/1έως 31/12—2011The 2011 CQ DX Marathon
Μην ξεχνάτε αυτό το διαγωνισµό αυτό και στο τέλος του 2011 (αφού έχετε συµπληρώσει το έντυπο
που είναι σε < excel > ) θα ξέρετε πόσες ραδιοχώρες έχετε κάνει και πόσες CQ Ζώνες . Κάθε χώρα είναι ένας
βαθµός και κάθε CQ Ζώνη άλλος ένας βαθµός. Το άθροισµα τωνδύο αυτών αριθµών είναι η τελική βαθµολογία.
Ραδιοχώρα που από µόνη της είναι και CQ Ζώνη ο βαθµός είναι ένας.Τους όρους συµµετοχής θα βρείτε στην
διεύθυνση:
http://dxmarathon.com/ContestRules2011/index.htm
την το έντυπο µπορείτε να κατεβάσετε από την διεύθυνση :
http://dxmarathon.com/Submissioninfo2011/CQ%20DX%20Marathon2011.htm
(Το έντυπο το συµπληρώνετε όποτε θέλετε και το αποστέλλετε µέχρι την 31/1/2012, αλλά καλά είναι να
παρακολουθείτε την πρόοδό σας )
5-6/3/2011 00:00-24:00 ARRL International DX Contest
∆εν µε πολύ-ενθουσιάζει ίσως λόγω DXCC αυτή δεν είναι που δίνει ... τυχαίο, δεν νοµίζω.......
http://www.arrl.org/contests
6/3/2011 11:00-17:00 DARK 10 m Digital Contest “Corona”
CQ CORONA TEST Αυτό χτυπάµε γιά QSO σε RTTY, AMTOR, CLOVER, PACTOR και PSK31 Σε λίγο χρόνο σε πολλά
Mode πολύ καλός φαίνεται
http://vhfcontest.mhst.eu/sonder/tei-digi.htm
12-13/3/2011 16:00-16:00 EA PSK31 Contest
Ισπανικός ψηφιακός διαγωνισµός σε PSK31. Ένας διαγωνισµός γιά τους λάτρεις των ψηφιακών δείτε τις παρακάτω
διευθύνσεις.http://www.ure.es/contest/428-ea-psk31-contest-english-version.html
ή http://www.pskcontesting.com/
19-21/3/2011 02:00-02:00 BARTG HF RTTY Contest
Άλλος ένας Βρετανικός διαγωνισµός RTTY Πάρα πολύ καλός αλλά το βασικότερο είναι ότι υπάρχουν οι όροι
συµµετοχής και στά Ελληνικά µε την συνδροµή του SV1DPI Κώστα. ∆ιαβάστε τη και λάβετε µέρος µας τιµά η
ενέργεια του SV1DPI. http://www.bartg.org.uk/
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19-20/3/2011 12:00-12:00 DARK HF SSTV Contest
Είναι κάτι πρωτότυπο και µε ενθουσιάζει η µεταφορά φωτογραφίας από τα HF . Αλλά το βλέπω γιά λίγω αργό. ∆εν
πειράζει όµως θα το προσπαθήσω http://vhfcontest.mhst.eu/sonder/tei-sstk.htm
19-20/3/2011 12:00-12:00 Russian DX Contest CW και SSB
"Soyuz Radioljubitelej Rossii" (Union of Radioamateurs of Russia)
Ένας από τους 17 διαγωνισµούς του ρωσικού αυτού club. Αν υπάρχει κάποιος Ρωσόφωνος ραδιοερασιτέχνης ας
κάνει µιά µετάφραση.... http://www.rdxc.org/asp/pages/rulesg.asp
26-27/3/2011 00:00-23:59 CQ World Wide WPX Contest SSB
Άλλος ένας διαγωνισµός του περιοδικού CQ. Πολύς κόσµος πολλές ναδιοχώρες. Είναι µιά καλή ευκαιρία µε την
αργία της 25 Μαρτίου να εκδράµουµε κάπου.. γιά σκευθείτε τοhttp://www.cqwpx.com/rules.htm

SV8CYR

Αρχαιρεσίες στην Ένωση Ραδιοερασιτεχνών
∆ωδεκανήσου
Η συνθεση του νεου ∆.Σ. της Ενωσης Ραδιοερασιτεχνων ∆ωδεκανησου µε τις εκλογες που εγιναν στις
13-02-11 και την συσταση του σε σωµα µε συνευρεση των µελων του εχει ως εξης :
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

SV5AZK
SV5ADL
SV5DDT

Καββαλακης Παναγιωτης
Παµπαλης Μιχαλης
Παπαδηµητριου Χρηστος

ΤΑΜΙΑΣ

SV5KKE

Κωστας Μανωλης

ΜΕΛΟΣ

SW5FRH

∆ιµοβσκι Ιωαννης
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Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος
Sv1nk@hotmail.com

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι γεια σας. Είµαστε στην καρδιά του χειµώνα, που είναι η καλύτερη
εποχή για…. Dx! Λίγο το κρύο, λίγο η βροχή, (γιατί χιόνι ευτυχώς δεν είδαµε πολύ φέτος) σκοτεινιάζει
και νωρίς γύρω στις 5.30, οπότε που να τρέχεις µέσα στο σκοτάδι… στο «αγιάζι» και στην βροχή,
κάτσε στο Shack µε καφεδάκι ζεστό και ευωδιαστό άνοιξε τα «µηχανήµατά» σου και άρχισε να
ψάχνεις. Κάπου εκεί, µέσα στο παράσιτο και στα splatters, υπάρχει ο DX σταθµός που περιµένει να τον
ανακαλύψεις και να τον «κάνεις».
Στις λίγες γραµµές που ακολουθούν θα κάνουµε µια µικρή προσπάθεια να γνωρίσουµε από την
«πρακτική» της πλευρά την συµπεριφορά και την διάδοση των ραδιοκυµάτων από την κεραία αυτού
του άγνωστου DX σταθµού έως το µεγάφωνο του ποµποδέκτη µας.
Το κέρδος από αυτό το κείµενο είναι η συνοπτική γνώση της συµπεριφοράς των ραδιοκυµάτων µέσα
από την τροπόσφαιρα – ιονόσφαιρα από την «πρακτική» πλευρά που κυρίως ενδιαφέρει τον
Ραδιοερασιτέχνη.
Και λίγη Εγκυκλοπαιδική γνώση δεν βλάπτει……
Τα πρώτα οργανωµένα πειράµατα µε επαρκεί τεχνικά µέσα για την έρευνα της ιονόσφαιρας έγιναν το
1925!!!! Από τον Appleton.

Edward Victor Appleton την «έψαχε» µε τα µεσαία! και ανακάλυψε το Ιονοσφαιρικό
στρώµα Ε.
Εξαιρετικός και µεθοδικός επιστήµονας ανακάλυψε εκπέµποντας ηλεκτροµαγνητικά κύµατα σταθερής
συχνότητας ότι σε ύψος 100 Km περίπου πάνω από την επιφάνεια της γης υπάρχει στρώµα ιονισµένου
αέρα το οποίο αντανακλά τα Ραδιοκύµατα πίσω στην γη –το στρώµα Ε, ενώ λίγο αργότερα
ανακαλύφθηκε και το στρώµα F σε ύψος 200 περίπου Km.
Αργότερα δύο ιερά «τέρατα» της επιστήµης οι : Breit και Tuve µε την µέθοδο εκποµπής και λήψης
«παλµών» Ραδιοσυχνότητας µελέτησαν σε βάθος τα ιονοσφαιρικά στρώµατα, ανακαλύπτοντας
«καταλάθος» το στρώµα F1 από την «ηχώ» που προκαλούσε στους παλµούς Ραδιοσυχνότητας που
ελάµβαναν οι δέκτες .
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Με την µέθοδο των παλµών εξερεύνησαν και µελέτησαν το ύψος, το πάχος και την
συµπεριφορά των ιονοσφαιρικών στρωµάτων
∆ηλαδή ο ποµπός εξέπεµπε ένα παλµό ραδιοσυχνότητας αλλά ο δέκτης ελάµβανε δύο σήµατα µε µικρή
χρονική διαφορά µεταξύ τους!!!! Η διαφορά αυτή οδήγησε στην ανακάλυψη του στρώµατος F1 το
οποίο «καθυστερεί» κατά κάποιο τρόπο την διέλευση ενός τµήµατος του παλµού ραδιοσυχνότητας.
Έτσι στον δέκτη έφταναν δύο σήµατα, το κυρίως σήµα του παλµού από το στρώµα F2, και µε µια µικρή
καθυστέρηση η «ηχώ» του από το στρώµα F1. ∆είτε την παρακάτω εικόνα….

Το στρώµα F1 ανακαλύφθηκε µε την µέθοδο της εκποµπής και λήψης παλµών
ραδιοσυχνότητας.
Κάτω από ευνοϊκές ιονοσφαιρικές συνθήκες, «Ηχώ» εµφανίζετε από την συχνότητα των 1.8 ΜΗΖ –
160m και πάνω, ενώ από την συχνότητα των 3~3.5 ΜΗΖ και επάνω έχουµε πάντοτε «ηχώ» όταν έχει
σχηµατιστεί το στρώµα F1.
Στην πράξη τώρα για εµάς τους Ραδιοερασιτέχνες τι σηµαίνει η χρονική καθυστέρηση µεταξύ των
σηµάτων; από την δηµιουργία QSB, έως τίποτε…. αντιληπτό στο αυτί µας.

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σ ε λ ί δ α 29

Η ερευνητική µέθοδος των παλµών Ραδιοσυχνότητας.
Πάντοτε όµως έχουµε µια απώλεια ισχύος στο σήµα µας αφού η ενέργεια που παγιδεύεται στο στρώµα
F1 «αφαιρείται» από την ενέργεια του σήµατος που φτάνει στην κεραία µας απευθείας από το στρώµα
F2.
Ξέρετε, στην επιστήµη συµβαίνει ότι και στην ζωή:
Όταν πάρεις φόρα δεν σταµατάς µε τίποτε, έτσι ατελείωτες Ιονοσφαιρικές µετρήσεις άρχισαν να
γίνονται από πολλά ερευνητικά κέντρα Πανεπιστηµιακά, Στρατιωτικά…. αλλά και από πολλούς
Ραδιοερασιτέχνες!
Μετά από 10 συνεχόµενα χρόνια συστηµατικής καθηµερινής και επί 24ωρης βάσης µελέτη, όλοι
κατέληξαν στο ίδιο συµπέρασµα, κάτι «περίεργο» συµβαίνει ή υπάρχει στην περιοχή µεταξύ των 100
~230 Km περίπου. Σε αυτή την περιοχή έχουµε ανακλάσεις συχνοτήτων οι οποίες κάτω από
φυσιολογικές συνθήκες δεν είναι δυνατόν να συµβαίνουν.
Η περιοχή του στρώµατος Ε µας επιφύλασσε και άλλες εκπλήξεις….
Μέσα στο ίδιο το στρώµα Ε, ή λίγο πιο κάτω του, µέσα στο στρώµα F1 ή εν απουσία του στον χώρο
µεταξύ των στρωµάτων E και F εµφανίζονται εξ’ ιονισµένοι σχηµατισµοί οι οποίοι είναι αρκετά σταθεροί
για χρονική διάρκεια πολλών ωρών.
Οι ιονισµένοι αυτοί σχηµατισµοί συνήθως δηµιουργούνται ταυτόχρονα σε σηµεία που απέχουν µεταξύ
τους πολλές δεκάδες χιλιόµετρα και έχουν την ικανότητα να αντανακλούν συχνότητες κατά πολύ
µεγαλύτερες από την κρίσιµη συχνότητα που αντανακλά το «κανονικό» στρώµα Ε.
Οι ιονισµένοι αυτοί σχηµατισµοί ονοµάζονται «σποραδικά στρώµατα» , µεταξύ του στρώµατος Ε και F
σχηµατίζεται περισσότερο τακτικά ένα σποραδικό στρώµα αρκετά µεγάλο σε µέγεθος και µε
σταθερότητα αρκετών ωρών, αυτό το στρώµα εντοπίζεται από τα συστήµατα παλµικής έρευνας της
ιονόσφαιρας και ονοµάζεται Ε σποραδικό.
Το Ε αφορά το ύψος που βρίσκεται στην ατµόσφαιρα ενώ το σποραδικό αφορά το γεγονός ότι στην
ουσία είναι πολλοί σποραδικοί σχηµατισµοί πολύ κοντά ο ένας στον άλλο έτσι ώστε να µπορούν να
αντανακλάσουν πίσω στην γη τα Ραδιοκύµατα.

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σ ε λ ί δ α 30

Αρκετά συχνά µεταξύ του στρώµατος F και Ε σχηµατίζεται ένας ενιαίος σποραδικός σχηµατισµός
διακριτός σε σχέση µε τα στρώµατα F και Ε, του οποίου ο ιονισµός είναι αρκετά πιο έντονος από το
στρώµα Ε και λιγότερο έντονος από του F, και του οποίου η σύνθεση και συµπεριφορά είναι ανάλογη
µε αυτή του στρώµατος Ε.
Αυτό το στρώµα ονοµάζεται Ε2, και δεν είναι ένα «κανονικό» στρώµα όπως το Ε και το F, αλλά
πρόκειται για ένα σποραδικό στρώµα µεγάλης έκτασης και ενιαίου ιονισµού έντασης µικρότερης από
του στρώµατος F και µεγαλύτερης από του στρώµατος Ε.
Εποµένως η περιοχή του στρώµατος Ε είναι µια περιοχή έντονης ιονοσφαιρικής δραστηριότητας στην
οποία σχηµατίζονται εκτός από το στρώµα Ε, και διάφορα σποραδικά στρώµατα µε ιονισµό µεγαλύτερο
από τον ιονισµό του « κανονικού» στρώµατος Ε.
Για εµάς τους Ραδιοερασιτέχνες το στρώµα Ε και τα σποραδικά που σχηµατίζονται γύρω του είναι
ιδιαίτερα σηµαντικό γιατί σε αυτό ανακλώνται τόσο χαµηλές συχνότητες πχ 1.8 ή 3.5 ΜΗΖ (στρώµα
Ε) όσο και συχνότητες VHF 50-70-145 ΜΗΖ (στρώµα Ε σποραδικό).
Εποχιακές, και 24ωρες Ιονοσφαιρικές µεταβολές.
Ο άνθρωπος τα πάντα τα συσχετίζει µε κάτι ώστε να έχει ένα µέτρο εκτίµησης, έτσι την συµπεριφορά
της Ιονόσφαιρας την συσχέτισε µε τις εποχές του χρόνου, και τις ώρες της ηµέρας και όχι άδικα.
Από την στιγµή που οι Ραδιοεπικοινωνίες άρχισαν να χρησιµοποιούνται συστηµατικά από
Ραδιοερασιτέχνες και µη, διαπιστώθηκε ότι η ιονόσφαιρα παρουσιάζει µεταβολές στην «κρίσιµη
συχνότητα» που µπορεί να ανακλαστεί σε αυτή, όσο και στο ενεργό ύψος των στρωµάτων της
ανάλογα µε την εποχή του χρόνου και την ώρα της ηµέρας.
Στη εικόνα που ακολουθεί φαίνονται καθαρά οι διακυµάνσεις της κρίσιµης συχνότητας κατά την
διάρκεια του 24ωρου για τους µήνες ∆εκέµβριο και Ιούνιο για να δείτε την διαφορά από µεταξύ ενός
χειµωνιάτικου και ενός καλοκαιρινού µήνα.
Αρχικά βλέπουµε ότι τον ∆εκέµβρη µήνα έχουµε:

1. Μόνο δύο ιονοσφαιρικά στρώµατα, τα Ε και F.
2. Το στρώµα Ε αρχίζει να αντανακλά τις συχνότητες λίγο κάτω από τον 1 ΜΗΖ λίγο πριν της 6 το
πρωί που ανατέλλει ο ήλιος , και λίγο πριν τις 12 το µεσηµέρι φτάνει να αντανακλά την µέγιστη
συχνότητα που είναι οι 3.5 ΜΗΖ. Στην συνέχεια έχουµε βαθµιαία πτώση της κρίσιµης συχνότητας µέχρι
της ∆ύση του ήλιου που συµβαίνει περίπου λίγο µετά της 5 το απόγευµα.
Το στρώµα F βρίσκεται πολύ πιο κοντά στον ήλιο και δέχεται πολύ περισσότερη ακτινοβολία έτσι η
συµπεριφορά του είναι ελαφρά διαφορετική από την συµπεριφορά του στρώµατος E. Αρχικά η
χαµηλότερη συχνότητα που αντανακλά είναι οι 4.5 ΜΗΖ περίπου στις 6 το πρωί που ανατέλλει ο ήλιος,
το µεσηµέρι στις 12 αντανακλά την µέγιστη συχνότητα του είναι οι 13 περίπου ΜΗΖ, και στην συνέχεια
έχουµε µια σχεδόν οµαλή πτώση της κρίσιµης συχνότητας που γίνεται ραγδαία µετά την δύση του
ήλιου στις 5 περίπου το απόγευµα.
Η ελάττωση της κρίσιµης συχνότητα εξακολουθεί κατά την διάρκεια της νύχτας µέχρι την τιµή των 4.5
ΜΗΖ γύρω στις 6 το πρωί, οπότε ξαναρχίζει η ανοδική της πορεία ακολουθώντας την πορεία του ήλιου.
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Τον Ιούνιο λίγο πριν τις καλοκαιρινές µας διακοπές η ιονόσφαιρα έχει µια εντελώς
διαφορετική συµπεριφορά σε σχέση µε τον ∆εκέµβρη.
Η ανατολή του ηλίου αρχίζει λίγο µετά τις 4.30 περίπου, και µαζί της η µαγευτική συµπεριφορά της
ιονόσφαιρας. Τον Ιούνιο που είναι η αρχή του καλοκαιριού η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας είναι
πολύ πιο ισχυρή σε σχέση µε τον χειµώνα οπότε έχουµε την δηµιουργία τριών (παρακαλώ!)
Ιονοσφαιρικών στρωµάτων, του στρώµατος Ε, και των F1 και F2.
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1.
Το στρώµα Ε αρχίζει να αντανακλά τις συχνότητες λίγο πάνω από τον 1 ΜΗΖ λίγο πριν της 5 το
πρωί που ανατέλλει ο ήλιος , και λίγο πριν τις 12 το µεσηµέρι φτάνει να αντανακλά την µέγιστη
συχνότητα που είναι οι 4 ΜΗΖ. Στην συνέχεια έχουµε βαθµιαία πτώση της κρίσιµης συχνότητας µέχρι
της ∆ύση του ήλιου που συµβαίνει περίπου λίγο πριν της 8 το απόγευµα. Στην ουσία εκείνο που
παρατηρούµε είναι ότι η συµπεριφορά του στρώµατος Ε πρακτικά είναι περίπου σταθερή τόσο τον
∆εκέµβρη όσο και τον Ιούνιο µήνα.

2.

Η µεγάλη ανατροπή γίνεται µε την δηµιουργία του στρώµατος F1 κάτω από το στρώµα F, έτσι
προκύπτουν δύο στρώµατα F το στρώµα F1 και πιο ψηλά το στρώµα F2. Κατά µια άλλη άποψη έχουµε
διαχωρισµό του ενιαίου στρώµατος F σε δύο στρώµατα F1 και F2. Σε κάθε περίπτωση από της 6 το
πρωί έως της 5 το απόγευµα το στρώµα F1 φροντίζει να µας εξασφαλίζει ωραιότατα QSO. Το στρώµα
F2 αρχίζει και αυτό την πορεία του σαν στρώµα F από τις 12 τα µεσάνυχτα έως τις 6 περίπου το πρωί
ανακλώντας συχνότητες από 7 έως 5.5 ΜΗΖ, οπότε διαχωρίζεται σε δύο στρώµατα F1 και F2.
Ακολουθεί µια πορεία παράλληλη µε την πορεία του στρώµατος F1 έως τις 6 περίπου το απόγευµα
ανακλώντας συχνότητες από 5.5 – 20 ΜΗΖ. Μετά τις 6 περίπου το απόγευµα συνεχίζει την πορεία του
σαν ενιαίο στρώµα F έως τις 12 το βράδυ ανακλώντας συχνότητες από 20 – 7 ΜΗΖ περίπου.

3.

Επειδή στον «τέλειο» κόσµο µας τα πάντα είναι ατελή! Θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι τόσο οι
καταγραφές µε όργανα, όσο και οι παρατηρήσεις από Ραδιοφωνικούς σταθµούς βραχέων κυµάτων
αλλά και Ραδιοερασιτέχνες έδειξαν µια «φυσιολογική» απόκλιση στην τιµή των συχνοτήτων κατά +/10 ~ 15%. Η τιµή αυτή µπορεί να γίνει ακόµη µεγαλύτερη ανάλογα µε τις επικρατούσες ιδιαίτερες
ατµοσφαιρικές ή ηλιακές συνθήκες.
Επιτρέψτε µου στο σηµείο αυτό να σας διευκρινίσω ότι στις παραπάνω υποπαραγράφους 1 ~ 4 όταν
γράφω αντανακλούν συχνότητες από …. έως…. Εννοώ την «κρίσιµη συχνότητα» δηλαδή την µέγιστη
δυνατή συχνότητα που µπορεί να ανακλαστεί από το ιονοσφαιρικό στρώµα πίσω στην γη, όταν η
συχνότητα αυτή εκπέµπετε τελείως κάθετα προς αυτό.
∆είτε την εικόνα της σελίδας 3 παρακαλώ… ευχαριστώ!
Ας δούµε τι συµβαίνει τώρα συνοπτικά µε το ενεργό ύψος των στρωµάτων Ε και F.
Το ενεργό ύψος των Ιονοσφαιρικών στρωµάτων είναι περίπου σταθερό εδώ και κάτι εκατοµµύρια και
βάλε χρόνια (!), όταν η απόσταση γης – ηλίου και η σηµερινή σύσταση της ατµόσφαιρας
σταθεροποιήθηκαν.
Ε… ναι, τα ιονοσφαιρικά
στρώµατα σχηµατίζονται
εδώ και εκατοµµύρια χρόνια
πίσω περιµένοντας το
ανθρώπινο γένος να
ανακαλύψει τα «Ερτζιανά
κύµατα» και να τα
χρησιµοποιήσει.
Η «σύγχρονη» ατµόσφαιρα
του πλανήτη µας αρχίζει από
την επιφάνεια της γης –
θάλασσας και εκτίνεται –
περίπου- µέχρι τα 450 ~
500 Km. Μετρώντας το
ενεργό ύψος σχηµατισµού
των ιονοσφαιρικών
στρωµάτων στην καρδιά
του χειµώνα – ∆εκέµβριος
και στην αρχή του
καλοκαιριού βλέπουµε ότι:
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Στρώµα Ε

1. Το ενεργό ύψος σχηµατισµού του στρώµατος Ε είναι πρακτικά σταθερό και αµετάβλητο τόσο κατά
την διάρκεια του χειµώνα, όσο και κατά την διάρκεια του καλοκαιριού.
2. Το ενεργό ύψος του στρώµατος Ε, ∆ΕΝ εξαρτάται από την εποχή του έτους, πάντοτε σχηµατίζεται
στο ίδιο ύψος, αλλά η στιγµή της ουσιαστικής εµφάνισής του και η διάρκειά του εξαρτάται από την
ανατολή και δύση του ηλίου. Έτσι τον χειµώνα ο χρόνος είναι από τις 8 το πρωί έως τις 4.30 το
απόγευµα, και το καλοκαίρι από τις 6 το πρωί έως της 6 το απόγευµα.
Εποµένως το στρώµα Ε «παίζει» σηµαντικό ρόλο µεταξύ ανατολής και δύσης ηλίου και δηµιουργείτε
στο ύψος των 100 περίπου Km από τις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου, έχοντας ένα µέσο πάχος 15 – 20
Km.
Στρώµα F

1. Πρόκειται ουσιαστικά για το στρώµα των Dx-ers. Μετά την δύση του ηλίου και κατά την διάρκεια
της νύχτας από της 10 το βράδυ, έως της 6 το πρωί, το ενεργό ύψος του στρώµατος F είναι στα 300
Κm, και είναι περίπου το ίδιο τόσο τους χειµερινούς µήνες, όσο και τους καλοκαιρινούς στο
γεωγραφικό πλάτος της Ελλάδας. Στο µεσοδιάστηµα 6-8 το πρωί και 4 µε 6 το απόγευµα το ενεργό
ύψος του στρώµατος F2 ελαττώνεται φτάνοντας το ύψος των 210 Km περίπου.
Τους καλοκαιρινούς µήνες το στρώµα F διαιρείτε σε δύο στρώµατα τα F1 και F2. Το ενεργό ύψος του
στρώµατος F1 που έχει πάχος 30 ~ 80 Κm ελαττώνεται το µεσηµέρι, ενώ αντίθετα του F2 που έχει
πάχος 100 ~ 300 Km αυξάνει! (διαχωρισµός των στρωµάτων). Αντίθετα µετά το µεσηµέρι το ενεργό
ύψος του F1 αυξάνει ενώ
του F2 ελαττώνεται έως
ότου το στρώµα γίνεται
ενιαίο – στρώµα F.
Τα αίτια της περίπλοκης
αυτής συµπεριφοράς του
στρώµατος F2 δεν έχουν
εξακριβωθεί ακόµη!(σώπα
καλέ, πρώτη φορά µας
ξανασυµβαίνει..) Η
επικρατέστερη εξήγηση
θέλει η συµπεριφορά του
στρώµατος F2 να
προέρχεται από
σηµαντικές µεταβολές της
θερµοκρασίας της
ατµόσφαιρας σε αυτά τα
τροµακτικά ύψη.
Εποχιακές και 24ωρες
µεταβολές στην
συµπεριφορά της
Ιονόσφαιρας.
Η γη ∆ΕΝ είναι στρογγυλή(!) αν και έτσι την παρουσιάζουν τα παιδιά του δηµοτικού στις ζωγραφιές
τους. Είναι «πεπλατυσµένη» στους πόλους και «εξογκωµένη» στον Ισηµερινό, εξαιτίας της
περιστροφής της γύρω από τον άξονά της.
Εκτός από αυτήν την ιδιαιτερότητα η γη µας έχει ένα πυρακτωµένο πυρήνα από
σιδηρονικέλιο που δηµιουργεί γύρω της ένα τεράστιο σταθερό µαγνητικό πεδίο του
οποίου ο «Βόρειος» µαγνητικός πόλος βρίσκεται κοντά στον Νότιο πόλο της γης, και
αντίστροφα ο «Νότιος» µαγνητικός πόλος βρίσκετε κοντά στον Βόρειο πόλο της γης.
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Ο Βόρειος γεωγραφικός πόλος της γης φιλοξενεί τον Νότιο Μαγνητικό πόλο και
αντίστροφα! Ειλικρινά, πόσοι το ξέρατε;
Τέλος (άντε ΝΚ τελείωνεεεε) η γη δέχεται τεράστιες ποσότητες ακτινοβολίας και ηλιακού υλικού
αλλά κυρίως υπεριώδη ακτινοβολία.

Τα σωµατίδια και η ηλιακή ακτινοβολία «λούζουν» την γης µας κυριολεκτικά!
Ας δούµε λοιπόν όλα αυτά πως επιδρούν στα Ιονοσφαιρικά στρώµατα.
Ας αρχίσουµε από το στρώµα Ε.
Στις πολικές περιοχές την περίοδο της 6µηνης νύχτας οι «κρίσιµες» συχνότητες που ανακλώνται
στο στρώµα Ε είναι µεγαλύτερες από αυτές που φυσιολογικά (;) ανακλώνται στα χαµηλότερα
γεωγραφικά και περισσότερο ζεστά γεωγραφικά πλάτη όπως για παράδειγµα η εύκρατη ζώνη που
βρίσκεται η Ελλάδα µας.
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Αυτό οφείλετε στο ότι ο ιονισµός των στρωµάτων κατά την διάρκεια της πολικής νύχτας δεν
οφείλετε στην δράση του ηλίου αλλά στην µεταφορά ιονισµένων φορτίων που προερχόµενων από
περιοχές της ιονόσφαιρας που φωτίζονται από τον ήλιο.
Το ενεργό ύψος του στρώµατος Ε, µεταβάλλεται µέσα σε µικρά όρια και δεν εξαρτάται από την
ώρα του 24ωρου ή την εποχή του έτους. Η κρίσιµη συχνότητα για το στρώµα έχει σχεδόν 24ωρη
πορεία η οποία επαναλαµβάνεται σε όλες τις εποχές του χρόνου.
Tο στρώµα F.
Το στρώµα F είναι µια ολόκληρη ιστορία από µόνο του. Ουσιαστικά είναι το πρώτο στρώµα που
δηµιουργεί η ηλιακή ακτινοβολία καθώς έρχεται από τον ήλιο και κατευθύνεται προς την επιφάνεια
της γης, µετά δηµιουργείται το στρώµα Ε, και τελευταίο και καταϊδρωµένο το στρώµα D.
Λόγω της κυριολεκτικά «άµεσης» επαφής του µε την ηλιακή δραστηριότητα και ακτινοβολία έχει
συµπεριφορά πιο περίπλοκη από αυτή του στρώµατος Ε, το οποίο επειδή βρίσκεται αρκετά µακριά
δεν έχει άµεση επαφή µε τα σωµατίδια και την ηλιακή ακτινοβολία, βρίσκεται και λειτουργεί σε
περίπου σταθερές συνθήκες.
Στην εύκρατη περιοχή της γης που βρίσκεται η Ελλάδα µας µετά την δύση του ηλίου και κατά τη
διάρκεια της νύχτας το ενεργό ύψος του στρώµατος F είναι περίπου ίδιο τόσο τους καλοκαιρινούς,
όσο και τους χειµερινούς µήνες.

Κατά την διάρκεια των πολύωρων καλοκαιρινών ηµερών το στρώµα F διαιρείται στα δύο, στα
στρώµατα F1 και F2 ή κατ΄άλλους δηµιουργείται ένα στρώµα F1 κάτω από το στρώµα F οπότε
µετονοµάζεται σε F2, σε κάθε περίπτωση υπάρχουν δύο ιονοσφαιρικά στρώµατα F τις καλοκαιρινές
ηµέρες.
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Το ενεργό ύψος του στρώµατος F2 ελαττώνεται κατά τις µεσηµβρινές ώρες ενώ του στρώµατος F1
αυξάνει. Πριν και µετά το µεσηµέρι συµβαίνει το αντίθετο, το F2 είναι αυξηµένο και το F1
χαµηλωµένο.

Και τον χειµώνα τι γίνεται; το χειµώνα F1 δεν υπάρχει οπότε το εναποµένων F2 απλά χαµηλώνει σε
ύψος αµέσως µετά την ανατολή του ηλίου λόγω της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας.
Σηµαντικές διαφορές υπάρχουν στην µεταβολή των κρισίµων συχνοτήτων του στρώµατος F2
µεταξύ των χειµερινών και καλοκαιρινών µηνών. Γιατί τους χειµερινούς µήνες και κατά τη
διάρκεια της ολιγόωρης ηµέρας το στρώµα F2 εµφανίζει µια πορεία µη συµµετρική µε το µέγιστο
ενεργό ύψος του να εµφανίζεται το µεσηµέρι.
Μετά την δύση του ηλίου η τιµή της κρίσιµης συχνότητας µειώνεται, ενώ πολλές φορές µετά τα
µεσάνυχτα παρατηρείτε αύξηση του ιονισµού. Την ελάχιστη 24ωρη τιµή του ιονισµού την βλέπουµε
λίγο πριν την ανατολή του ηλίου, µετά την ανατολή αρχίζει πάλι να αυξάνει ο ιονισµός.
Οι αιτίες όλης αυτής της περίπλοκης συµπεριφοράς αφενός µεν οφείλετε στην σηµαντική µεταβολή της
θερµοκρασίας της ατµόσφαιρας,
αφετέρου στη αύξηση της υπεριώδους ακτινοβολίας του ηλίου αµέσως µετά την ανατολή σε
συνδυασµό µε την ισχυρή αραίωση της ατµόσφαιρας στο ύψος που σχηµατίζεται το στρώµα F.
Μεταβολή της Ιονόσφαιρας ανάλογα µε την γεωγραφική περιοχή.
Φαντάζοµαι ότι πρέπει να έχει γίνει σε όλους κατανοητό ότι ο βασικός παράγοντας ιονισµού των
στρωµάτων Ε και F1 είναι η υπεριώδης ακτινοβολία του ηλίου. Για το λόγο αυτό οι 24ωρες και
εποχιακές µεταβλητές αυτών των στρωµάτων µεταβάλλονται σε σχέση µε το γεωγραφικό πλάτος και
µήκος.
Έτσι λοιπόν η τιµή του ιονισµού και το ενεργό ύψος των στρωµάτων Ε και F1 σε γενικές γραµµές είναι
περίπου όµοιες για τα διάφορα γεωγραφικά πλάτη και µήκη της γης, µε µικροδιακυµάνσεις που
εξαρτώνται από τις συντεταγµένες του επίγειου σηµείου παρατήρησης.
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∆ηλαδή αν µετρήσουµε την τιµή του Ιονισµού και το ενεργό ύψος των στρωµάτων Ε και F1, από την
Αθήνα και στο Μόναχο στην Γερµανία την ίδια ώρα θα δούµε ότι δεν είναι απολύτως ίδια, αλλά έχουν
µικροδιαφορές αφού η Αθήνα και το Μόναχο βρίσκονται σε διαφορετικά µήκη και πλάτη.
Για παράδειγµα στην Αθήνα µπορεί να έχουµε ενεργό ύψος στο στρώµα Ε στα 100 Km και στο
Μόναχο στα 130 Km την ίδια ακριβώς ώρα.
Στο στρώµα F2 τα πράγµατα είναι τελείως διαφορετικά. Εδώ η κρίσιµη συχνότητα και το ενεργό ύψος
δεν έχουν µια απλή εξάρτηση από το γεωγραφικό µήκος και πλάτος αφού αλλάζουν αστραπιαία από
περιοχή σε περιοχή. Για παράδειγµα το ενεργό ύψος του στρώµατος F2 στην Αθήνα µπορεί να
βρίσκεται στα 250 Km και στο Μόναχο στα 450 Km ή αντίστροφα.
Αυτή η συµπεριφορά του στρώµατος F2 δείχνει καθαρά ότι δεν αρκεί µόνο η ηλιακή δραστηριότητα για
να εξηγήσει τον ιονισµό του στρώµατος στα διάφορα µήκη και πλάτη της γης. Εδώ «µπαίνει» το
µαγνητικό πεδίο της γης το οποίο βάση επιστηµονικών µετρήσεων αποδεικνύεται ότι υπάρχει
σαφέστατη σχέση µεταξύ της κρίσιµης συχνότητας του στρώµατος F2 και του γεωγραφικού πλάτους ή
της γης.
Υπάρχουν δύο θεωρίες που προσπαθούν να εξηγήσουν την σχέση µεταξύ του στρώµατος F2 και του
µαγνητικού πεδίου της γης:

1. Σύµφωνα µε την πρώτη θεωρία το µαγνητικό πεδίο της γης επεµβαίνει στην συµπεριφορά του
στρώµατος F2 κατευθύνοντας προς αυτό την ροή φορτισµένων σωµατιδίων από τον ήλιο
µεταβάλλοντας έτσι την τιµή της κρίσιµης συχνότητας και το ενεργό ύψος του στρώµατος.
Σύµφωνα όµως µε την δεύτερη θεωρία κάτω από την επίδραση του µαγνητικού πεδίου της γης
φορτισµένα µόρια σχηµατίζουν σπειροειδής παραβολές κοντά και κατά µήκος των δυναµικών
µαγνητικών γραµµών του µαγνητικού πεδίου της γης.
Έτσι τα φορτισµένα σωµατίδια από τον ήλιο θα κατευθύνονται από τις δυναµικές µαγνητικές γραµµές
του πεδίου της γης και προς τον µαγνητικό Βορά και προς µαγνητικό Νότο περνώντας µέσα από την
περιοχή του στρώµατος F2 ιονίζοντας το κατά 3 – 5 περισσότερο από ότι κάνει η υπεριώδεις ηλιακή
ακτινοβολία.

Η σχέση του 11ους ηλιακού κύκλου µε τον ιονισµό και το ύψος των
ιονοσφαιρικών στρωµάτων.
∆είξτε µου ή βρείτε µου ένα Ραδιοερασιτέχνη σε όλο τον κόσµο που να µην ξέρει ότι ο ενδεκαετής
ηλιακός κύκλος επηρεάζει τις Ραδιοερασιτεχνικές επικοινωνίες στα βραχέα κύµατα και όχι µόνο….
Ο τυχερός κερδίζει ένα κουτί «Μαντολάτο» Κεφαλονιάς! και αν δεν είναι γλυκατζής αλλά πότης, µια
Κεφαλονίτικη Ροµπόλα.
Εκτός λοιπόν από τις 24ωρες και εποχιακές µεταβολές της Ιονόσφαιρας συµβαίνουν και µεταβολές που
έχουν άµεση σχέση µε τον ενδεκαετή κύκλο των ηλιακών κηλίδων. Όλες οι µετρήσεις και
παρατηρήσεις απέδειξαν ότι η ένταση της ακτινοβολίας του ηλίου και ιδιαίτερα της υπεριώδους έχει
άµεση σχέση µε τον αριθµό των ηλιακών κηλίδων, οι οποίες εµφανίζονται στην επιφάνεια του.
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Ο 11ης κύκλος από το 1954 µέχρι το 2004! 50 χρόνια µελέτης..
Αρχικά ας δούµε τι είναι ο 11ης κύκλος των ηλιακών κηλίδων. Είναι ένα φυσικό φαινόµενο που
συµβαίνει στην επιφάνεια του ηλίου, πάνω στην οποία εµφανίζονται σκοτεινές ενεργειακές περιοχές.
Αυτές οι σκοτεινές περιοχές ονοµάζονται ηλιακές κηλίδες και εµφανίζονται σταδιακά, φτάνουν στον
µέγιστο αριθµό τους και εξαφανίζονται πάλι σταδιακά ή ελαττώνονται δραµατικά µέσα σε µια περίοδο
11 περίπου ετών.

Μέγιστο και ελάχιστο των ηλιακών κηλίδων.
Η ένταση της ακτινοβολίας του ηλίου και ιδιαίτερα η υπεριώδης ακτινοβολία εξαρτάται από τον αριθµό
των κηλίδων του. Όλες οι µετρήσεις που έγιναν απέδειξαν ότι η ένταση του ιονισµού της γήινης
ατµόσφαιρας καθώς το ύψος και η διάρκεια των στρωµάτων εξαρτάται άµεσα από τον αριθµό των
ηλιακών κηλίδων.
Όλες οι µετρήσεις και οι παρατηρήσεις που έγιναν σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη και µήκη της γης
έδειξαν ότι πυκνότητα του ιονισµού των στρωµάτων E, F1, και F2 µεγαλώνει από 1.4 έως και 3 φορές
περισσότερο όταν βρισκόµαστε στο µέγιστο του 11ους ηλιακού κύκλου.
Η αύξηση 1.4 έως 3 φορές εξαρτάται από τον αριθµό των ηλιακών κηλίδων που έχει ο ήλιος στο
µέγιστο του 11ους κύκλου. Για παράδειγµα µε 190 κηλίδες έχουµε τριπλασιασµό του ιονισµού ενώ µε
150 κηλίδες έχουµε 1.5 φορά περισσότερο ιονισµό από το ηλιακό ελάχιστο.
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Σκεφτείτε αγαπητοί συνάδελφοι ότι µεταξύ 1978 και 1984 µε 5 Watt-άκια και ένα διπολάκι κάναµε
QSO µε όλο τον κόσµο, στην κορυφή ενός 11ους κύκλου που οριακά έφτασε τις 150 κηλίδες,
σκεφτείτε µε 200 κηλίδες τι ιονισµό θα έχουµε, και τι Dx θα κάνουµε!
∆είτε µερικές QSL κάρτες από QSO που έγιναν µε 5 Watt-ακια , ένα οριζόντιο δίπολο και µια κάθετη
κεραία 18AVT της Hi- Gain.
Καλές οι QSL κάρτες αλλά ας επιστρέψουµε στην Ιονόσφαιρα, η γη µας είναι «χωρισµένη» σε ζώνες
ανάλογα µε τις κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν στα διάφορα γεωγραφικά πλάτη της.

Αυτή η διαφορετικότητα του κλίµατος έχει να κάνει στην πραγµατικότητα µε την απόσταση κάθε
περιοχής από τον ήλιο, αλλά και µε το πάχος και την πυκνότητα της ατµόσφαιρας.
Οι πολικές περιοχές είναι µακριά από τον ήλιο, οι εύκρατες πιο κοντά και οι τροπικές ακόµη πιο κοντά,
µε αιχµή τις χώρες που βρίσκονται στον ισηµερινό, όπου είναι τα πλησιέστερα προς τον ήλιο τµήµατα
της γης.
Για τον λόγο αυτό στις Εύκρατες περιοχές της γης η µεταβολή των ιονοσφαιρικών συνθηκών είναι
κατά πολύ ηπιότερη από τις µεταβολές που συµβαίνουν στις τροπικές περιοχές. Στις Εύκρατες περιοχές
υπάρχει σχετική σταθερότητα µε λογικές αποκλίσεις στο ύψος και πάχος των ιονοσφαιρικών
στρωµάτων Ε και F1, F2, ενώ στις τροπικές περιοχές έχουµε ΑΜΕΣΗ εξάρτηση της συµπεριφοράς των
ιονοσφαιρικών στρωµάτων και κυρίως του στρώµατος F2 από τις ηλιακές κηλίδες.
Το ενεργό ύψος του στρώµατος F2 στις Τροπικές αυτές περιοχές της γης µειώνεται γραµµικά µε την
αύξηση των ηλιακών κηλίδων. Αυτό συµβαίνει γιατί οι υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου έχουν αρκετή
ενέργεια ώστε να διεισδύσουν βαθιά µέσα στην ατµόσφαιρα και να προκαλέσουν ιονισµό πολύ κοντά
στην επιφάνεια της γης κατεβάζοντας έτσι το ύψος του στρώµατος F2 πολύ κοντά στην επιφάνεια της
γης.
Παράλληλα η υπεριώδεις ακτινοβολία διερχόµενη από την ατµόσφαιρα την ιονίζει ισχυρά αυξάνοντας
το πάχος του στρώµατος F2 που αρχίζει από τις πρώτες – πρώτες αέριες µάζες σε ύψος 450 ~ 500 Km
και φτάνοντας σε ένα ύψος επάνω από την επιφάνεια της γης που εξαρτάται από τον αριθµό και την
ενεργειακή ένταση των ηλιακών κηλίδων.
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Η δοµή της ιονόσφαιρας όταν έχουµε καλοκαίρι στο Βόρειο ηµισφαίριο.
Σε γενικές γραµµές ένα έντονα ιονισµένο στρώµα F2 επάνω από τις τροπικές περιοχές διευκολύνει τις
Ραδιοερασιτεχνικές επικοινωνίες µεταξύ Βορείου και Νοτίου ηµισφαιρίου, αλλά και τις επικοινωνίες
µεταξύ χωρών που βρίσκονται µέσα στην Τροπική ζώνη.

Η δοµή της ιονόσφαιρας όταν έχουµε καλοκαίρι στο Νότιο ηµισφαίριο.
Αν δείτε προσεκτικά τον παραπάνω χάρτη θα παρατηρήσετε ότι η τροπική ζώνη έχει ένα τεράστιο
πλάτος συνεχόµενο πλάτος από -30 έως +30 µοίρες. Οτιδήποτε συµβαίνει εκεί επηρεάζει ΑΜΕΣΑ τις
Ραδιοερασιτεχνικές επικοινωνίες και όχι µόνο φυσικά.
Θυµηθείτε και κάτι ακόµη, όταν το Βόρειο ηµισφαίριο έχει χειµώνα το Νότιο έχει καλοκαίρι και
αντίστροφα, οπότε πάντοτε έχουµε τελείως διαφορετικές συνθήκες µεταξύ της Ιονόσφαιρας του
Βορείου ηµισφαιρίου µε τις συνθήκες του Νοτίου ηµισφαιρίου ενώ συνδετικός κρίκος µεταξύ τους είναι
η τροπική ζώνη, οπότε είναι φανερό ότι οποιαδήποτε µεταβολή στην ιονόσφαιρα εξαιτίας των ηλιακών
κηλίδων έχει άµεση επίδραση στις επικοινωνίες µεταξύ των Ραδιοερασιτεχνών του βορίου και Νοτίου
ηµισφαιρίου.
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Η συµπεριφορά των Ραδιοκυµάτων σε συνθήκες Ιονοσφαιρικής θύελλας.
Θύελλες δεν υπάρχουν µόνο στην τροπόσφαιρα µε βροχές και αστραπόβροντα ή χιονοχάλαζα και
αέρα, αλλά και στην Ιονόσφαιρα µε άλλα φαινόµενα.

Μια Ιονοσφαιρική θύελλα ξεκινά από µια µεγάλη ηλιακή έκρηξη όπως δείχνει η παραπάνω
εικόνα.
Μια ιονοσφαιρική θύελλα ξεκινά από µια έξαρση της ηλιακής δραστηριότητας, η οποία εξαπολύει προς
την γη απίστευτα ποσά ενέργειας. Η ενεργειακή αυτή «επίθεση» του ηλίου διαταράζει το Μαγνητικό
πεδίο της γης και κάνει της διάδοση των Ραδιοκυµάτων «γη µαδιάµ» που λέει και η µανούλα µου η
Κυρά Ερασµία.
Όταν υπάρχει ιονοσφαιρική θύελλα η σύσταση της Ιονόσφαιρας γίνεται τελείως ασταθείς µε
αποτέλεσµα οι Ραδιοεπικοινωνίες να διακόπτονται κυρίως δε στις υψηλές συχνότητες «δεν περνάει
τίποτε». Άντε να πάς την DX-petition των ονείρων σου και να πέσεις σε ιονοσφαιρική θύελλα! η
γκαντεµιά….
Οι Ιονοσφαιρικές θύελλες «χτυπούν» πρώτα τις πολικές περιοχές στις οποίες εµφανίζεται το περίφηµο
«σέλας», όπου το πάχος της ατµόσφαιρας είναι µικρό και η ίδια είναι πολύ πυκνή. Το φαινόµενο είναι
περισσότερο έντονο από ότι τις άλλες ζώνες της γης (εύκρατες και τροπικές) και η περιοχή
συχνοτήτων που σχεδόν πάντοτε νεκρώνει είναι από 1 – 20 ΜΗΖ χωρίς να αποκλείεται να διακοπούν
τελείως οι επικοινωνίες σε χαµηλότερες ή υψηλότερες συχνότητες.
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Οι Ιονοσφαιρικές θύελλες «χτυπούν» πρώτα τις πολικές περιοχές στις οποίες εµφανίζεται
το περίφηµο «σέλας»
Η ιονοσφαιρικές θύελλες δεν έχουν περιοδικότητα, συµβαίνουν τυχαία και αιφνιδιαστικά έχουν
διάρκεια από λίγες ηµέρες έως και ένα µήνα!!!! (το κλείσαµε το µαγαζί πατριώτη…). Κατά την διάρκεια
µιας ιονοσφαιρικής θύελλας µπορεί να έχουµε από ελάττωση έως πλήρη διακοπή των
ραδιοεπικοινωνιών για χρονικό διάστηµα από µερικά λεπτά έως µερικές ώρες. Μετά το τέλος της
ιονοσφαιρικής θύελλας οι επικοινωνίες αποκαθιστώνται πλήρως µέσα σε µερικές ηµέρες.
Με µικρή χρονική καθυστέρηση η ιονοσφαιρική θύελλα φτάνει και «χτυπά» τις εύκρατες περιοχές και
τελευταία την περιοχή του Ισηµερινού. ∆ηλαδή µια ιονοσφαιρική θύελλα ξεκινά από τους πόλους της
γης και καταλήγει στον Ισηµερινό καλύπτοντας ουσιαστικά σχεδόν το µεγαλύτερο κοµµάτι της γης. Η
Ιονοσφαιρική θύελλα στις Εύκρατες και Τροπικές περιοχές είναι περισσότερο ήπιες καθώς όσο
κατεβαίνουµε προς τον Ισηµερινό το πάχος της ατµόσφαιρας αυξάνει και η πυκνότητα της
ελαττώνεται. Οι ιονοσφαιρικές θύελλες έχουν µεγαλύτερη συχνότητα και ένταση όσο ο αριθµός των
ηλιακών κηλίδων αυξάνει.
Οι φάσεις µιας ιονοσφαιρικής θύελλας.
Μια ιονοσφαιρική θύελλα έχει τρις φάσεις:

1. Κατά την πρώτη φάση παρατηρείται σηµαντική ελάττωση της µέγιστης τιµής του ιονισµού στο
στρώµα F2 µε αποτέλεσµα η κρίσιµη συχνότητα να είναι ασταθής και δύσκολο να υπολογιστεί. Στην
πραγµατικότητα έχουµε ελάττωση της τιµής της κρίσιµης συχνότητας και αυτό το γεγονός έχει
αποδειχθεί ότι είναι ο προποµπός άφιξης της ιονοσφαιρικής θύελλάς. Στο στρώµα F1 έχουµε επίσης
ελάττωση της τιµής της κρίσιµης συχνότητας ΑΛΛΑ κυρίως έχουµε σηµαντική επιβράδυνση της πορείας
των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων από µέσα του.
2. Κατά την δεύτερη φάση της ιονοσφαιρικής θύελλας το στρώµα D «ξεσαλόνι». Κάτω από το στρώµα
Ε έχουµε ισχυρότατο ιονισµό – στην πραγµατικότητα έχουµε µια περιοχή που απορροφά ισχυρά όλα τα
ηλεκτροµαγνητικά κύµατα µε αποτέλεσµα να µην έχουµε καµιά ανάκλαση από τη ιονόσφαιρα! Σε
περίπτωση που η θύελλα δεν είναι τόσο ισχυρή έχουµε µια εξασθενηµένη ανάκλαση σε µια ευρύτατη
περιοχή συχνοτήτων.
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3. Τρίτη φάση, έχουµε ισχυρή αύξηση του ελάχιστου ύψους του στρώµατος F2 που σε περιπτώσεις
ισχυρής θύελλας φτάνει τα 500 Km. Τις καλοκαιρινές ηµέρες η ιονοσφαιρική θύελλα προκαλεί
γενικευµένη αναταραχή σε ολόκληρο το στρώµα F2 το οποίο λόγο θερινής περιόδου βρίσκεται ήδη σε
µεγάλο ύψος. Τις χειµωνιάτικες ηµέρες που το στρώµα F2 βρίσκεται πιο χαµηλά αναταραχή
παρατηρείται µόνο το επάνω µέρος του που «κοιτάζει» προς τον ήλιο.
Συµπερασµατικά:
Κατά την διάρκεια µια ιονοσφαιρικής θύελλας η εκ στρωµάτων «φυσιολογική» σύσταση της
ιονόσφαιρας εξαφανίζεται. Έχουµε διακοπή των ραδιοερπικοινωνιών για µέρες έως και µήνα και για
διαστήµατα από µερικά λεπτά έως και ώρες για συχνότητες από 1 – 20 ΜΗΖ.
Γενική θεώρηση της συµπεριφοράς των Βραχέων κυµάτων.
Τα βραχέα κύµατα ήταν, είναι και θα είναι το πεδίο δράσης του Ραδιοερασιτέχνη ιδίως τώρα που οι
Ραδιοφωνικοί σταθµοί βραχέων κυµάτων και «άλλοι χρήστες» αποσύρονται και έτσι οι
Ραδιοερασιτέχνες αποκτούν ολοένα και περισσότερο φάσµα για DX, πειράµατα, παρατηρήσεις κλπ.
Στα βραχέα κύµατα λοιπόν η ένταση του πεδίου εξαρτάται:

1. Από την απόσταση ποµπού – δέκτη
2. Από την ώρα του 24ωρου, πρωί, µεσηµέρι, απόγευµα, βράδυ.
3. Από την συχνότητα εκποµπής 3 - 30 ΜΗΖ
4. Την εποχή του έτους, χειµώνας, άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο.
Το σηµείο που βρίσκεται ο 11ης ηλιακός κύκλος.
Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται σε γενικές γραµµές η συµπεριφορά των βραχέων κυµάτων κατά
την διάρκεια της ηµέρας.

Λογαριθµική γραφική απεικόνιση της εµβέλειας των βραχέων το πρωί
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Το παραπάνω γράφηµα είναι το αποτέλεσµα πραγµατικού πειράµατος µεταξύ ενός ποµπού 10 KWatt
συχνότητας 160 – 6m και µιας οµάδας δεκτών σε επιλεγµένες αποστάσεις µεταξύ τους που δεχόταν τα
σήµατα κατά την διάρκεια της ηµέρας.
∆είτε µε προσοχή το γράφηµα, στην αρχή τα σήµατα όσο αποµακρυνόµαστε από τον ποµπό έχουν µια
σταδιακή µείωση της ισχύος τους που στις πολύ υψηλές συχνότητες 10 – 6m φτάνει µέχρι πλήρους
µηδενισµού του σήµατος.
Στην συνέχεια υπάρχει µια περιοχή που τα σήµατα έχουν την µικρότερη δυνατή τιµή η οποία ανάλογα
µε την συχνότητα µπορεί να φτάσει µερικές µονάδες –S-, και τέλος έχουµε περιοχή σε απόσταση
εκατοντάδων ή χιλιάδων χιλιοµέτρων όπου τα σήµατα ακούγονται το ίδιο καλά όσο καλά ακούγονται
και κοντά στον ποµπό!
Οι ποµποί των Ραδιοερασιτεχνών δεν έχουν τόση ισχύ, συνήθως είναι µόλις 0,1 KWatt = 100 Wattάκια οπότε τα σήµατα τους µετά από κάποια απόσταση από τον ποµπό µηδενίζονται και ξανακούγονται
µετά από κάποιες δεκάδες ή χιλιάδες χιλιόµετρα όπως και τα σήµατα του KWatt-τικού ποµπού.
Η ζώνη στην οποία δεν ακούγονται τα σήµατα του ποµπού η ακούγονται πολύ χαµηλά ονοµάζεται ζώνη
σιγής ή νεκρή ζώνη ή κατά το Ελληνικότερο «αρνητική περιοχή», και δεν είναι σταθερή αλλά εξαρτάτε
από την ισχύ, την συχνότητα, το έδαφος, την ιονοσφαιρική κατάσταση κλπ.
Πάντως η φάση διάδοσης των βραχέων είναι τρεις:

1. Ισχυρό σήµα από το κύµα εδάφους του ποµπού που σταδιακά φθίνει µέχρις ότου µηδενιστεί ή
ακούγετε ελάχιστα.

2. Ζώνη σιγής στην οποία το σήµα είτε δεν ακούγετε καθόλου, είτε ακούγετε ελάχιστα.
Ζώνη κάλυψης ιονοσφαιρικού κύµατος στην οποία το σήµα ακούγετε το ίδιο δυνατά όσο και κοντά
στον ποµπό.
∆είτε το παρακάτω σχήµα:

Μεταξύ ποµπού και δέκτη υπάρχει µια «νεκρή» ζώνη που δεν είναι σταθερή αλλά
µεταβάλλεται µε την συχνότητα και τις συνθήκες διάδοσης.

Την νύχτα οι συµπεριφορά των βραχέων κυµάτων είναι περισσότερο ήπια.
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Στο παραπάνω γράφηµα βλέπουµε την γενική συµπεριφορά των βραχέων κυµάτων κατά την διάρκεια
της νύχτα. Εδώ οι µεταβολές είναι ήπιες και στις πολύ χαµηλές συχνότητες ουσιαστικά δεν υπάρχει
ζώνη σιγής ή νεκρή ζώνη αφού από κάποιο σηµείο και µετά έχουµε ακόµη και συµπόρευση του
κύµατος εδάφους µε το κύµα χώρου.
Σας υπενθυµίζω ότι οι Ραδιοερασιτεχνικοί ποµποί µε την ισχύ του 0.1 KWatt δεν είναι πρακτικά σε
θέση να δηµιουργήσουν φαινόµενα συνεχούς κάλυψης εκτεταµένων περιοχών. Αυτό ισχύει σε
Ραδιοφωνικούς ή άλλους ποµπούς µε ισχύ δεκάδων ή εκατοντάδων KWatt, σε κάθε περίπτωση όµως
και τα δύο γραφήµατα µας δείχνουν τον γενικό χαρακτήρα των βραχέων κυµάτων (και λιγάκι από την
χαµηλή περιοχή των VHF- 6m), τόσο κατά την διάρκεια της νύχτας, όσο και κατά την διάρκεια της
ηµέρας.
∆ιακυµάνσεις της εντάσεως του πεδίου στα Βραχέα κύµατα QSB
Συνάδελφοι τα βραχέα δεν είναι τηλέφωνο για συζητήσεις «καφενείου»! Εδώ η προσφερόµενη
επικοινωνία δεν έχει ποιότητα, αλλά…. γοητεία! Ένα από τα γοητευτικά και καµία φορά εκνευριστικά
προβλήµατα που συναντά ο Ραδιοερασιτέχνης είναι το QSB, ή µε απλά λόγια οι διαλείψεις που έχει το
σήµα του σταθµού Dx που µε τόση λαχτάρα προσπαθούµε να «κάνουµε».
Γενικά το QSB στα βραχέα κύµατα είναι πολύ πιο γρήγορο από το QSB στα Μεσαία κύµατα – 160m, σε
γενικές γραµµές η µέση τιµή του QSB στα βραχέα κύµατα – H.F. είναι 0,2 ~ 2 sec. Βεβαίως υπάρχουν
και περιπτώσεις υπερταχέου QSB που φτάνει το 1/100 sec δηλαδή το ένα εκατοστό του
δευτερολέπτου, εδώ φαίνεται η αποτελεσµατικότητα του AGC – Automatic Gain Control του δέκτη µας.

Στο παραπάνω σχήµα φαίνεται ο αριθµός των διαλείψεων – QSB ανά λεπτό σε σχέση µε την διάρκειά
τους. Η έρευνα και οι µετρήσεις έγιναν στα 20 και 15m, και σταθερή απόσταση ποµπού – δέκτη τα
5300Κm.
Η καµπύλη λοιπόν του παραπάνω σχήµατος είναι προϊόν έρευνας και παριστάνει την εξάρτηση της
µέσης τιµής της ποσότητας των διαλείψεων ανά λεπτό. Με µια προσεκτική µατιά βλέπουµε ότι το πιο
συχνό QSB έχει διάρκεια 1 δευτερόλεπτο.
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Στα βραχέα κύµατα το QSB οφείλετε στην µεταβλητότητα της έντασης των ηλεκτροµαγνητικών
κυµάτων εξ αιτίας συµβολής πολλών ακτίνων οι οποίες φτάνουν στον δέκτη από διαφορετικές
διαδροµές µέσα στην Ιονόσφαιρα.
QSB προκαλείτε επίσης όταν στον δέκτη µας φτάνουν δύο ελλειπτικώς πολωµένα σήµατα των οποίων
οι φάσεις και το πλάτος µεταβάλλονται µε διαφορετικό τρόπο στην µονάδα του χρόνου λόγω
ανάκλασης τους σε διαφορετικά ύψη ή περιοχές του στρώµατος F2.
Μια ακόµη αιτία δηµιουργίας QSB είναι αυτή ή ίδια η ιονόσφαιρα της οποίας τα ιονισµένα νέφη
ηλεκτρονίων (από τα οποία σχηµατίζονται τα διάφορα στρώµατα) βρίσκονται σε µια κατάσταση
διαρκούς κίνησης και µεταβολής. Αυτή η συνεχείς κίνηση και µεταβολή δηµιουργεί πολλαπλές ακτίνες
Ραδιοκυµάτων των οποίων το πλάτος και η φάση µεταβάλλονται τυχαία στην µονάδα του χρόνου
οπότε πάλι έχουµε φαινόµενο QSB.
Τέλος όταν ένας ποµπός εκπέµπει µε κατευθυνόµενη κεραία πχ τριών στοιχείων εκτός από το κύριο
τόξο εκποµπής δηµιουργούνται και πλευρικά τόξα εκποµπής των οποίων τα ραδιοκύµατα φτάνουν στο
σηµείο λήψης µε διαφορά φάσης και πλάτους µε συνέπεια την δηµιουργία QSB.
Ανεξάρτητα λοιπόν από την αιτία, αν στον δέκτη µας φτάσουν δύο ή περισσότερα Ραδιοκύµατα µε
διαφορετική φάση και πλάτος έχουµε την δηµιουργία διαλείψεων QSB που στα βραχέα κύµατα
συνήθως έχουν συχνότητα 8~9 το λεπτό και συνηθισµένη διάρκεια διάλειψης ένα δευτερόλεπτο.
Αιφνίδιες διακοπές Ραδιοεπικοινωνιών στα H.F. – Βραχέα κύµατα.
Αν είστε ο τύπος του Ραδιοερασιτέχνη που περνά µια – δύο ώρες στο Shack του µια φορά…. στις
τόσες! ή λατρεύεται να βγάζεται τα οικογενειακά σας στην «φόρα» στα 2m/70cm FM τότε το
φαινόµενο των αιφνίδιων διακοπών στα βραχέα δεν θα το έχετε συναντήσει ποτέ και µάλλον δεν θα
έχετε ακούσει καν ότι υπάρχει.

Αν πάλι είστε ένας από εµάς που σας αρέσει να ακούτε το παράσιτο και να κάνετε DX στα βραχέα θα
σας έχει συµβεί ειδικά τους καλοκαιρινούς µήνες των ετών που έχουµε κορύφωση του αριθµού των
ηλιακών κηλίδων να ανοίγεται τον δέκτη σας και να µην ακούτε τίποτε στα βραχέα. Κιχ που λένε! Στις
γραµµές που ακολουθούν θα εξηγήσουµε το φαινόµενο.
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Ένα από τα πιο περίεργα και εκνευριστικά φαινόµενα των βραχέων κυµάτων είναι η αιφνιδιαστική και
πλήρης διακοπή των Ραδιοεπικοινωνιών σε συχνότητες από 1.5 – 15 ΜΗΖ. Όταν λέµε πλήρης διακοπή
εννοούµε ότι ανοίγουµε τον ποµποδέκτη µας στα 160-80-40-20m και δεν ακούµε ούτε ένα σταθµό.
Φυσικά δεν ακούγετε και καµιά εκποµπή Ραδιοφωνική ή άλλη ούτε καν παράσιτα σε όλο το φάσµα από
1.5 έως 15 ΜΗΖ.
Η αιφνίδια διακοπή γίνεται πάντοτε στο φωτισµένο τµήµα του πλανήτη, οπότε στο τµήµα που είναι
νύχτα το DX.. και οι κάθε είδους επικοινωνία γίνονται κανονικά. Η διακοπή των Ραδιοεπικοινωνιών
είναι απότοµη – ακαριαία, και διαρκεί από µερικά λεπτά έως µερικές ώρες η δε επαναφορά των
ραδιοεπικοινωνιών γίνεται µε αργούς ρυθµούς.
Το φαινόµενο αυτό εµφανίζεται λιγότερα έντονο στους πόλους και περισσότερο έντονο στον Ισηµερινό
µε την διαφορά ότι στους πόλους η αιφνίδια διακοπή µπορεί να συµβεί οποιαδήποτε στιγµή του
εικοσιτετραώρου ενώ στις εύκρατες και τροπικές περιοχές µόνο κατά την διάρκεια της ηµέρας.
Η αιφνίδια διακοπή των ραδιοεπικοινωνιών οφείλεται είτε σε ξαφνική διαταραχή του µαγνητικού
πεδίου της γης, είτε ξαφνική διαφυγή τεράστιων ποσοτήτων υπεριώδους ακτινοβολίας από την
χρωµόσφαιρα του ηλίου προς την γη. ∆υστυχώς δεν υπάρχει περιοδικότητα στο φαινόµενο οπότε δεν
υπάρχει τρόπος να προβλεφτούν αυτές οι διακοπές, η παρατήρηση όµως έδειξε ότι:

1. Ο αριθµός των αιφνίδιων διακοπών αυξάνει όσο αυξάνει η ηλιακή δραστηριότητα, και ο αριθµός
των ηλιακών κηλίδων.
2. Οι περισσότερες αιφνίδιες διακοπές παρουσιάζονται τους καλοκαιρινούς µήνες, αισθητά λιγότερες
άνοιξη και φθινόπωρο, και πολύ λιγότερες το χειµώνα.
Κατά την διάρκεια των αιφνίδιων διακοπών παρατηρείτε ΠΑΝΤΟΤΕ αύξηση της πυκνότητας των
ηλεκτρονίων του στρώµατος D µε παράλληλη αύξηση του συντελεστή απορρόφησης των
ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων από αυτό.
Εξασθένηση λήψης λόγω µαγνητικής Θύελλας
Ένας άλλος τύπος διακοπής ή διαταραχής των Ραδιοεπικοινωνιών στα βραχέα κύµατα είναι η
σηµαντική ελάττωση της λήψης στην περιοχή 3 – 30 ΜΗΖ κατά την διάρκεια των µαγνητικών
θυελλών.
Μια µαγνητική θύελλα προκαλεί µια µεγάλη διακύµανση του µαγνητικού πεδίου της γης και την
ταυτόχρονη ελάττωση ή και διακοπή των σηµάτων στα βραχέα κύµατα. Οι διαταραχές αυτές των
βραχέων κυµάτων διαρκούν όσο και η µαγνητική θύελλα από µερικά λεπτά της ώρας έως µερικές
ώρες. Το φαινόµενο δε µπορεί να διαρκέσει
από µερικές ηµέρες έως και ένα µήνα, µετά
το τέλος µαγνητικής θύελλας η
ραδιοεπικοινωνίες επανέρχονται µέσα σε
µερικές ηµέρες.
Σε αντίθεση µε τις αιφνίδιες διακοπές , στις
µαγνητικές θύελλες το φαινόµενο είναι
ισχυρότερο στους πόλους και λιγότερο
έντονο στον Ισηµερινό και µπορεί να συµβεί
οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, όπως και η
αιφνίδια διακοπή, συµπίπτει δε ΠΑΝΤΟΤΕ µε
ταυτόχρονη εµφάνιση του πολικού Σέλαος.
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Άλλο που δεν θέλανε οι επιστήµονες µελέτησαν το φαινόµενο και οδηγήθηκαν στο συµπέρασµα ότι το
φαινόµενο προκαλείται από την απόσπαση φορτισµένων σωµατιδίων από τον ήλιο τα οποία κάτω από
την επίδραση του µαγνητικού πεδίου της γης κατευθύνονται τα περισσότερα στις πολικές περιοχές της
γης.
Όπως συµβαίνει και µε τις αιφνίδιες διακοπές έχουµε αύξηση της πυκνότητας των ηλεκτρονίων και
ιόντων στο στρώµα D µε ταυτόχρονη αύξηση του συντελεστή απορρόφησης των ηλεκτροµαγνητικών
κυµάτων από αυτό.
Φαινόµενα Ηχούς!!!!
CQ..Q..Q..Q DX..X..X.. Αµ, τι νοµίζεται εκλεκτοί συνάδελφοι, µόνο στις χαράδρες έχουµε ηχώ µε
ακουστικές συχνότητες: Μάκη… Μάκη…. άκη…η…η..; Αµ δε.. τι 3 ΚΗΖ και χαράδρα, τι 21 ΜΗΖ και
Ιονόσφαιρα το ίδιο είναι! Γύρω στο 1923 (πρόσφατα δηλαδή..)παρατηρήθηκε φαινόµενο
Ιονοσφαιρικής ηχούς σε QSO µεταξύ του Rio de Janeiro και του Βερολίνου.

Η Ιονοσφαιρική ηχώ είναι ένα φαινόµενο κατά το οποίο στον δέκτη µας ακούµε το ίδιο σήµα δύο
φορές µε χρονική καθυστέρηση περίπου 0.1385 sec. Το σήµα µπορεί να είναι CW οπότε µεταξύ της
«κανονικής» παύλας ή τελείας παρεµβάλλεται µια «καθυστερηµένη» παύλα ή τελεία µε αποτέλεσµα να
αλλοιώνεται η σωστή γραµµατική ακολουθία.
Ιονοσφαιρική ηχώ έχουµε και σε σήµατα φωνής, οπότε έχοντας επανάληψη των φθόγγων κάθε
0.1385 sec οι λέξεις γίνονται αρκετά δυσνόητες, τέλος φαινόµενα ηχούς έχουµε και σε τηλεοπτικά
σήµατα µε αποτέλεσµα την παραµόρφωση της εικόνας.
Πώς δηµιουργείται η Ιονοσφαιρική ηχώ;
Όταν οι συνθήκες επιτρέπουν στην Ιονόσφαιρα γύρω από τον πλανήτη να είναι αρκετά σταθερή, ένα
σήµα αρκετά ισχυρό «παγιδεύεται» µέσα στα ιονοσφαιρικά στρώµατα και «ταξιδεύει» από µία έως και
τρείς φορές γύρω του. Η ταχύτητα µε την οποία διαδίδεται το σήµα αυτό είναι περίπου 290.000 Km το
δευτερόλεπτο, και συνήθως η πορεία που διανύει είναι 41.400 Km.
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Λόγω του µεγάλου ενδιαφέροντος που έχει το φαινόµενο της ηχούς εξερευνήθηκε διεξοδικά την
περίοδο µεταξύ 1941 και 1945 όταν όλων των ειδών οι ποµποί (ραδιοφωνικοί, στρατιωτικοί, κλπ)
λόγω του Β! παγκοσµίου πολέµου ήταν στις δόξες τους. Ποια είναι τα συµπεράσµατα:

1. Ιονοσφαιρική ηχώ µπορεί να έχουµε από σήµατα τα οποία έχουν κάνει τον «γύρω» της γης από µία
έως και τρείς φορές, ανεξαρτήτως του τρόπου διαµόρφωσης των.
2. Η «συνηθισµένη» χρονική καθυστέρηση µεταξύ του κύριου σήµατος και του σήµατος «ηχούς» είναι
περίπου σταθερή και κυµαίνεται από 0.1373 έως 0.1385.
3. Η Ιονοσφαιρική ηχώ επηρεάζετε από τις διαταραχές της Ιονόσφαιρας προκαλώντας µεταβολή στον
χρόνο άφιξης κατά +/- 0.0005 sec.

4. Ο χρόνος «άφιξης» της ηχούς δεν εξαρτάται από την συχνότητα, ούτε από την ώρα του 24ωρου,
ούτε από την εποχή του έτους.

5. Αντίθετα η συχνότητα και η ένταση που εµφανίζεται το φαινόµενο της ηχούς εξαρτάται από την
ώρα του 24ωρου, την εποχή του έτους και την πυκνότητα της Ιονόσφαιρας. Απεδείχθη δε ότι τα
καλύτερα φαινόµενα ηχούς τα έχουµε κατά µήκος της γκρίζας ζώνης και µάλιστα στο λυκόφως του
κάθε τόπου.
Η συχνότητα εκποµπής δεν έχει καµιά σηµασία αφού φαινόµενο ηχούς έχουµε και στους 18 ΚΗΖ που
είναι συχνότητα VLF, αλλά και στους 21 ΜΗΖ που είναι συχνότητα HF, περισσότερη σηµασία έχει η
ισχύς εκποµπής δεδοµένου του ότι ο ποµπός δοκιµής των 18 ΚΗΖ είχε ισχύ 350 KWatt!! Να δούµε
ποιος πλήρωσε τον λογαριασµό της ∆ΕΗ Hi… Hi… αλλά και οι ποµποί για τις δοκιµές των HF δεν
πήγαιναν πίσω. Πάντως η περιοχή µεταξύ 30-10m είναι µια περιοχή στην οποία το φαινόµενο της
Ιονοσφαιρικής ηχούς είναι συχνό και έντονο.
Κοσµική ηχώ!
ΟΚ, αρχικά «δεν µας την έπεσαν εξωγήινοι» ησυχάστε. Η Κοσµική ηχώ είναι ένα φυσικό φαινόµενο
εξαιρετικού ενδιαφέροντος και µοιάζει πάρα πολύ µε την Ιονοσφαιρική Ηχώ, ας την γνωρίσουµε
λοιπόν.
Γύρω στο 1933 µε 1935 περίπου δέκα δώδεκα χρόνια µετά την ανακάλυψη τους Ιονοσφαιρικής ηχούς
ανακαλύφθηκε η «Κοσµική ηχώ». Τότε για πρώτη φορά παρατηρήθηκε µακρινή ηχώ µε χρόνο
καθυστέρησης 3 ~ 15 δευτερόλεπτα µε συνηθισµένη τιµή τα 8 sec. Για προσέξτε, στην Ιονοσφαιρική
ηχώ ο χρόνος επανάληψης του σήµατος ήταν 0.1373 έως 0.1385 δευτερόλεπτα, τώρα µιλάµε για 3
έως 15 δευτερόλεπτα, χρόνος αρκετός για να ακούσει ο οποιοσδήποτε τον εαυτό του να καλεί CQ
DX!!!
Από µόνο του το γεγονός είναι απίστευτο, να ακούς την φωνή σου από το µεγάφωνο του ίδιου του
ποµποδέκτη σου ζωντανά, πόσο µάλλον να ακούς τον ίδιο σου τον εαυτό να χειρίζει Morse έστω και
για 3 µε 15 δευτερόλεπτα.
Απίστευτο και όµως αληθινό!
Υπάρχουν διάφορες θεωρίες µε
επικρατέστερη την εξής:
Η κοσµική ηχώ προέρχεται από
σήµα το οποίο εισχωρεί µέσα στην
Ιονόσφαιρα και ανακλάται από µια
πολύ µακριά από την γη
ευρισκόµενη περιοχή η οποία
σχηµατίζεται από ηλεκτρόνια
εκπεµπόµενα από τον ήλιο.
Για προσέξτε την διαφορά, τα
ραδιοκύµατα στην ιονόσφαιρα
ανακλώνται σε ιονισµένες από τις
υπεριώδεις ακτίνες περιοχές. Στην
κοσµική ηχώ τα ραδιοκύµατα
ανακλώνται σε περιοχές γεµάτες
από ηλεκτρόνια που προήλθαν από
τον ήλιο.
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Τα εκπεµπόµενα από τον ήλιο ηλεκτρόνια κάτω από την επίδραση του µαγνητικού πεδίου της γης
κινούνται και δηµιουργούν σχηµατισµούς σε µεγάλες αποστάσεις από την γη. Αυτοί οι σχηµατισµοί
είναι αντανακλαστικές επιφάνιες µε άξονα που συµπίπτει µε τον άξονα του µαγνητικού πεδίου της γης.
Με απλά λόγια κάπου πολύ πολύ πολύ πολύ πιο ψηλά από το στρώµα F2 κάπου στο διάστηµα δηλαδή,
δηµιουργείται ένα στρώµα ηλεκτρονίων το οποίο αντανακλά πίσω στην γη τα ραδιοκύµατα και µάλιστα
απολύτως ΑΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΑ. ∆ηλαδή η επιστροφή του της εκποµπής µας από το διάστηµα πίσω στη γη
είναι το ίδιο ποιοτική όπως την στιγµή που την εξέπεµψε η κεραία µας.

Επίλογος (Επιτέλους)
Η εξερεύνηση των βραχέων κυµάτων άρχισε νωρίς και συστηµατικά λίγο µετά το 1900. Ανακαλύφθηκε
η ύπαρξη των ιονοσφαιρικών στρωµάτων µε πρώτο το στρώµα Ε και στην συνέχεια τα F1 και F2. Το
στρώµα D είναι το λιγότερο γνωστό και περισσότερο επιζήµιο ιονοσφαιρικό στρώµα.
Όλα τα ιονοσφαιριακά στρώµατα αντανακλούν τα ραδιοκύµατα, το ύψος ανάκλασης και το µήκος του
άλµατος δεν είναι σταθερά αλλά εξαρτώνται από την γωνία πρόσπτωσης, της συχνότητα, και την
ηλιακή δραστηριότητα.
Το ύψος σχηµατισµού των ιονοσφαιρικών στρωµάτων είναι γνωστό αλλά όχι σταθερό, το ίδιο
συµβαίνει και µε το πάχος τους, και τα δύο όµως έχουν άµεση σχέση µε την ηλιακή δραστηριότητα.
Τα ιονοσφαιρικά στρώµατα ακολουθούν την πορεία του ήλιου, όπως και η εµβέλεια των ραδιοκυµάτων.
Η καλύτερη ώρα για επαφές DX είναι νωρίς το πρωί-λυκαυγές και αργά το απόγευµα- λυκόφως.
Η διάδοση των ραδιοκυµάτων στα βραχέα κύµατα έχει άµεση εξάρτηση από τον αριθµό των ηλιακών
κηλίδων, την ένταση της υπεριώδους ακτινοβολίας και την εκποµπή φωρτισµένων σωµατιδίων και
ηλεκτρονίων από την επιφάνεια του ήλιου προς την ατµόσφαιρα της γης.
Το µαγνητικό πεδίο της γης επιρρεάζεται από την ηλιακή δραστηριότητα αλλά το ίδιο επιδρά άµεσα στα
ηλιακά σωµατίδια που φτάνουν στην ατµόσφαιρα της γης.
Κατά την διάδοση των ραδιοκυµάτων παρατηρήθηκαν φαινόµενα ηχούς, Όταν αυτό συµβαίνει µέσα
στην ίδια την ιονόσφαιρα ονοµάζονται ιονοσφαιρική ηχώ ενώ όταν συµβαίνει µακριά µέσα στο
διάστηµα ονοµάζεται Κοσµική ηχώ.
Αγαπητοί φίλοι εύχοµαι σε όλους πολλά 73, να είστε καλά, να χαίρεστε τις οικογένειες σας και το χόµπι
µας και… ο Θεός να µας βοηθήσει.

de SV1NK
Μάκης
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ΚΕΡΑΙΑ BOBTAIL CURTAIN
Γράφει ο Ντίνος Νοµικός – SV1GK
Η ΙΣΤΟΡΙΑ
Η κεραία αυτή ανακαλύφθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1940 από τον Woodrow (Woody) Smith –
W6BCX , ο οποίος µάλιστα την πρωτοπαρουσίασε δηµοσιεύοντας ένα άρθρο µε τίτλο «Bet My Money on a Bobtail
Beam» στο περιοδικό CQ τον Απρίλιο του 1948 .
Το όνοµά της το έδωσε ο ίδιος ο δηµιουργός της και σε ελεύθερη µετάφραση σηµαίνει: Η κουρτίνα µε τα
βαριά στόρια .
Μετά από αρκετά χρόνια ακολούθησαν και άλλες δηµοσιεύσεις γι αυτόν τον τύπο της κεραίας , όπως του
Jerrold A. Swank – W8HXR , µε τίτλο «The 20 Meter Double Bobtail» στο περιοδικό 73 τον Μάιο του 1980 , αλλά
και από τον ίδιο τον δηµιουργό της Woodrow Smith – W6BCX , ο οποίος επανήλθε τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο
του 1983 στο περιοδικό Ham Radio µε τίτλο «The Bobtail Curtain and Inverted Ground
Plane».
O Woodrow Smith – W6BCX συµµετείχε στις
εκδόσεις του RADIO HANDBOOK από το 1939 µέχρι
και το 1941 (Εικόνα 1) καθώς και του περιοδικού
RADIO magazine .
Εργάστηκε σαν chief engineer στην εταιρεία Gonset
Company και ήταν ο σχεδιαστής του πασίγνωστου
ποµπού Commander που κάλυπτε τις µπάντες 160 –
10 µέτρα καθώς και τα 6 µέτρα σε διαµόρφωση AMCW (Εικόνα 2) .
Σήµερα διάφορα τµήµατα της εταιρείας Gonset
έχουν αγοραστεί από την Raytheon και την SBE .

Η ΚΕΡΑΙΑ BOBTAIL CURTAIN
Η κεραία αυτή (Εικόνα 3) αποτελείται από ένα οριζόντιο τµήµα µήκους λ και από τρία κάθετα τµήµατα
µήκους λ/4 το κάθε ένα τα οποία είναι µονωµένα από το έδαφος .
Με απλά λόγια η κεραία Bobtail µοιάζει µε το κεφαλαίο γράµµα Ε που κοιτάζει προς τα κάτω .
Η κεραία αυτή ανήκει στην οικογένεια των κεραιών µε την ονοµασία «Inverted Ground Plane».
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Μια κεραία Bobtail δεν µπορεί να τροφοδοτηθεί κατ
ευθείαν µε οµοαξονικό καλώδιο 50 Ωµ , λόγω του ότι η σύνθετη
αντίσταση της είναι αρκετές εκατοντάδες Ωµ .
Γι αυτόν τον λόγο τροφοδοτείται µέσω ενός
συντονιζόµενου κυκλώµατος L-C , όπως ακριβώς φαίνεται στην
(Εικόνα 3) .
Βέβαια παρουσιάζει και ένα πλεονέκτηµα , γιατί µε την
συνδεσµολογία αυτή ∆εν χρειάζονται radials για να
λειτουργήσει , ένα κοτετσόσυρµα διαστάσεων 1m επί 2m και
απλωµένο στο έδαφος , λειτουργεί σαν ένα θαυµάσιο
αντίβαρο ακόµη και για την µπάντα των 80 µέτρων .
Το διάγραµµα ακτινοβολίας µιας τέτοιας κεραίας είναι ίδιο µε αυτό του απλού διπόλου λ/2 (Εικόνα 4) ,
µόνο που στην συγκεκριµένη περίπτωση έχουµε πολύ µεγαλύτερη απολαβή , η οποία φτάνει ακόµη και τα 5 dBi .
Ο κάθε λοβός ακτινοβολίας της έχει ένα άνοιγµα γύρω στις 50ο ,
οπότε και σε συνδυασµό µε την µικρή σχετικά κάθετη γωνία
ακτινοβολίας που παρουσιάζει και η οποία είναι της τάξεως των 20ο –
30ο (ανάλογα βέβαια και µε την αγωγιµότητα του εδάφους) , την
κάνει ιδανική για DX , έχοντας επιπλέον το πλεονέκτηµα να εµφανίζει
αισθητά χαµηλότερα επίπεδα θορύβου από ότι θα παρουσίαζε µια
κλασσική κάθετη κεραία .
Αν δεν υπάρχει πρόβληµα χώρου , ώστε να αναπτυχθεί σωστά η
κεραία Bobtail , τότε θα σας αποζηµιώσει µε το παραπάνω
προσθέτοντας µια καλή απολαβή , ειδικά στις συχνότητες πάνω από
τους 14 MHz και αυτό διότι σε αυτές τις συχνότητες έχει παρατηρηθεί ότι οι οριζόντιες κεραίες λειτουργούν πολύ
καλλίτερα από τις κάθετες , εκτός φυσικά εάν η κάθετη διαθέτει ιδανικά αγώγιµο έδαφος ή είναι τοποθετηµένη
πάνω από θαλασσινό νερό .
Η κατανοµή των ρευµάτων σε µια κεραία Bobtail φαίνεται
στην (Εικόνα 5) .
Όλη η κεραία κατασκευάζεται
διαµέτρου 1,5mm – 2mm.

από

σύρµα

πολύκλωνο

Ας δούµε όµως τώρα πώς κατασκευάζεται το συντονιζόµενο
κύκλωµά της .
Κατ’ αρχήν , αν η κεραία µας πρόκειται να χρησιµοποιηθεί
µόνο για µια συγκεκριµένη µπάντα , θα µπορούσαµε να
χρησιµοποιήσουµε στην θέση του µεταβλητού έναν σταθερό
πυκνωτή
και
την
προσαρµογή
της
κεραίας µε την γραµµή
µεταφοράς
να
την
πετυχαίνουµε µε την κατάλληλη λήψη στο πηνίο .
Ο Πίνακας 1 , που ακολουθεί , µας δίνει ενδεικτικές τιµές για την
χωρητικότητα C και την αυτεπαγωγή L που πρέπει να έχουν τα στοιχεία
αυτού του συντονιζόµενου κυκλώµατος , ανάλογα φυσικά και µε την
συχνότητα λειτουργίας του .
Στην περίπτωση λοιπόν που θα θέλαµε να χρησιµοποιήσουµε
σταθερό πυκνωτή , τότε µπορούµε να τον κατασκευάσουµε µόνοι µας
χρησιµοποιώντας ένα κοµµάτι καλώδιο coaxial τύπου RG-8 ή RG-213 . Τα
καλώδια αυτά παρουσιάζουν µια χωρητικότητα 1pF ανά εκατοστό , οπότε
επιλέγοντας ένα κατάλληλο µήκος αυτού του καλωδίου πετυχαίνουµε την
χωρητικότητα που χρειαζόµαστε , και ο πυκνωτής µας πλέον θα έχει την
µορφή της (Εικόνας 6) .
Το
πηνίο
κατασκευάζεται
από
χάλκινο
µονόκλωνο σύρµα διαµέτρου όχι µικρότερης
των 2 mm και αυτό εφ’ όσον η ισχύς που
διαθέτουµε είναι µέχρι 300 Watts , αν όµως
πρόκειται
κάποιος
να
χρησιµοποιήσει
µεγαλύτερη ισχύ τότε το πηνίο θα πρέπει να
κατασκευαστεί από χάλκινο σωληνάκι διαµέτρου
6 mm .
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Η διάµετρος του πηνίου δεν είναι ιδιαίτερα
κρίσιµη , ένα τούµπο (αν είναι από πορσελάνη ακόµη
καλύτερα) µε διάµετρο από 5 cm µέχρι 8 cm είναι ότι
πρέπει .
Έτσι για παράδειγµα , αν θέλουµε το πηνίο µας να
συντονίζει π.χ. στην µπάντα των 80 µέτρων , θα πρέπει να
τυλίξουµε 26 σπείρες από χάλκινο µονόκλωνο σύρµα
διαµέτρου 2mm πάνω σε ένα τούµπο διαµέτρου 6 cm .
Ένα τέτοιο πηνίο θα παρουσιάζει µια αυτεπαγωγή
γύρω στα 22 µH , οπότε το πηνίο µας µαζί µε τον πυκνωτή
κατασκευασµένον από καλώδιο coaxial θα είναι όπως στην
(Εικόνα 7) .
Πάντως αν υπάρχει ένα πηνίο εξόδου από κάποιον παλαιό ποµπό , µαζί µε έναν αραιόφυλλο µεταβλητό πυκνωτή
κάνουν αρκετά καλή δουλειά .
Όλο αυτό το συντονιζόµενο κύκλωµα , πυκνωτής και πηνίο , θα πρέπει να τοποθετηθεί µέσα σε ένα
πλαστικό κουτί , όπως φαίνεται και στην (Εικόνα 8) και να µονωθεί πάρα πολύ καλά από την υγρασία .

MULTIBAND ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μια κεραία Bobtail , λόγω των ειδικών διαστάσεών της , δεν µπορεί
να λειτουργήσει συγχρόνως σε πολλές συχνότητες .
Ο Hal Kennedy – N4GG ,διαπίστωσε όµως ότι µε µια διαφορετική
συνδεσµολογία και θυσιάζοντας 1 dBi από την απολαβή της κεραίας Bobtail
µπορούµε να πετύχουµε multiband λειτουργία της κεραίας µε µια απολαβή
γύρω στα 4 dBi .
Η συνδεσµολογία της κεραίας του N4GG , φαίνεται στην (Εικόνα 9) .
Στο συγκεκριµένο σχέδιο , έχει αντικατασταθεί το µεσαίο κάθετο
σκέλος της κεραίας
Bobtail
µε
την
κάθοδο των 50 Ωµ ,
η οποία τροφοδοτεί
την
κεραία
µέσω
ενός balun 1:1 .
Βέβαια µε αυτήν την
συνδεσµολογία
αλλάζει το διάγραµµα
ακτινοβολίας
της
κεραίας , δηµιουργώντας επί πλέον λοβούς , όπως άλλωστε φαίνεται και από
την (Εικόνα 10) .
Με αυτή την συνδεσµολογία όµως του N4GG , µπορούµε συνδέοντας
παράλληλα και άλλες κεραίες στο ίδιο σηµείο τροφοδοσίας τους να πετύχουµε
την επιθυµητή multiband λειτουργία (Εικόνα 11) .
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Οι αποστάσεις µεταξύ των κεραιών µπορούν να σταθεροποιηθούν µε την βοήθεια αποστατών , οι οποίοι
δεν είναι τίποτα άλλο παρά κοµµάτια από σωλήνα PVC , όπως ακριβώς φαίνονται και στην (Εικόνα 12) .

Στην περίπτωση µάλιστα που κάποιος θέλει να κατασκευάσει την κεραία αυτήν ώστε να λειτουργεί µόνο
σε δύο µπάντες π.χ. στα 80 και στα 20 µέτρα , µπορεί να χρησιµοποιήσει την συνδεσµολογία της (Εικόνας 13) , µε
τις διαστάσεις όπως ακριβώς αναφέρονται .

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η κεραία Bobtail αποτελεί , για κάποιον που δεν θέλει να δίνει στόχο χρησιµοποιώντας πύργο µε
µεγάλες κατευθυνόµενες αλουµινένιες κεραίες , την ιδανική λύση , αρκεί φυσικά να διαθέτει τον κατάλληλο χώρο
για να τοποθετήσει µια κεραία Bobtail , και αυτό γιατί
πετυχαίνει µε µια απλή συρµάτινη κεραία µια πολύ καλή
απολαβή , γύρω στα 5 dBi .
Αν µάλιστα θέλει multiband λειτουργία µπορεί να
χρησιµοποιήσει την ιδέα του N4GG που ήδη αναφέραµε .
Η κεραία Bobtail µπορεί να χρησιµοποιηθεί και
στα VHF και µάλιστα υπό µορφή beam , αρκεί να
χρησιµοποιηθούν δύο τέτοιες κεραίες σε ορισµένη
απόσταση µεταξύ τους που η µια θα παίζει τον ρόλο του
ανακλαστήρα και η άλλη του οδηγού στοιχείου (Εικόνα
14) .
Περισσότερα όµως στο επόµενο τεύχος του 5-9 report µε µια παραλλαγή της κεραίας Bobtail , που
λέγεται Half Square Antenna .

Μέχρι τότε όµως , πολλά 73 .
Ντίνος – SV1GK
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Πρόβλεψις ∆ιαδώσεως από το Κεντρικόν Αιγαίον.
Γράφει ο SV1CU/SV8
Παναγιώτης Μαργαρίτης
sv1cu@otenet.gr

Αφορά την χρήση κεραίας Καθέτου, µε γίηνον επίπεδον εις τα 3 µέτρα.
Εγκάρσια τοµή κατανοµής ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας.
EZNEC Pro /2

Μέγιστη ισχύς ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας εις τις 22⁰
Εύρος δέσµης 34,5⁰ , - 3 db εις τις 8,1⁰ και 42,6⁰
Συχνότητα 14 ΜΚ
Απολαβή 0.43 db ως προς ισοτροπική κεραία
Έδαφος βραχώδες
Τα διαγράµµατα για τις υπόλοιπες συχνότητες µας δίδουν τα ακόλουθα δεδοµένα µε την ίδια σειρά ως τα ανωτέρω
,µε την κεραία συντονισµένη στην αναφερόµενη συχνότητα. Η απολαβή όπως φαίνεται είναι αµελητέα για όλες τις
περιπτώσεις. Η ακτινοβολούµενη ισχύς είναι 100 βατ. Τα -3db δηλώνουν ότι η ισχύς εις τα δύο σηµεία
αντιστοιχούντα ως ανωτέρω στις 8,1⁰ και 42,6⁰ του διαγράµµατος είναι 50 βατ.
12⁰/ εύρος 18⁰ και 5⁰ µε 23⁰ εις τα -3db/1.85ΜΚ/1,32db ισοτρ.
13⁰/εύρος 19,1⁰ και 5.5⁰ µε 24.5⁰ εις τα -3db/3,6ΜΚ/1.7db ισοτρ.
13⁰/εύρος 19.3⁰ και 5.5⁰ µε 25⁰ εις τα -3db/7ΜΚ/2.14db ισοτρ.
13⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 25⁰ εις τα -3db/10.1ΜΚ/2.32db ισοτρ.
19⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 24.5⁰ εις τα-3db/18.1ΜΚ/2.5db ισοτρ.
13⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 24.5⁰ εις τα -3db/21.1ΜΚ/2.54db ισοτρ.
13⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 24.5⁰ εις τα -3db/24.9ΜΚ/2.57db ισοτρ.
13⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 24.5 εις τα -3db/28.5ΜΚ/2.59db ισοτρ.
Οι επτά πίνακες δίδουν τις καµπύλες µέγιστης χρησιµοποιήσιµης συχνότητας. ερυθρή, την επίσης µέγιστη
χρησιµοποιήσιµη συχνότητα του στρώµατος Ε κίτρινη, την βέλτιστη χρησιµοποιήσιµη συχνότητα πράσινη και την
γωνίαν ακτινοβολίας µωβ της κεραίας για την οποίαν έχουµε την ισχύ των 100βατ.
Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την διεθνήν ώραν. Ο αριστερός κάθετος άξονας την συχνότητα και ο δεξιός άξονας
την γωνίαν εις µοίρες.Εις την επικεφαλίδα αναφέρεται το στίγµα της Μυκόνου και τα στίγµατα των σταθµών µε
την απόσταση µεταξύ των δύο σηµείων.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2011
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Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός: 4U1UN

Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός: OA4B
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Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός: ZS6DN

Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός: VK6RBP
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Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός: JA2IGY

Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός: W6WX
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Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός: LU4AA

Αν έχεις κάτι να µοιραστείς µε την Ελληνική Ραδιοερασιτεχνική
κοινότητα στείλτο για δηµοσιευση στο επόµενο τεύχος.
Μπες στην συντακτική οµάδα του

5-9 Report.

Έλα στην παρέα….
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Greek Islands On The Air – GIOTA award programme.

GIOTA 10 HELLENIC ISLANDS

Απαιτούνται 10 επιβεβαιωµένες επαφές από 10 Ελληνικά νησιά
και τουλάχιστον από ένα από:
Βόρειο Αιγαίο. Νότιο Αιγαίο. Θάλασσα ∆ωδεκανήσου. Κρητικό
Πέλαγος. Ιόνιο Πέλαγος.
GIOTA POSEIDON AWARD - 30 HELLENIC ISLANDS

Απαιτούνται 30 επιβεβαιωµένες επαφές από 30 Ελληνικά νησιά
και τουλάχιστον από ένα από:
Βόρειο Αιγαίο. Νότιο Αιγαίο. Θάλασσα ∆ωδεκανήσου. Κρητικό
Πέλαγος. Ιόνιο Πέλαγος.
Περισσότερες πληροφορίες:

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

GIOTA DXpeditioners Award – 3 GREEK ISLANDS

Απαιτείτε η ενεργοποίηση 3 νησιών σε οποιοδήποτε
Ελληνικό Πέλαγος.
GIOTA DXpeditioners «ODYSSEY» Award – 6 GREEK ISLANDS

Απαιτείτε η ενεργοποίηση 6 νησιών σε οποιοδήποτε
Ελληνικό Πέλαγος.
Περισσότερες πληροφορίες:

www.greekiota.gr
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Αν έχετε στην περιοχή σας
συναδέλφους χωρίς πρόσβαση
στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5
"5--9
Report" και δώστε τους.
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