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∆ιαβάστε σε
αυτή την έκδοση:
Ρεύµατα και
τάσεις ....
Μικροκύµατα...
SZ1EET…
VHF QSO Party...
Half Square...
Σηµανση
κεραιών...
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

Γράφει ο
Κωνσταντίνος (Ντίνος) Ι. Ψιλογιάννης
din.boxmail@gmail.com
Λόγω εποχής και επικαιρότητος καταιγίδων πρέπει να εξαντλήσουµε το θέµα των
υψηλών τάσεων και εντάσεων στις ραδιοερασιτεχνικές εγκαταστάσεις από τα
κεραυνικά φορτία που είχα υποσχεθεί στο προηγούµενο τεύχος.
Oι υπολογισµοί είναι απλοί αλλά τα µεγέθη θα σας "τροµάξουν" αυτό που µας σώζει είναι ο πολύ
µικρός χρόνος εκατοµµυριοστά του δευτερολέπτου, που διαρκεί συνήθως το φαινόµενο.
H αναφορά θα γίνει σε µία κλασική περίπτωση ενός ιστού
ύψους 20 µέτρων Mεταλλικός γαλβανισµένος ή αλουµινίου
σε 7 τµήµατα η αντίσταση σε κάθε ένωση είναι 0,001 Ωµ
σύνολο 0,007 Ωµ , αυτό σηµαίνει ότι αυτή η πάρα πολύ
µικρή αντίσταση για ένα σύνηθες κεραυνικό φορτίο 18.000
Volt δηµιουργεί διαφορά δυναµικού µεταξύ κορυφής και
βάσεως του ιστού 4500 volt.
Oι οµοαξoνικές γραµµές έχουν και αυτές αντίσταση αλλά
λόγω του µικρού σχετικά µήκους περίπου 30 µέτρα για τον
συγκεκριµένο ιστό είναι αµελητέες.
Aλλά εκτός της αντιστάσεως έχουµε και την αυτεπαγωγή
ανά µέτρο εξαρτώµενη απο τις γεωµετρικές διαστάσεις του
ιστού εάν είναι πλάτος ¸ ύψος £ 1 % τότε η αυτεπαγωγή του είναι περίπου 40 µH , εάν λάβουµε
τον ιστό σαν πολλαπλάσιο µήκους κύµατος λ/4, η ιδιοσυχνότητά του είναι στους 3.342 kHz oπότε η
αυτεπαγωγή του είναι περίπου 36 µH. (L=377¸ 2π F)
O οµοαξονικός αγωγός έχει περίπου 72 µH και εάν σε ένα ύψος 3 µέτρων από την βάση του ιστού
εισέρχεται στο κτίριο δηµιουργείται µία ακόµη αυτεπαγωγή 4 µH στο κύκλωµα του ιστού.
Στο σχέδιο φαίνονται οι αυτεπαγωγές και η τελικές τιµές που αναπτύσσονται.
Aπό όλες τις περιπτώσεις η βέλτιστη είναι αυτή που η οµοαξονική κάθοδος ακολουθεί µέχρι
την βάση του ιστού γειώνεται ο εξωτερικός αγωγός (θωράκιση) και από εκεί στο ύψος του
εδάφους µέσα σε σωλήνα, ή κανάλι, ή σχάρα εισέρχεται στο κτίριο του σταθµού µας όπου
ξανά γειώνεται.
Aυτή η διάταξη προστατεύει τις συσκευές µας διότι όλο το εξωτερικό κύκλωµα έχει άµεση
πρόσβαση
στην
γείωση
χωρίς
κύκλους
και
προεκτάσεις,
µέσα
από
τις
συσκευές
µας
στο κτίριο.
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Σελίδα 3

Όλες οι άλλες περιπτώσεις είναι
λύσεις ανάγκης εάν δεν µπορούµε να
εφαρµόσουµε την ανωτέρω λύση.
Σε ένα τέλειο έδαφος - γείωση ένα
φορτίο της τάξεως των 2µs
(2
εκατοµµυριοστών
του
δευτερολέπτου) 18.000 Ampere από
τα ποιό συνήθη θα δηµιουργήσει
διαφορά
δυναµικού
µεταξύ
κορυφής ιστού µε την βάση του
243.000 Volt.
Tώρα νοµίζω ότι καταλαβαίνετε γιατί
πρέπει να εκτονώνουµε και να
διαλύουµε τα κεραυνικά φορτία
και όχι να τα προκαλούµε πολύ
µάλιστα να τα πρoσκαλούµε µε τα
κοινά αλεξικέραυνα ακίδος που
αναπτύσσουν
φορτία
απο
200.000 έως 1.000.000 Volt
Aυτά ως προς την τάση στο ρεύµα
που αναπτύσσεται στα οµοαξονικά
καλώδια
και
τους
αγωγούς
τροφοδοσίας
των
κινητήρων
περιστροφής των κεραιών, τους
φανούς εµποδίου κλπ, είναι σε ένα
δυναµικό 243 kV.
Oι δε εντάσεις είναι της τάξεως των
18 kA για µία συνήθη εκκένωση, ενώ
στα συστήµατα εκτονώσεως τα
ρεύµατα είναι MONO περίπου 0,5
Ampere.
O
κεραυνός
σχηµατίζει
την
κυµατοµορφή του µε άνοδο στα 2 µs
και εκτόνωση σε 10 έως 45 µs στο
50% του επιπέδου του.

H προδιαγραφή (Standard της IEEE) είναι 8 επί 20 µs κυµατοµορφή η ένταση κορυφής
είναι 18 kA για τη πρώτη κρούση και περίπου το µισό για την δεύτερη και τρίτη.
Tρείς κρούσεις είναι ο αριθµός ενός συνηθισµένου κεραυνού.
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Σελίδα 4

Για να συνοψίσουµε
όλες τις
παραδοχές πρέπει να αποτρέψουµε
πρωτίστως τα κεραυνικά φορτία ή να
τα "εκτονώσουµε" γιατί η κλασική
περίπτωση ακίδος και πρόκληση
κεραυνού
έχει σαν αποτέλεσµα
δηµιουργίας Yψηλού Mαγνητικού
Παλµού που τα αποτελέσµατα του
µπορεί να είναι και άκρως επικίνδυνα
σε πολλές περιπτώσεις όπως δείχνουν
τα σχέδια.
∆εν αρκεί
να έχουµε µία άριστη
γείωση και ένα υψηλά τοποθετηµένο
αλεξικέραυνο απλής ακίδος διότι αυτή
η µέθοδος µπορεί να προστατεύει
µερικώς τα κτίρια
είναι άκρως
ακατάλληλη
όµως
για
τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις και
σύγχρονες ηλεκτρονικές
συσκευές
και ηλεκτρονικούς υπολογιστές .
τον
Yψηλό
H προστασία από
Hλεκτροµαγνητικό Παλµό EMP που
µπορεί
να
προκληθεί
από
το
κεραυνικό φορτίο δυστυχώς δεν είναι
δυνατή η προστασία από αυτό
µε
συνήθη µέσα , απαιτεί δαπανηρές
εγκαταστάσεις
θωρακισµένους
χώρους
ειδικά φίλτρα διελεύσεως
όλων των γραµµών οµοαξονικών
ρεύµατος
ακόµη
σωληνώσεων
κλιµατιστικών, αποχετεύσεων
κλπ
πολυσύνθετες διατάξεις πολύ υψηλού
κόστους.
Eίναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο που
έχει
απασχολήσει
την ∆ιεθνή
Eπιστηµονική Kοινότητα και ειδικά τις
Ένοπλες ∆υνάµεις σε ολόκληρο τον
Kόσµο διότι σε πειράµατα και δοκιµές
τεχνητής
δηµιουργίας
Hλεκτροµαγνητικού Παλµού
µε την
έκρηξη Yδρογονοβόµβας σε µεγάλο
ύψος ο ονοµαζόµενος NEMP δηλαδή
Nuclear
Electromagnetic
Pulse
απόδειξε ότι τίποτα δεν µπορεί να
"επιζήσει"
ούτε
αυτοκίνητο ούτε
απλές
ηλεκτρικές συσκευές πόσο
µάλλον ηλεκτρονικές διατάξεις.
Eµείς οφείλουµε να ακολουθήσουµε την απλή λογική µε τα πλέον οικονοµικά αλλά και αποδεδειγµένα
µέσα όχι προκλήσεως αλλά εκτονώσεως του κεραυνού που θα θελήσει να µας επισκεφθεί .
Στην συνέχεια θα συµπληρώσω τις οδηγίες κατασκευής γείωσης RF πού έδωσα στο
προηγούµενο τεύχος του 5-9 Report…
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ΠΩΣ ΘA ΦTIAΞOYME MIA ΓEIΩΣH RF OTANH ΓEIΩΣH MAΣ EINAI ΣE AΠOΣTAΣH…
Aρκετοί Pαδιοερασιτέχνες ζήτησαν µε e-mail τους διευκρινίσεις για την -σύνδεση του σταθµού µε
την γείωση όταν αυτή είναι µεγαλύτερη των 3 µέτρων που είχα περιγράψει στην προηγούµενη
παρουσίαση. Aυτή πρέπει να γίνει από οµοαξονικό καλώδιο για να είναι ανεξάρτητη από το µήκος της
και RF διαρροές.
Tο σχέδιο που παραθέτω είναι απλό να κατασκευασθεί χρειάζεται µόνο µερικά υλικά που βρίσκονται
εύκολα στο εµπόριο. (oι φωτογραφίες των υλικών είναι για διευκόλυνση των ποιό νέων και αρχάριων).
Eάν και πάλι έχετε απορίες επικοινωνήστε στο din.boxmail@gmail.com
1 πλαστικό κουτί (διακλαδώσεων) µικρών διαστάσεων 10 χ 10 εκατοστά. (κουβίδης)
1 οµοαξονικός συνδετήρας UHF SO-239 σασσί ή τύπου N UG-58 σασσί (µε 4 οπές και αντίστοιχες
βίδες-παξιµάδια διαµέτρου 3 mm και µήκους 10 mm)
1 µονωτήρας διελεύσεως (εάν το κουτί είναι µεταλλικό ή µιά βίδα
πλαστικό )
1 πυκνωτής κεραµικός 0,001 µ F

διαµ. 6 mm x 20 εάν είναι

στα 1000 volt.

XX µέτρα οµοαξονικού καλωδίου τύπου RG-8 ή

RG-213 50 Ωµ.

1 οµοαξονικός συνδετήρας ( αρσενικός) PL-259 (ή τύπου N αρσενικός UG-21 )τότε και ο
συνδετήρας του σασσί πρέπει να είναι τύπου N θηλυκός UG-58 ). σχετικές φωτογραφίες.
2 ακροδέκτες για τον πυκνωτή.
2 για την σύνδεση στην βίδα προς την γείωση του σταθµού.
3 ακροδέκτες για την σύνδεση (µε την γείωση στα δύο άκρα )

KOYTI

10 X 10

UHF SO-239

TYΠOY N

UG-58

TYΠOY N
UG-21
MONΩTHPAΣ ∆IEΛEYΣEΩΣ
ΠYKNΩTHΣ
BI∆A ∆IEΛEYΣEΩΣ ANTI TOY MONΩTHPA

4 BI∆EΣ ΓIA TON
ΣYN∆ETHPA ΣTO KOYTI

AKPO∆EKTEΣ

UHF

KEPAMIKOΣ

PL-259
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Σελίδα 6

ΠPOEPΓAΣIA ΣYNAPMOΛOΓHΣEΩΣ OMOAΞONIKOY KAΛΩ∆IOY ΣTON
ΣYN∆ETHPA UHF PL-259
BΓAZOYME TON EΞΩTEPIKO MAYPO MAN∆YA 5 EKATOΣTA

EΠIKAΣΣITEPΩNOYME ENA TMHMA 3 EKATOΣTΩN ΠPOΣOXH OXI
ΠAXY !
∆IOTI ∆EN ΘA XΩPAEI ΣTON ΣYN∆ETHPA KANONIKA ΠPEΠEI NA
ΦAINETAI H ΠΛEΞH TOY MΠΛENTAZ.

ME ENA ΠEPIΣTPOΦIKO KOΠTH H ENA MAXAIPI KOBOYME
ΠPOΣEKTIKA TO MΠΛENTAZ 1,5 EKATOΣTO AΠO TO MAYPO .

BΓAZOYME TON ∆IAΦANH MONΩTIKO AΓΩΓO TOY KENTPIKOY
KAΛΩ∆IOY

BAZOYME ΠPOΣEKTIKA TON AΓΩΓO ΣTO ΣYN∆ETHPA AΦOY
EXOYME ΠEPAΣEI TO TMHMA TOY ΣYN∆ETHPA ΠOY BI∆ΩNEI .

ME ENA KOΛΛHTHPI 200 W KOΛΛAME ΣTA ΣHMEIA ΠOY YΠAPXOYN
OI TPYΠEΣ KAI ΦAINETAI TO EΠIKAΣΣITEPΩMENO MΠΛENTAZ.
ΣTHN ΣYNEXEIA KOΛΛAME TON EΣΩTEPIKO AΓΩΓO KAI KOBOYME
TO ΠEPIΣEYMA.

BI∆ΩNOYME TO TMHMA TOY ΣYN∆ETHPA KAI ΠPOETOIMAZOYME THN AΛΛH AKPH ΠOY ΘA
ΣYN∆EΘEI ΣTHN EΞΩTEPIKH ΓEIΩΣH.
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Σελίδα 7

E∆Ω AΦOY AΠOΓYMNΩΣOYME TON EΞΩTEPIKO -AΠOΓYMNΩNOYME KAI TON EΣΩTEPIKO AΓΩΓO
TOYΣ ΣYΣTPEΦOYME MAZI TOΠOΘETOYME TON AKPO∆EKTH XAΛIKINO H EΠIKAΣΣITEPΩNENO
KAI TOYΣ KOΛΛAME MAZI.
TO ΣHMEIO AYTO ΘA ΣYN∆EΘEI ME THN PAB∆O ΓEIΩΣEΩΣ.
ME KATAΛΛHΛO TETPAΓΩNO ΣYN∆ETHPA ΣE MIA AΠO TIΣ 4 BI∆EΣ TOY.
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Σελίδα 8

Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος
sv1nk@hotmail.com

1.2 GHZ σε φορητό, τα µικροκύµατα στην παλάµη σας!

Γεια σας αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, βραχέα – βραχέα – βραχέα, αµάν… γράψε και τίποτα άλλο
άνθρωπε µου, βρισκόµαστε στο 2011 και χάριν του «Μνηµονίου» οι τιµές των ποµποδεκτών 1.2 GHZ
έχουν πέσει αρκετά ώστε να µπορέσουµε να τους αγοράσουµε και να ασχοληθούµε µε τα…
µικροκύµατα!

Στα µικροκύµατα οι Yagi είναι µικρές και τα «πιάτα» κυριαρχούν!
Τί σου είναι το µνηµόνιο… από εκεί που οι ποµποδέκτες 1,2 GHZ ήταν απλησίαστοι, σήµερα έγιναν
αρκετά προσιτοί ώστε πολλοί συνάδελφοι να µπορούν να διαθέσουν το αντίτιµο και να τους
προµηθευτούν, δίνοντας παράλληλα ζωή και «κίνηση» στη φιλικότερη για τους ραδιοερασιτέχνες
µικροκυµατική µπάντα των 23cm.
Τα µικροκύµατα είναι µια περιοχή συχνοτήτων γεµάτη εκπλήξεις!
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SW1LKP ευτυχής κατασκευαστής και ιδιοκτήτης της
κεραίας.
Πρόσφατα ο καλός φίλος SW1LKP ο Θοδωρής, αφού
ξεπέρασε το σοκ της «επίσκεψης» ενός κεραυνού στο Shack
του (µε µοιραία αποτελέσµατα για µέρος του εξοπλισµού του)
άρχισε να ασχολείται µε τα 23cm. Επειδή µένει στο Κορωπί
είχε το φόβο ότι δεν θα µπορούσε να επικοινωνήσει µε τους
αθηναίους συναδέλφους του, έτσι µου ζήτησε να του
υπολογίσω και να του σχεδιάσω µια κεραία για τα 23cm ώστε
να µπορεί να κάνει τις δοκιµές του.

12 στοιχεία Yagi και η επικοινωνία
Κορωπί – Αθήνα είναι γεγονός!
Η µελέτη –σχεδίαση της κεραίας
διήρκεσε 1, 5 ώρα, και η κατασκευή της
κεραίας τελείωσε σε ένα
Σαββατοκύριακο, φανταστείτε την
έκπληξή µας όταν διαπιστώσαµε πως
µπορούσε να επικοινωνήσει simplex από
το Κορωπί που είναι το QTH του µε
σταθµούς που βρίσκονται πίσω από τον
Υµηττό, στην Νέα Σµύρνη, Χαλάνδρι
κλπ. µε ισχύς από 1 έως 10 Watt Ηι..Ηι..
Αφού λοιπόν άρχισε να υπάρχει Traffic
στα 23cm νοµίζω ότι είναι καιρός να
πούµε λίγα λόγια για τα Μικροκύµατα,
ώστε όσοι συνάδελφοι ασχοληθούν, να
έχουν µια πρώτη ιδέα του τι θα
συναντήσουν σε αυτό το νέο πεδίο
πειραµατικής απασχόλησης και
επικοινωνίας.

Τι είναι τα µικροκύµατα;
Είναι απλά Ραδιοκύµατα όπως τα Μακρά- Μεσαία – Βραχέα κλπ, η περιοχή που εκτείνονται
αρχίζει από τους 300 ΜΗΖ, και τελειώνει στους 300 GHZ (0.3 - 300 GHZ).
Εµείς οι Ραδιοερασιτέχνες έχουµε στην διάθεσή µας για συνοµιλίες και πειραµατισµούς τις
εξής περιοχές συχνοτήτων σύµφωνα µε τον Ελληνικό Κανονισµό Κατανοµής Ζωνών
συχνοτήτων – ΕΚΚΖΣ - 2006
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1. Από 1.240 – 1.300 GΗΖ
2. Από 2.300 – 2.450 GΗΖ
3. Από 5.650 – 5.850 GΗΖ
4. Από 10.0 – 10.500 GHZ
5. Από 24.0 – 24.250 GHZ
6. Από 47.0 – 47.200 GHZ
7. Από 76.0 – 81.000 GHZ
8. Από 122.250 – 123.0 GHZ
9. Από 134.0 – 141.0 GHZ και
10. Από 241 – 250 GHZ
Άλλες από αυτές τις περιοχές συχνοτήτων τις έχουµε σε πρωτεύουσα βάση εκµετάλλευσης και άλλες
σε δευτερεύουσα. Αναλυτικά µπορείτε να ενηµερωθείτε από το Site της Ένωσης Ελλήνων
Ραδιοερασιτεχνών. (http://www.raag.org/LH2UpLoads/ItemsContent/114/114.pdf)
Γενικές πληροφορίες για τα µικροκύµατα.
Αν και ραδιοκύµατα, τα µικροκύµατα δεν έχουν την συµπεριφορά των πιο χαµηλών συχνοτήτων όπως
τα βραχέα για παράδειγµα. ∆εν είναι καθόλου «ελαστικά» που σηµαίνει ότι δεν µπορούν να
ξεπεράσουν φυσικά εµπόδια πχ λόφους ή τεχνικά έργα πχ µεγάλα οικοδοµικά συγκροτήµατα. Πρακτικά
δεν έχουν κύµα εδάφους αφού αφ’ ενός µεν λόγω της υψηλής απορρόφησης εξασθενεί πολύ γρήγορα,
αφ΄ετέρου επειδή οι κεραίες εκποµπής βρίσκονται αρκετά ψηλά από το έδαφος και η γωνία εκποµπής
τους είναι πολύ στενή τόσο, που πρακτικά δεν εκπέµπουν τίποτε προς το έδαφος.
Κάντε µια απλή δοκιµή. Στερεώστε σε ένα ιστό πχ τηλεοράσεως (4m) ή νεροσωλήνα (6m) ένα φακό
ώστε να µπορεί να φωτίσει τον απέναντι τοίχο. Αφήστε να νυχτώσει καλά και ανάψτε το φακό, θα
παρατηρήσετε ότι δεν µπορείτε να διακρίνετε τα παπούτσια σας ενώ αντίθετα στον φωτισµένο τοίχο
µπορείτε να δείτε τα πάντα πεντακάθαρα.
Το παραπάνω πείραµα σας δείχνει ακριβώς πώς λειτουργεί µια µικροκυµατική κεραία και πώς
διαδίδονται τα µικροκύµατα πάνω από το έδαφος.
Τα µικροκύµατα ∆ΕΝ ανακλώνται σε κανένα Ιονοσφαιρικό στρώµα, τα στρώµατα D, E, F1 και F2 για τα
µικροκύµατα είναι τελείως διαφανή, τα διαπερνούν και µάλιστα χωρίς καµία ουσιαστική απώλεια.
Τα µικροκύµατα διαδίδονται µέσα στην Τροπόσφαιρα, και επηρεάζονται ΑΜΕΣΑ από οποιοδήποτε
Τροποσφαιρικό φαινόµενο. Τα χαρακτηριστικά της τροπόσφαιρας καθορίζουν τις επόµενες βασικές
ιδιότητες διάδοσης των µικροκυµάτων, ας τα δούµε συγκεντρωτικά:

1. Η µεταβολή του δείκτη διαθλάσεως της ατµόσφαιρας σε σχέση µε το ύψος από την επιφάνεια του
εδάφους είναι κατάλληλος ώστε να «παγιδεύει» τα µικροκύµατα και να δηµιουργεί το φαινόµενο της
υπερδιάθλασης, η ένταση του οποίου είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από ότι στα VHF (30 – 300 ΜΗΖ).
Στα µικροκύµατα ένας κυµατοδηγός της τάξης των 30 – 40 m είναι αρκετός για να τα «παγιδεύσει» και
µε την υπερδιάθλαση να τα διαδώσει σε µεγάλες αποστάσεις πέρα από τον οπτικό ορίζοντα.

2. Τα µικροκύµατα απορροφώνται από τους τροποσφαιρικούς σχηµατισµούς όπως η βροχή, το χιόνι,
η οµίχλη, το χαλάζι, ο πολύ δυνατός άνεµος που µετακινεί γρήγορα µεγάλες µάζες αέρα, η απότοµη
µεταβολή της θερµοκρασίας κλπ.

3. Σε περίπτωση που µια δέσµη µικροκυµάτων «πέσει» επάνω στο έδαφος, τότε έχουµε µια πολύ
ισχυρή διασπορά της. Αυτό οφείλεται στις ανωµαλίες του εδάφους, στις πέτρες, το συσσωρευµένο
χώµα, την πυκνή ή αραιή βλάστηση, κλπ.
4. Τέλος η ίδια η ηλεκτρική συµπεριφορά του εδάφους (υγρό, ξηρό, αµµώδες κλπ) παίζει ισχυρό ρόλο
στην διασπορά των µικροκυµάτων, και µάλιστα υπάρχει άµεση σχέση µεταξύ του µήκους κύµατος
εκποµπής και της ηλεκτρικής συµπεριφοράς του εδάφους.
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Τα µικροκύµατα ανακλώνται επάνω σε οποιαδήποτε επίπεδη επιφάνεια µε µεγάλη ευκολία, όπως µια
ακτίνα φωτός. Η ανάκλαση για να πραγµατοποιηθεί χωρίς απώλειες διασποράς εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες. Οι κυριότεροι είναι:

1. Η γωνία πρόσπτωσης πρέπει να είναι µικρή (ολισθαίνουσα γωνία).
2. Η περιοχή πρόσπτωσης των µικροκυµάτων θα πρέπει να είναι επίπεδη, χωρίς ανωµαλίες ή υψηλή
βλάστηση.
Η επίπεδη επιφάνεια της θάλασσας ή µιας λίµνης είναι εξαιρετικό σηµείο ανάκλασης των
µικροκυµάτων.
Εποµένως αν θέλουµε να έχουµε ανάκλαση των µικροκυµάτων προκειµένου να παρακάµψουµε ένα
εµπόδιο που εµποδίζει την επικοινωνία µας θα φροντίσουµε να επιλέξουµε µια περιοχή που να
εναρµονίζεται µε τα παραπάνω κριτήρια.
∆ιακυµάνσεις της έντασης του πεδίου των µικροκυµάτων.
Στις µικροκυµατικές επικοινωνίες µικρών αποστάσεων µε οπτική επαφή και αρκετή ισχύ δεν υπάρχει
απολύτως καµία διακύµανση της έντασης του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου, η επικοινωνία είναι
«τηλεφωνική» όπως λέµε στην Ραδιοερασιτεχνική αργκό. Στις επικοινωνίες όµως «πέραν του
ορίζοντος» στα µικροκύµατα παρατηρούνται πολλές φορές σηµαντικές και άτακτες µεταβολές στην
ένταση του πεδίου τους – QSB - το πλάτος των οποίων φτάνει τα 30dB οπότε και πρακτικά διακόπτεται
η επικοινωνία µεταξύ των µικροκυµατικών σταθµών.
Η περίοδος των διακυµάνσεων – QSB – κυµαίνεται από µερικά δέκατα του δευτερολέπτου έως µερικά
λεπτά, και συνήθως οφείλονται σε µεταβολή του δείκτη διαθλάσεως εξαιτίας της µετατόπισης µεγάλων
µαζών αέρα.
Αν τώρα η µικροκυµατική σας επικοινωνία βασίζεται σε ανάκλαση επάνω σε κάποια επιφάνεια τότε
είναι πολύ πιθανόν να παρατηρηθούν βαθιές και σταθερής συχνότητας διαλείψεις –QSB- για διάστηµα
µερικών ωρών.
Τέλος η οµίχλη ευθύνεται για την «διαταραχή» του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου των µικροκυµάτων
δηµιουργώντας βαθιές και σταθερής συχνότητας διαλείψεις – QSB – στην επικοινωνία µεταξύ
αποµακρυσµένων σταθµών, ή µεταξύ σταθµών µε χαµηλή ισχύ.
∆ιαφορετικές διαλείψεις έχουµε µε κατευθυνόµενες κεραίες, και διαφορετικές µε πανκατευθυντικές.
Στις πρώτες οι διαλείψεις είναι πολύ µικρότερης έντασης από τις δεύτερες.

∆ιαλείψεις µεταξύ µικροκυµατικών σταθµών έχουµε όταν ανάµεσα τους κινείται ένα κύµα κακοκαιρίας
ή καταιγίδας που συνοδεύεται από ένα ψυχρό µέτωπο! (Να δείτε που στο τέλος θα βγω σε κάποιο
κανάλι για να λέω το δελτίο καιρού!!!! Hi..Hi.. ). Οι διαλείψεις έχουν µεγαλύτερο βάθος και συχνότητα
κατά την διάρκεια της νύχτας, τους δε καλοκαιρινούς µήνες το φαινόµενο των νυχτερινών διαλείψεων
παρουσιάζεται µετά τα µεσάνυχτα. Περισσότερες διαλείψεις έχουµε όσο ανεβαίνουµε σε συχνότητα από
τους 0.3 GHZ προς τους 250 GHZ, ιδίως πάνω από την στεριά.
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Υπερδιάθλαση των µικροκυµάτων
Τα µικροκύµατα διαδίδονται ή απλά «ταξιδεύουν» µέσα στην τροπόσφαιρα η οποία δίνει στα
µικροκύµατα ιδιότητες διάδοσης που «ξενίζουν» κάπως τους ραδιοερασιτέχνες που είναι εξοικειωµένοι
µε τα βραχέα κύµατα. Έτσι λοιπόν στα µικροκύµατα έχουµε:

1. Αύξηση της εντάσεως του πεδίου τους µετά την δύση του ηλίου.
2. Αύξηση της διασποράς τους
Αύξηση της απόστασης στην οποία διαδίδονται.
Η αύξηση της εµβέλειας, της απόστασης δηλαδή που διαδίδονται τα µικροκύµατα οφείλεται στο
φαινόµενο της υπερδιάθλασης.
Η υπερδιάθλαση οφείλεται αποκλειστικά και µόνο στις καιρικές συνθήκες, οι ηλιακές κηλίδες και ο
ιονισµός της ιονόσφαιρας δεν έχουν εδώ καµιά
απολύτως σχέση, εποµένως τα όποια QSO γίνονται στα µικροκύµατα δεν εξαρτώνται από τον ιονισµό
της ιονόσφαιρας, αλλά από τις συνθήκες της τροπόσφαιρας. Στα µικροκύµατα ξεχάστε τα ιονοσφαιρικά
και εξοικειωθείτε µε τα Μετεωρολογικά!
Όταν µιλάµε για εµβέλεια στα µικροκύµατα τι αποστάσεις εννοούµε;
Ο παρακάτω πίνακας µας δείχνει και µας εκπλήσσει µε τις δυνατότητες των µικροκυµάτων.

4143 Km στους 1.2 GHZ! Μήπως οι εραστές των βραχέων πρέπει να ανησυχούν;
Ας δούµε λοιπόν τι βοηθά την υπερδιάθλαση των µικροκυµάτων.
Η θάλασσα! Οι καλύτερες συνθήκες για την δηµιουργία υπερδιάθλασης δηµιουργούνται πάνω από την
θάλασσα είτε σε συνθήκες ήρεµου καιρού, είτε σε συνθήκες που επιτρέπουν την δηµιουργία θερµικής
αναστροφής.
Αλλά και η στεριά δεν πάει πίσω εφόσον στην ατµόσφαιρα που βρίσκεται από επάνω της υπάρχουν
συγκεντρώσεις αέρα µε µεγάλο βαθµό υγρασίας.
Πότε έχουµε κατάλληλες συνθήκες διάδοσης των µικροκυµάτων;
Πρώτα – πρώτα τις νύχτες µε καθαρό ουρανό! (Το φεγγάρι προσθέτει ροµαντική νότα αλλά δεν είναι
απαραίτητο Hi..Hi..) Περιοχές µε λίµνες ή γενικά πλούσιες σε νερά δεν είναι κατάλληλες για τον
σχηµατισµό φαινοµένων που επιτρέπουν την µακρινή διάδοση των µικροκυµάτων.
Κατάλληλες συνθήκες διάδοσης των µικροκυµάτων δηµιουργούνται όταν έχουµε το φυσικό φαινόµενο
της «κατολίσθησης» ψυχρών αερίων µαζών από τα υψηλότερα στρώµατα της ατµόσφαιρας προς τα
χαµηλότερα. Αυτό το µετεωρολογικό φαινόµενο συµβαίνει είτε επάνω από τη στεριά είτε επάνω από τη
θάλασσα σε οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου και σε ύψη από 500 – 2000 µέτρα.
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Όταν έχουµε «οριζόντια» µεταφορά αερίων µαζών λόγω διαφοράς θερµοκρασίας από τη ξηρά προς τη
θάλασσα κατά τη διάρκεια της ηµέρας.
Στα µικροκύµατα τον πρώτο ρόλο «παίζουν» οι καλές συνθήκες διάδοσης και όχι η ισχύς εκποµπής,
δείτε τον παρακάτω πίνακα…

126 Κm στους 5.7 GHZ µε 5 mWatt! Αυτό τα λέει όλα…
Η υπερδιάθλαση και η εµβέλεια των µικροκύµατων έχει προτιµήσεις!
Για παράδειγµα φαινόµενα υπερδιάθλασης µικροκυµάτων έχουµε στις περισσότερες περιπτώσεις που
σε µια περιοχή πλησιάζει ένας αντικυκλώνας. (Να παίρνετε τηλέφωνο την ΕΜΥ ή να «µπαίνετε» σε
ανάλογες ιστοσελίδες για να ενηµερώνεστε!!).

Οι πολικές περιοχές ευνοούν τη διάδοση των µικροκυµάτων, και ακολουθούν οι τροπικές περιοχές, ενώ
οι περιοχές από τις οποίες περνά ο Ισηµερινός της γης είναι παντελώς ακατάλληλες για την εµφάνιση
υπερδιάθλασης µικροκυµάτων. Τέλος για εµάς τους SV/SW που ζούµε στην Ελλάδα που ανήκει στη
Βόρειο Εύκρατη περιοχή της γης, η εµφάνιση της υπερδιάθλασης ακολουθεί τις ιδιοτροπίες του καιρού!
Είδατε αγαπητοί συνάδελφοι πόσο διαφορετικές συνήθειες πρέπει να αποκτήσουν όσοι θέλουν να
ασχοληθούν σοβαρά µε τα µικροκύµατα; Αντί για ηλιακές κηλίδες εδώ ψάχνουµε για αντικυκλώνες,
αντί για γκρίζα γραµµή κοιτάζουµε αν η νύχτα έχει καθαρό ουρανό! Άλλες συχνότητες άλλες
συνήθειες… Αλλά τα συµπεράσµατα σαφή:

1. Τα µικροκύµατα απορροφούνται ή εξασθενούν από όλα τα καιρικά φαινόµενα. Χιόνι, βροχή, αέρα
κλπ.
2. Η διάδοσή τους αφού γίνεται αποκλειστικά µέσω τροπόσφαιρας οφείλεται αποκλειστικά στα
«τερτίπια» του καιρού, και εδώ τον πρωτεύοντα λόγο έχουν οι µετεωρολογικές συνθήκες και οι
θερµικές αναστροφές τελεία(.) και παύλα (-).
Αυτά µε τα της θεωρίας. Στην πράξη τι γίνεται;
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Πρακτικά για εµάς τους Έλληνες Ραδιοερασιτέχνες ο δρόµος των µικροκυµάτων ανοίγει µε τα 23 cm ή
1.2 GHZ. Εδώ και χρόνια η µπάντα έχει αρχίσει να χρησιµοποιείται από κάποιους πρωτοπόρους
Ραδιοερασιτέχνες οι οποίοι στην αρχή µε Transverter (µεταλλάκτες συχνότητας) αγοραστούς,
ιδιοκατασκευές ή ΚΙΤ και στη συνέχεια µε «κανονικούς» ποµποδέκτες άρχισαν να εξερευνούν τη
µπάντα των 23cm. Τα 23cm στην Ελλάδα έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί για QSO µέσω δορυφόρου, για
εκποµπές ATV, για simplex QSO και σχετικά πρόσφατα µέσω Repeater τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα.
Ο 1.2 GHZ είναι µια µπάντα η οποία τον τελευταίο καιρό άρχισε να γίνεται γνωστή στους
Ραδιοερασιτέχνες κυρίως γιατί υπάρχουν πλέον εργοστασιακοί ποµποδέκτες, κεραίες και καλώδια σε
τιµές που πλέον µπορούν να αντέξουν έστω και µε σχετική δυσκολία οι περισσότεροι ραδιοερασιτέχνες.
Είναι άλλο πράγµα να προσπαθείς µε ιδιοκατασκευές και ΚΙΤ να «βγείς» στα 23cm και άλλο να δώσεις
κάποια - στερηµένα - είναι η αλήθεια χρήµατα αλλά να έχεις τη σιγουριά «πατώ-µιλώ».
Μεγάλη ώθηση έδωσαν τα Repeater αφού µε µικρή ισχύ µπορεί ο οποιοσδήποτε να έχει εξαιρετικής
ποιότητας QSO και µάλιστα από σχετικά µεγάλες αποστάσεις. Βέβαια η µπάντα είναι ουσιαστικά
«ανεξερεύνητη» αφού ο συνολικός αριθµός των χρηστών είναι µικρός, αλλά σύντοµα η χρησιµοποίηση
της µπάντας θα αυξηθεί οπότε θα µπορέσουµε να εξοικειωθούµε µε τις δυνατότητες και τις ιδιοτροπίες
της.
Ο εκλεκτός συνάδελφος SV1OE έχει αποκαταστήσει επικοινωνία στα 23cm από την Αθήνα µε τον
Πύργο της Ηλίας! Πρόσφατα οι συνάδελφοι από τη Σάµο έκαναν QSO µε την περιοχή SV4 (Κίσαβος
Λάρισας) στα 1.2 GHZ, ενώ καθηµερινά αρκετά mobile µε ποµποδέκτες 23cm διασχίζουν την Αττική
και όχι µόνο, δοκιµάζοντας τις δυνατότητες του «Γίγαντα» Hi..Hi..
Το προφίλ των 23cm
Είναι µια περιοχή µικροκυµατικών συχνοτήτων που βρίσκεται αµέσως µετά τα UHF που χρησιµοποιούµε
στην Ελλάδα (430 – 440 ΜΗΖ), έχει εύρος ζώνης συχνοτήτων από 1240 – 1300 ΜΗΖ και εδώ ο
Ραδιοερασιτέχνης µπορεί να εκπέµψει µε τα εξής Mode σύµφωνα µε το Band Plan των 23cm:

1. Με CW !!! παντού και πάντοτε κυρίαρχο.
2. Με SSB
3. Με FM
4. Με SSTV - FAX
5. Με ATV (Εκποµπή «κανονικής» κινούµενης τηλεόρασης µε ήχο!)
6. Με PSK31
7. Με FKS441
8. Με το περίφηµο και ανερχόµενο D-Star
9. Με PACKET ναι! Ζει ακόµη….
10. Με δορυφορικές επικοινωνίες
11. Με Simplex επίγειες επικοινωνίες
12. Με επικοινωνίες µέσω αναµεταδοτών semi dublex .
13. Internet Gateways
14. Με επικοινωνίες µέσω σελήνης.
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∆εν είναι και λίγα νοµίζω, τα 23cm έχουν τεράστια χωρητικότητα χρηστών και Mode και στην
πραγµατικότητα είναι µια άριστη περιοχή συχνοτήτων για να ασχοληθούν οι Ραδιοερασιτέχνες που
έχουν κουραστεί ή τέλος πάντων βαρεθεί από τα 2m και τα 70cm.
Εξοπλισµός για τα 23cm
Υπάρχουν τα Eλληνικά καταστήµατα Ραδιοερασιτεχνικού εξοπλισµού που αυτήν τουλάχιστον τη στιγµή
προσφέρουν ποµποδέκτες FM και κεραίες σε λογικές -για την τρέχουσα οικονοµική κατάσταση της
χώρας- τιµές, η αγορά µεταχειρισµένου εξοπλισµού από το e-bay.com, και τα καταστήµατα
ραδιοερασιτεχνικού εξοπλισµού εντός και εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης.

Σύγχρονοι ποµποδέκτες 1,2 GHZ της Ελληνικής αγοράς.
Αν το FM σας «φαίνεται λίγο» εναλλακτικά µπορείτε να προµηθευτείτε ένα Transverter – µεταλλάκτη
συχνότητας είτε σαν έτοιµο εργοστασιακό προιόν είτε σε µορφή ΚΙΤ, ώστε να µπορέσετε να
αξιοποιήσετε κάποιον χαµηλότερης συχνότητας ποµποδέκτη All Mode.

Transverter 1.2 GHZ
Αν πάλι ανήκετε στους ευτυχής κατόχους All mode
ποµποδεκτών οι οποίοι δέχονται modules 1,2 GHZ τότε
«χαράς ευαγγέλια», τοποθετήστε την µονάδα των 23cm και
είστε στον «αέρα» µε το αγαπηµένο σας µηχάνηµα χωρίς
προβλήµατα.

Παλαιότεροι και σύγχρονοι ποµποδέκτες που δέχονται modules 1.2 GHZ
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Προσοχή στην επιλογή κεραιών – καλωδίων. Εδώ οι ιδιοκατασκευές δίπολων οι Ground Plane λ/4 και
τα καλώδια RG-213 είναι παρελθόν. Εδώ απαιτούνται κεραίες µε απολαβή και καλώδια µε χαµηλές
απώλειες.

Μεταχειρισµένοι ποµποδέκτες 1.2 GHZ από το e-bay.
Στα 23cm οι διαστάσεις των κεραιών είναι πολύ µικρές οπότε είναι εύκολο να κατασκευαστούν κεραίες
µε µεγάλη απολαβή και έτσι να υπερκαλύψουν τις απώλειες ισχύος από τις καθόδους ή τις άσχηµες
συνθήκες διάδοσης.
Στο σχέδιο που ακολουθεί φαίνεται το σχέδιο µιας κεραίας για τα 23 cm, όσοι θέλουν να την
κατασκευάσουν µπορούν να βρούν περισσότερες λεπτοµέρειες και οδηγίες στην ιστοσελίδα:
http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/ch41/chiave29.htm
Και καλή επιτυχία!

21 στοιχεία για τα 23 cm όσοι πιστοί των ιδιοκατασκευών προσέλθετε…
Ιδιαίτερο πλήθος εργοστασιακών κεραιών για τον 1.2 GHZ δεν υπάρχει, όσες όµως υπάρχουν είναι
καλοσχεδιασµένες µε εξαιρετικές επιδόσεις και αντοχές. Στην πραγµατικότητα πρέπει να αποφασίσετε
τι είδους επικοινωνίες θα κάνετε στα 23cm ώστε να χρησιµοποιήσετε τη σωστή κεραία.
Μπορεί να αγοράσετε µια κεραία µε καταπληκτικά χαρακτηριστικά και ποιότητα κατασκευής αλλά να
είναι παντελώς ακατάλληλη για το είδος της επικοινωνίας που θέλετε. Πρώτα αποφασίστε και µετά
αγοράστε!
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Σύγχρονες εργοστασιακές κεραίες για τους 1.2 GHZ
Στους 1.2 GHZ τα γνωστά καλώδια RG-58, RG-213, RG-8 και οι ανοιχτές συµµετρικές γραµµές 300 ~
450 ΩΜ κλπ είναι παντελώς ακατάλληλα. Σε αυτές τις συχνότητες η καλύτερη κάθοδος είναι ο
κυµατοδηγός αλλά πως αγοράζεται; (ακριβός) πώς τοποθετείται; (δε λυγίζει εύκολα) και πώς
συνδέεται µε το µηχάνηµα και την κεραία; (θέλει γνώσεις και δεξιότητα).
Για όσους ξεκινούν τώρα, ένας καλός συµβιβασµός είναι να
χρησιµοποιήσουν καλώδια – καθόδους χαµηλών απωλειών και
λογικού(;) κόστους ώστε να αποκτήσουν µια πρώτη εµπειρία
µε τις δυσκολίες των µικροκυµάτων και στη συνέχεια
αντικαθιστούν τα φτηνά (;) καλώδια µε ότι αποφασίσουν,
βασιζόµενοι στην εµπειρία και στη γνώση που εν τω µεταξύ
ήδη έχουν αποκτήσει.
ECHOFLEX 15 είναι κατάλληλο (αρχικά) για τους 1.2
GHZ.
Το ECHOFLEX 15 ή το ECHOFLEX 15+ είναι ένα καλώδιο που µε ενδεικτική εµπορική τιµή γύρω στα 7
Euro/µέτρο µπορεί να χρησιµοποιηθεί αρχικά για να συνδέσετε την κεραία µε τον ποµποδέκτη σας,
έχοντας µια απώλεια γύρω στα 11dB/100 µέτρα. Ναι… είναι πολλά 11dB αλλά δε νοµίζω ότι υπάρχουν
τόσοι πολλοί άτυχοι που να χρειαστεί να χρησιµοποιήσουν 100 ολόκληρα µέτρα. Οι περισσότεροι θα
χρειαστούν λογικά κάτω από 30 µέτρα που σηµαίνει απώλεια γύρω στα 3.3dB. Με απλά λόγια θα
«χάσετε» σε εκποµπή και λήψη λίγο περισσότερο από τη µισή ισχύ που εκπέµπετε ή λαµβάνετε.
∆είτε την καλή πλευρά του θέµατος, στην εκποµπή τα dB της κεραίας σας θα αναπληρώσουν τη
χαµένη ισχύ σας. Με µια κεραία απολαβής πάνω από 3~5 dB έχετε καλύψει την απώλεια της καθόδου
ενώ µε µια κεραία απολαβής 16dB έχουµε και πολλαπλασιασµό της εκπεµπόµενης ισχύος σας!! Στη
λήψη τα πράγµατα διορθώνονται µε ένα προενισχυτή λήψεως που στους 1.2 GHZ είναι – κακά τα
ψέµατα – απαραίτητος. Στο εµπόριο µπορείτε να βρείτε έτοιµους εργοστασιακούς προενισχυτές µε
εξαιρετικά χαρακτηριστικά
ενίσχυσης – εσωτερικού θορύβου,
αλλά και πάρα πολλά σχέδια
ιδιοκατασκευής για «γερά»
κολλητήρια.

Προενισχυτής ιστού 1,2 GHZ
πρακτικά απαραίτητος!
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Προενισχυτές υπάρχουν σε διάφορες απολαβές, η συνήθης τιµή είναι 20dB οπότε µείον τα 3.3 dB
απώλεια στην κάθοδο έχουµε και πραγµατική ενίσχυση του σήµατος κατά 17 περίπου dB καθόλου
άσχηµα θα έλεγα.
Ναι, ο «γίγαντας» έχει τις δυσκολίες του αλλά δεν είναι αξεπέραστες, θέλει προσεκτική µελέτη των
αναγκών µας και σωστές αγορές για να έχουµε ένα επιτυχηµένο αποτέλεσµα. Υπάρχουν σταθµοί που
έχοντας κάνει προσεκτική επιλογή κεραίας – προενισχυτή, καθόδου, και επιτυχηµένη σύνδεση των
Connectors στους 1.2 GHZ έχουν ισχυρότερα σήµατα από τα VHF/UHF όσο και αν αυτό ακούγεται
απίστευτο.
Αναµεταδότες
Ανεξάρτητα από το τι µπορεί να κατορθώσει ο καθένας στην Simplex επικοινωνία, η επικοινωνία µέσω
ενός αναµεταδότη είναι σίγουρη µε σχεδόν σταθερή εµβέλεια και ποιότητα επικοινωνίας.
Στην Αθήνα υπάρχουν οι εξής αναµεταδότες:
∆ιακριτικό: SV1P
Σύλλογος : Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών
∆ίαυλος

: RS01

Είσοδος

: 1298.025 ΜΗΖ

Έξοδος

: 1270.025 ΜΗΖ

∆ιαµόρφωση: FM Narrow και D-Star
∆ιακριτικό:
Σύλλογος : Σύλλογος Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών
∆ίαυλος

: RS02

Είσοδος

: 1298.050 ΜΗΖ

Έξοδος

: 1297.022 ΜΗΖ

∆ιαµόρφωση: FM Narrow
Άλλους δεν έχω ακούσει και δεν έχω καµιά πληροφορία για την ύπαρξη άλλων αναµεταδοτών 1.2 GHZ
στην Ελλάδα. Αυτό φυσικά δε σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν, αν κάποιος ξέρει κάτι παρακαλώ να µε
ενηµερώσει µε ένα e-mail ώστε στο επόµενο 5-9 Report να τους αναρτήσουµε.
Αφού αποκτήσετε κάποια εµπειρία στους 1.2GHZ.
Όλοι οι Ραδιοερασιτέχνες στα 23cm ξεκινούν µε τη χρήση των αναµεταδοτών, περνούν στις simplex
επικοινωνίες και αµέσως µετά αρχίζουν να αναζητούν το κάτι παραπάνω.
Επικοινωνίες EME Earth Moon Earth. Moonbounce (EME)1.2GHZ
Είναι επικοινωνίες που βασίζονται στην ανάκλαση των 23cm στην επιφάνεια της σελήνης και
επιστροφή τους πάλι στη γη.
Η επικοινωνία αυτή ∆ΕΝ µπορεί να γίνει µε ένα φορητό και µια κεραία Vertical. Απαιτεί ειδικό
εξοπλισµό, κυρίως καλό σύστηµα κεραιών, πολύ καλής ποιότητας προενισχυτές χαµηλού θορύβου,
καθόδους, και «κάποια» ισχύ.
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Συνήθως ο εξοπλισµός είναι ιδιοκατασκευές µιας και οι «εραστές» των ΕΜΕ επικοινωνιών στις 1.2 GHZ
παγκοσµίως δεν είναι τόσοι πολλοί ώστε να κρατήσουν γραµµές παραγωγής ανοιχτές, ενώ παρόµοια
είναι η κατάσταση και µε τα Linear Amplifiers.
Στις φωτογραφίες που ακολουθούν δείτε το είδος των κεραιών και Linear που χρησιµοποιούνται στις
ΕΜΕ επικοινωνίες.

Ιδιοκατασκευή!!! Παραβολικής κεραίας για ΕΜΕ QSO στα 23cm
Εκτός από τις κεραίες, µε ιδιοκατασκευή κατασκευάζονται και οι περισσότεροι γραµµικοί ενισχυτές,
δείτε ένα κοµψότατο HomeBrew 1.2 GHZ Linear Amplifier.

Ιδιοκατασκευασµένο Linear 1.2 GHZ.
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Φυσικά υπάρχουν και έτοιµα προϊόντα που στην πραγµατικότητα είναι «προσεγµένες» ιδιοκατασκευές
από έµπειρους Ραδιοερασιτέχνες. Ένα δείγµα τους βλέπετε στην επόµενη εικόνα.
Τα ενισχυτικά αυτά προϊόντα απευθύνονται αποκλειστικά για ΕΜΕ επικοινωνίες και όχι για επίγειες
επικοινωνίες. Προορίζονται για ραδιοερασιτέχνες µε εµπειρία στο χειρισµό της µικροκυµατικής ισχύος
και κεραιοσυστήµατα ικανά να δεχθούν την όποια ισχύ τους αποδίδει ο ενισχυτής. Τα κεραιοσυστήµατα
αυτά δεν πρέπει να έχουν στάσιµα, και πάντοτε να κοιτούν την Σελήνη, ΠΟΤΕ δεν πρέπει να κοιτούν
την επιφάνεια της γης.

1.2 GHZ Commercial(;) Linear Amplifier.
ATV δηλαδή Amateur Television.
Στους 1.2 GHZ υπάρχει το απαιτούµενο εύρος ζώνης συχνοτήτων ώστε ο Ραδιοερασιτέχνης να µπορεί
να εκπέµψει «κανονική» κινούµενη τηλεόραση σαν αυτή που βλέπουµε στην τηλεόραση του σπιτιού
µας, µε κανονικό ήχο, και χρώµα! Ήδη εδώ και καιρό τουλάχιστον στα ερτζιανά της Αττικής ταξιδεύουν
εικόνες ATV άλλες µε επιτυχία και άλλες µε…. σχετική επιτυχία χουµ… χουµ….
∆είτε στις παρακάτω εικόνες δείγµατα εκποµπών ATV..

QSO µε ATV µεταξύ Αµερικανών συναδέλφων
Ενώ µε τους συνηθισµένους ποµποδέκτες µας µπορούµε να στείλουµε µε µεγάλη ευκολία σήµατα
SSTV, τα σήµατα ATV χρειάζονται ειδικούς ποµπούς που έχουν τη δυνατότητα να εκπέµψουν ένα
µεγάλο εύρος ζώνης συχνοτήτων, απαραίτητων για να έχει η εικόνα κίνηση και χρώµα.
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Ενδεικτικά µπορείτε να δείτε πώς είναι ένας ποµπός ATV του εµπορίου:

Ποµπός ATV που πωλείται στην Ραδιοερασιτεχνική αγορά.
Αλλά και οι ιδιοκατασκευές δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτε…

Ιδιοκατασκευή ποµπού ATV. Ζηλευτή από κάθε άποψη.
Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται για την ATV µπορούν να επισκεφθούν τις επόµενες ιστοσελίδες
Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών οι οποίες όχι µόνο δεν έχουν να ζηλέψουν «κάτι» από τις ιστοσελίδες
ξένων Ραδιοερασιτεχνών αλλά αντίθετα αποτελούν παράδειγµα προς µίµηση. Μπράβο συνάδελφοι:

1.
SV2RR http://www.qsl.net/sv2rr/atvl.html
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http://www.onatv.gr/

4.
http://www.qsl.net/sv3aqo/
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Η Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη µέσω δορυφόρου στα 23cm.
Ή επί το Ελληνικότερον 23cm Ham Radio Satellite Communication,
είναι παρούσα και στον 1.2GHZ, όπως συµβαίνει και στα 2m και στα
70cm.
Τα µικροκύµατα είναι το πεδίο δράσης του ΑΟ-51 ή Echo ο οποίος
δίνει µε τον καλύτερο τρόπο διέξοδο σε όλους τους
«µικροκυµατικούς» ραδιοερασιτέχνες για να πειραµατιστούν και να
απολαύσουν αυτού του είδους την επικοινωνία.
Frequency Information
Mode V/S FM Voice Repeater: Operational
Uplink: 145.8800 MHz FM Downlink 2401.2000 MHz FM
Mode L/U FM Voice Repeater: Operational
Uplink: 1268.7000 MHz FM Downlink 435.3000 MHz FM
Mode L/U PacSat BBS: Operational
Uplink: 1268.7000 MHz AFSK Downlink 435.1500 MHz AFSK
Mode L/S FM Voice Repeater: Operational
Uplink: 1268.7000 MHz FM Downlink 2401.2000 MHz FM
πληροφορίες µπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα:
http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/satInfo.php?satID=1
παρενθετικά για να ξέρετε την κατάσταση των δορυφόρων να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα:
http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/status.php

Επίλογος (ζήτωωωω!)
Τα µικροκύµατα για αρκετά µεγάλο χρονικό διάσηµα στην Ελλάδα και κυρίως στην Αθήνα ήταν το
«καταφύγιο» ορισµένων πρωτοπόρων ραδιοερασιτεχνών οι οποίοι έκαναν τους πειραµατισµούς τους
και τις συνοµιλίες τους µακριά από τις «θορυβώδεις» µπάντες των 2m και 70cm.
Ο 1.2 GHZ είναι η πρώτη µπάντα που ανοίγει για το σύνολο των ραδιοερασιτεχνών χάρη στα
εργοστασιακά µηχανήµατα και τις εργοστασιακές κεραίες που εύκολα µπορούν να αγοράσουν από
οποιοδήποτε κατάστηµα Ραδιοερασιτεχνικών ειδών της Ελλάδας ή του εξωτερικού καινούργια ή
µεταχειρισµένα.
Εδώ η ισχύς των εργοστασιακών µηχανηµάτων κυµαίνεται µεταξύ 1 και 10 Watt αλλά υπάρχουν
γραµµικοί ενισχυτές σε ποικίλες ισχύς από δεκάδες Watt έως ΚWatt για ειδικές χρήσεις πχ.
Επικοινωνίες ΕΜΕ δορυφορικές κλπ.
Υπάρχει ποικιλία κεραιών για τους στους 1.2 GHZ από κατακόρυφες πανκατευθυντικές έως συστήµατα
κατευθυνόµενων Yagi ή παραβολικών. Για επικοινωνίες µικρών αποστάσεων προσφέρονται οι
κατακόρυφες πανκατευθυντικές ενώ για επικοινωνίες «πέραν του ορίζοντος» οι κατευθυνόµενες κάθε
είδους είναι µονόδροµος.
Για ΕΜΕ και δορυφορικές επικοινωνίες απαιτούνται είτε συστοιχίες Yagi είτε παραβολικές κεραίες και
κάποια «λογική» ισχύ στην εκποµπή και κάποιους «ποιοτικούς» προενισχυτές στη λήψη.

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σ ε λ ί δ α 24

Η διάδοση γίνεται τροποσφαιρικά και µόνο, οπότε οι καιρικές συνθήκες είναι οι µόνες που επηρρεάζουν
την καλή ή κακή διάδοση στους 1.2 GHZ, ειδικά όταν δεν υπάρχει οπτική επαφή µεταξύ των κεραιών ή
όταν οι σταθµοί βρίσκονται σε απόσταση µεγαλύτερη από 70 – 80 Km.
Όταν µια νέα µπάντα αρχίζει να παίρνει ζωή οι αναµεταδότες έχουν τον πρώτο λόγο για το µέσο
ραδιοερασιτέχνη, είτε το θέλουµε είτε όχι είναι το σηµείο αναφοράς όλων των νέων χρηστών, καλό
είναι η χρήση τους να είναι «κόσµια» ώστε ένας µεγάλος αριθµός ραδιοερασιτεχνών να τους δίνει ζωή,
αλλά και να δώσει ζωή σε όλη τη µπάντα.
Μην ξεχνάτε ότι οι αναµεταδότες και επαναλήπτες VHF και τα UHF έχουν απαξιωθεί από τη
συντριπτική πλειοψηφία των Ραδιοερασιτεχνών λόγω του ότι τα λεγόµενα σε αυτούς αλλά και η
γενικότερη χρήση τους δε µας κάνει υπερήφανους. Repeater έχουµε, χρήστες δεν υπάρχουν. Σχεδόν
όλοι χρησιµοποιούν simplex συχνότητες και µόνο αν δεν γίνεται διαφορετικά κάνουν QSY στα Repeater. Εύχοµαι «ο γίγαντας» να γιγαντωθεί και να γίνει µια µπάντα στην οποία ο καθένας να µπορεί
να την απολαύσει µε ευχάριστες συζητήσεις και εποικοδοµητικούς πειραµατισµούς.
Πρίν ξεκινήσετε την περιπλάνηση σας σε οποιαδήποτε µικροκυµατική συχνότητα φροντίστε να
συµβουλευθείτε το αντίστοιχο Band Plan ώστε να µην έχετε ή δηµιουργήσετε δυσάρεστες εκπλήξεις.
Στο τέλος του κειµένου υπάρχει το Band Plan για τον 1.2 GHZ, «µελετήστε» το για λίγο θα σας
βοηθήσει να γνωρίζετε που και πώς να εκπέµψετε και τι θα πρέπει να περιµένετε να ακούσετε ανά
περιοχή.
Εύχοµαι σε όλους να είστε καλά, να χαίρεστε τις οικογένειες και το χόµπι µας, καλές δουλειές σε
όλους µας και, εξερευνήστε τα µικροκύµατα…. σας καλούν!
de SV1NK
Μάκης
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SZ1EETT κοντά στον ραδιοερασιτέχνη.
Γράφει ο SV8CYV
Βασίλης Τζανέλλης
Sv8cyv@gmail.com

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων µε την εγκατάσταση και λειτουργία
ραδιοερασιτεχνικού σταθµού ασυρµάτου έρχεται πλησιέστερα στον ραδιοερασιτεχνισµό!
Πληροφορηθήκαµε ότι πρίν από περίπου πέντε µήνες η ΕΕΤΤ αποφάσισε να προχώρηση στην
εγκατάσταση και λειτουργία ερασιτεχνικού σταθµού ασυρµάτου.
Όπως ορίζει ο νόµος, ζητήθηκε από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών &
∆ικτύων η έγκριση Ειδικού ∆ιακριτικού Κλήσεως πού στην προκειµένη περίπτωση ήταν το SZ1EETT.
Μιάς και µέχρι σήµερα δεν έχει εκχωρηθεί call-sing µε τετραψήφιο επίθεµα χρειάστηκε ειδική
διαβούλευση στο ΥΥΜ&∆ για να εγκριθεί αυτό.
Έτσι µετά την τακτοποίηση του θέµατος του χαρακτηριστικού κλήσεως, τον σχεδιασµό ανέλαβαν ο
SV1IZY-Νίκος µέλος της Ολοµέλειας της ΕΕΤΤ και Υπεύθυνος του σταθµού) και ο SV8FMT/1Θανάσης. Στην εγκατάσταση του σταθµού βοήθησαν επίσης µε µεράκι όλοι οι ραδιοερασιτέχνες από το
προσωπικό της ΕΕΤΤ (SV1ZJ- ∆ιονύσης, SV2CBN/1 Φιλοποίµην ,SW9IOS/1 Γιάννης , κ.α.).

Ο πυλώνας της ΕΕΤΤ. Η φωτογραφία είναι από το www.QRZ.com
Ο ποµποδέκτης είναι το TS-2000X και έχει εγκατασταθεί στην κορυφή του Πεντελικού Όρους. Εκεί
υπάρχει σχετικός πυλώνας κεραιών του συστήµατος εποπτείας του ραδιοφάσµατος ΕΣ∆ΕΦ. Στον ιστό
αυτόν τοποθετήθηκαν µια µούλτιµπαντ κεραία για τά HF (ασύµµετρο δίπολο Windom 10-80m και
πανκατευθυντικές κεραίες για τις υπερυψηλές συχνότητες. Συγκεκριµένα τοποθετήθηκαν µια κάθετη
5/8 για τά 6 µέτρα, µία 2χ5/8 για τά 2 µέτρα, µία 3x5/8 για τά 70 εκατοστά και µία 15x5/8 για τά 23
εκατοστά.
Ο όλος χειρισµός του συστήµατος γίνεται από τά γραφεία της ΕΕΤΤ στο Μαρούσι µέσω remote control
συστήµατος ψηφιακού ραδιοσήµατος σε συχνότητα τής εκχωρηµένης ραδιοερασιτεχνικής µπάντας των
2,3GHz.
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Χειριστές είναι όσοι από την ΕΕΤΤ έχουν ραδιοερασιτεχνική άδεια.
Εµείς ευχόµαστε η εγκατάσταση και λειτουργία του SZ1EETT να δώσει στην Εθνική Επιτροπή την
ευκαιρία αφ’ ενός να έλθει πιο κοντά στην ραδιοερασιτεχνική κοινότητα και αφ ετέρου να αποτελέσει
άλλο ένα εργαλείο στην εποπτεία του ραδιοερασιτεχνικού φάσµατος αποτρέποντας έτσι κάθε παράτυπη
και κακόβουλη ενέργεια από ανθρώπους πού καµιά σχέση δεν έχουν µε την υπηρεσία του
ραδιοερασιτέχνη.
Προσωπικά είχα την χαρά να κάνω ένα από τά πρώτα QSO του SZ1EETT µε χειριστή τον
SV8FMT/1 (*), µέσω του R1b εδώ στην Σάµο. Για την ιστορία, το σήµα του επαναλήπτη µας
το άκουσαν 5/9+60 στην Πεντέλη οι κεραίες του SZ1EETT.
Συµπληρωµατικά ο υπεύθυνος του σταθµού SV1IZY- Νίκος (*) αναφέρει ότι ο έν λόγω
σταθµός έχει πρόσβαση σε όλους τους αναµεταδότες του Αιγαίου στα 2 µέτρα ή τά 70
εκατοστά καθώς και σε επαναλήπτες 2 µέτρων στη Θεσσαλονίκη (Χορτιάτη) αλλά µέχρι και
την ∆υτική Ελλάδα (π.χ. Αίνος)
(*) Ο SV8FMT Θανάσης, είναι Μηχανικός Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων. Σπούδασε
και έκανε το µεταπτυχιακό του στο ανάλογο τµήµα του Πανεπιστηµίου του Αιγαίου στην Σάµο.
Ραδιοερασιτεχνικά προέρχεται από τις τάξεις της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου- ΕΡΚΑ
της οποίας υπήρξε παλαιότερα Γενικός Γραµµατέας.
(*) Ο SV1IZY Νίκος είναι Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός Η/Υ του ΕΜΠ µε διδακτορικό στις ασύρµατες και
κινητές επικοινωνίες και από τον Σεπτέµβριο του 2009 µέλος της ολοµέλειας της ΕΕΤΤ

73 de SV8CYV
Βασίλης

Ευχαριστώ τον SV8FMT Θανάση και τον SV1IZY Νίκο για τις πληροφορίες πού έθεσαν στην διάθεσή
µου.
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∆IE
IEΘ
ΘNEI
NEIΣ
Σ KANONI
KANONIΣ
ΣMOI
ΓIA THN ΣHMAN
ΣTΩN
IΣ
ΩN KAI I
KEPAIΩ
ΣH KEPAI
HMANΣ
Γράφει ο
Κωνσταντίνος (Ντίνος) Ι. Ψιλογιάννης
din.boxmail@gmail.com
Oι Pαδιοερασιτέχνες πάντοτε
είχαν σαν σκοπό τους µια
και βέβαια υψηλά τοποθετηµένη.

καλή κεραία

H υψηλή κεραία
θέλει
ιστό ή πύργο , και ο µεν ιστός συνήθως
κυλινδρικός σωλήνας έχει ένα πεπερασµένο ύψος, υστερεί στο ότι δεν
µπορούµε να ανεβούµε επάνω, εκτός από ορισµένες κατασκευές (πχ. η
EPT χρησιµοποιεί για τους αναµεταδότες της σωλήνες µε σκαλοπάτια σε
τµήµατα µικρά των δύο και τριών µέτρων που συνδέονται µε φλάντζες)
αλλά απαιτούν αντηρίδες και φυσικά αντίστοιχο χώρο για αυτές, συνήθως
το 70 % του ύψους του ιστού.
H άλλη λύση είναι οι τριγωνικοί ιστοί µε πλάγιες νευρώσεις σε σχήµα Z
ή X ή W, από αυτές µόνον η µορφή Z µας δίνει δυνατότητα εύκολης
αναρριχήσεως γιατί έχει την µορφή σκάλας. Eνώ οι X και W µας
"κόβουν" τα πόδια...
Oι τριγωνικοί ιστοί είναι οι πλέον διαδεδοµένοι και δηµοφιλείς µεταξύ των ερασιτεχνών , εξ άλλου είναι
ποιο οικονοµικοί από τους τετράγωνους διότι απαιτούν 3 αντηρίδες και 3 ορθοστάτες.
Eκτός από τους ιστούς µε αντηρίδες υπάρχουν και οι λύσεις µε αυτοστήρικτους
περιπτώσεις περιορισµένου χώρου αλλά µεγαλύτερου σχετικά κόστους.

ιστούς

ειδικά για

Στην παρούσα αναφορά δεν θα αναλύσουµε τους ιστούς αλλά την υποχρεωτική σήµανσή τους βάσει
των διεθνών προδιαγραφών.
Έχω δει πολλούς ιστούς µε φωτάκια να αναβοσβήνουν στην κορυφή προφανώς για στοιχειώδη
σήµανση αλλά ο ιστός και η κεραία µας δεν είναι "Xριστουγεννιάτικο" δένδρο...

∆ίδυµος φανός σηµάνσεως εµποδίου

Όπως φαίνεται στον πίνακα κάθε ιστός µέχρι 45 µέτρα πρέπει να
σηµαίνεται µε ένα δίδυµο (διπλό) φωτιστικό µε κόκκινες καλύπτρες
και µε θόλο σε σχήµα fresnel ώστε η µεγίστη ακτινοβολία να είναι
στον ορίζοντα και όχι πρoς το ζενίθ (την κορυφή του ουρανού κατακόρυφα).
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Aυτόµατος διακόπτης ηµέρας - νυκτός.

Kαλώδιο LiYCY

Tο φωτιστικό κανονικά για να είναι αυτόµατο δηλαδή να ανάβει µόνο του την νύχτα και να σβήνει
αυτόµατα την ηµέρα χρειάζεται ένα φωτοηλεκτρονόµο .Tο καλώδιο τροφοδοσίας του πρέπει να είναι
τύπου LiYCY εύκαµπτο µε θωράκιση για την αποφυγή κεραυνικών υπερτάσεων.
Για την σήµανση την ηµέρα ο ιστός πρέπει να είναι βαµµένος µε χρώµατα ερυθρό -λευκό σε τµήµατα
του 1/7 του ύψους του δηλαδή ένας ιστός 20 µέτρων θα έχει 7 τµήµατα των 3 µέτρων κόκκινο
στην βάση και κόκκινο στην κορυφή του και ενδιάµεσα λευκά και κόκκινα ( 4 κόκκινα και 4 λευκά).
Oι σύγχρονες βαφές είναι τα ειδικά ακρυλικά άκαυστα χρώµατα υδατοδιαλυτά µη τοξικά που δεν
θέλουν primer το ειδικό αστάρι για γαλβανισµένες επιφάνειες.
Eιδικά χρώµατα που δεν θέλουν υπόστρωµα για γαλβανισµένες επιφάνειες ή αλουµινίου
H κατηγορία αυτή µέχρι 45 µέτρα είναι η A 0 και νοµίζω
ότι οι ερασιτεχνικές εγκαταστάσεις σπάνια είναι υψηλότερες
από τα 45 µέτρα. O σχετικός πίνακας περιλαµβάνει
εγκαταστάσεις µέχρι και 671 µέτρα.
Eάν είµαστε πλησίον αεροδροµίου, ελικοδρόµιου ή
έχουµε στην περιοχή µας αεροπορική δραστηριότητα τότε
είναι επιτακτική η σήµανση ηµέρας και νυκτός.

Προσοχή :

Oλα τα
ανωτέρω δεν είναι
υπερβολικά αλλά εάν
θέλουµε να ακολουθούµε
τις προδιαγραφές
ασφαλείας πρέπει οι
εγκαταστάσεις µας να είναι
πάντοτε ασφαλείς.
Tο δίδυµο ερυθρό πρέπει να ανάβει
µόνιµα- δεν αναβοσβήνει-, για πάνω
από 45 µέτρα τότε αρχίζουν να
τοποθετούνται αναλάµποντες φανοί
όπως φαίνονται στην παραπλεύρως
φωτογραφία.

∆ιπλός αναλάµπον φάρος
για ιστούς άνω των 45
µέτρων.
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Για περιπτώσεις που θέλουµε να σηµάνουµε οριζόντιες κεραίες σε µεγάλη απόσταση κάτω από τις
συνθήκες που η περιοχή έχει αεροπορική δραστηριότητα υπάρχουν ειδικές µπάλες για την σήµανση
των καλωδίων ακόµη και αντηρίδων, σχετική φωτογραφία.

Σφαίρες για σήµανση οριζοντίων κεραιών, αντηρίδων κλπ καλωδίων.

Πάντοτε όταν προβλέπουµε δεν τρέχουµε γιαυτό το Logo
"SAFETY FIRST"
πρέπει να βρίσκεται στα περισσότερα

"shack" .

KPANOΣ KAI ZΩNH ΠANTOTE TA AΠAPAITHTA ΓIA KAΘE EPΓAΣIA ΣE IΣTOYΣ.

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

Χειµερινό VHF QSO Party 20 Μαρτίου 2011. Ηµέρα Κυριακή.
Γράφει ο SV8CYR
Αλέξανδρος
Καρπαθίου
sv8cyr@gmail.com

Ανταποκρινόµενος
στό κάλεσµα του
AqrpN (Athens
qrp Net), µιάς και
το «Aegean DX
group»
υποστηρίζει
σταθερά όλες τις Ελληνικές ραδιοερασιτεχνικές δραστηριότητες, απεφάσισα µετά από συζήτηση
µε τά άλλα µέλη του «ADX group», να εξορµήσω σε παρακείµενο όρος µε την ονοµασία «Αϊ
Ηλιάς Βότσου» στό Ανατολικότερο σηµείο της Σάµου περίπου 3 χιλ από την «ΤΑ» περιοχή σε
υψόµετρο 324µ και ακριβέστερα 37,44,576' Βόρειο και 027,00,901 Ανατολικό KM37MR (άκυρο το
ΚΜ37LS που έδωσα ).
Ο εξοπλισµός ήταν, µία κεραία 7 στοιχείων VHF και µία 13 στοιχεία στά UHF πρόσφατα
κατασκευασµένες σύµφωνα µε τα σχέδια του DK7ZB.
Μηχανήµατα FT-817 & DJ-G7. Τροφοδοσία από µπαταρία 12Volt / 7.2Ah.
Η ανάβαση µου σε 40 λεπτά (09:00->09:40 τοπική ώρα) από πολύ καλό αλλά απότοµο µονοπάτι .
Ένας καλός Σαµιώτης ο κυρ.Γιώργος Αποστολάτος έχει "υιοθετήσει" το παρακείµενο εκκλησάκι του
προφήτη Ηλία και το έχει σε άριστη κατάσταση καθώς κα τον παρακείµενο χώρο. Και όλα αυτά σε
βαθµό που προκαλεί δέος η καθηµερινή προσπάθεια του Ανθρώπου αυτού στη συντήρηση αυτού του
χώρου. Σε λίγη ώρα (15 λεπτά) οι κεραίες ήταν στη θέση τους και η εκποµπή άρχισε..
Στην παρέα µου (από µακριά ) ο SV8FMY (Ηλίας) και γιά λίγο ο SV8FMJ (Νίκος). Με τον
Ηλία είχαµε συνεχή επικοινωνία στά 23cm από το QRL που είχε εκείνη την ηµέρα.
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Οι κεραίες στερεωµένες
στούς ιστούς Σηµαιών
στό ..... προωθηµένο
καµπαναριό.

Κάποια στιγµή άκουσα στό
144.300 πολύ χαµηλά σήµατα
και στό ψάξιµο αναγνώρισα τον
TA3TTT.
Μη περιµένοντας να έχει τέτοια
καλή κατευθυντικότητα η
κεραία έψαξα και άκουσα τον
SW1JGW το ∆ηµήτρη όπου
έγινε και το πρώτο QSO µε
σήµατα 5-2 από το την
τοποθεσία KM18UD .
Το δεύτερο QSO µε τον TA3TTT από το Καραµπουρνού KM38FP .
Ακολούθησε ο SV2KGA/P και SV2NCH/P από τον Όλυµπο , ο SV1BJY από την Αττική .
Αυτά τα κυριότερα QSO του Party .
Ο καιρός overcast broken 6/8 η νέφωση 16οC υγρασία 75%.
Περί τα 40 χιλιόµετρα δυτικά από το σηµείο που βρισκόµουνα υπήρχαν έντονα καιρικά φαινόµενα που
πιστεύω έκαναν πολύ ποιό δύσκολη την πρός ∆υσµάς πρόσβαση διά των Ερτζιανών.
Παράλληλα αξιοποίησα και την κεραία (Mobile) των βραχέων γιά λίγες επαφές QRP στά 20µ. µε πολύ
καλή επιτυχία.
Ο ώρα περνούσε και στίς 12:30 άρχισε η
κατάβαση φοβούµενος την επέκταση των
καιρικών φαινοµένων πρός την περιοχή
µου αλλά ευτυχώς δεν συνέβη κάτι
τέτοιο.

Ήταν µιά πολύ καλή εµπειρία που
αναµένω να την επαναλάβω και από τήν
οποία βγήκαν χρήσιµα συµπεράσµατα ως
προς τις δυνατότητες της τοποθεσίας για
µελλοντική χρίση της σε κάποιο από τά
επόµενα Aegean VHF contest!..

73s de SV8CYR Αλέξανδρος
Ένας από το Aegean DX group
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Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙ…
ΜΑΡΤΙΟΣ 2011
Αγαπητοί φίλοι & φίλες συνάδερφοι ραδιοερασιτέχνες και µη
Εύχοµαι σε σας και τις οικογένειές σας υγεία, προκοπή, τύχη και καλά DX.
Στο άρθρο που ακολουθεί θα µιλήσουµε για την έξαρση του ήλιου µέσα στο 2011, την επίσκεψη στην
ΕΡΑ∆ΥΜ…
Πριν ξεκινήσω θεωρώ υποχρέωση µου (για µια ακόµη φορά) να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ρ/ε
που µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο στέλνουν χαιρετίσµατα, επαινούν, στηρίζουν τον Παπαφούνη και
το 5-9report.
∆εν νοµίζω ότι κάνω κανένα κατόρθωµα και ότι τα µυαλά µου πήραν αέρα…
Aυτό για το οποίο προσπαθώ από τότε που έγινα ρ/ε είναι να βοηθήσω µε όλες µου τις δυνάµεις να
πάει µπροστά ο Ελληνικός ραδιοερασιτεχνισµός µέσα από την εκπαίδευση υποψηφίων ρ/ε, µέσα από
την ενεργοποίηση φάρων και νησιών, µέσα από την συµµετοχή στα κοινά, µέσα από την νουθεσία και
την παρότρυνση, µέσα από τον αυτοσαρκασµό και το χιούµορ, µέσα από την ανιδιοτελή βοήθεια στο
qsl bureau, µέσα από τον εθελοντισµό και την ιδέα τελικά που πρεσβεύει ο ραδιοερασιτεχνισµός και η
υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη.
Ταξίδεψα και εξακολουθώ να ταξιδεύω στην Ελλάδα και στον κόσµο, γνωρίζοντας από κοντά τους
ανθρώπους που βρίσκονταν πίσω από το χειριστήριο ή το µικρόφωνο σε κάποια από τις επαφές που
έγινε στο παρελθόν, ή γνωρίζοντας και καινούριους ρ/ε οι οποίοι θα πάρουν ενδεχοµένως για πρώτη
φορά το µικρόφωνο στα χέρια, αφουγκράστηκα τους προβληµατισµούς τους, άκουσα τις ιδέες τους,
προσπάθησα να λύσω απορίες, ένωσα ανθρώπους που σε άλλη περίπτωση δεν θα καθόντουσαν στο
ίδιο τραπέζι, µα και µάλωσα, ήρθα σε αντιπαράθεση, στεναχωρήθηκα και στενοχώρησα πάντα στα
πλαίσια της κοσµιότητας µη θέλοντας να παρεκκλίνω από τα ιδανικά µου.
Κι έτσι θα πορευτώ, όσο έχω δυνάµεις, µε στόχο να δω ανθρώπους µονιασµένους που νοιάζονται για
το καλό του ραδιοερασιτεχνισµού!

Eτσι ξεκίνησε το ταξίδι του 24ου Ηλιακού κύκλου!
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Ήλιος
Είχε δεν είχε το ‘κανε το θάµα του!
Περιµένοντας, πολλοί ραδιοερασιτέχνες και άνθρωποι πους τους απασχολεί η διάδοση των η/µ
κυµάτων, να µην ξυπνήσει ο Ήλιος, απλά διαψεύστηκαν µετά…από ένα µπαράζ (!) ηλιακών κηλίδων
τον περασµένο Φλεβάρη 2011 µε αποκορύφωµα τον Μάρτη όπου αντίστοιχη έξαρση είχαµε να δούµε
από το καλοκαίρι του 2004!
Ας δούµε λοιπόν περιληπτικά την ιστορία του 24ου ηλιακού κύκλου:
Εκκίνηση στις

13 ∆εκ 2007

Πρώτη κηλίδα στις

4 Ιαν 2008 (nr 981)

Πρώτη µέτρηση ηλιακής ροής
πάνω από 70

11 Οκτ 2008

-------------//-------------- 80

26 Οκτ 2009

-------------//-------------- 90

11 Ιαν 2010

-------------//-------------- 100

13 Φεβ 2011

-------------//-------------- 110

14 Φεβ 2011

-------------//-------------- 120

18 Φεβ 2011

-------------//-------------- 130

5 Μαρ 2011

-------------//-------------- 140

6 Μαρ 2011

-------------//-------------- 150

7 Μαρ 2011

Οµοίως
Πρώτη µέτρηση κηλίδων
πάνω από

10

11 Ιαν 2008

-------------//--------------

20

12 Νοε 2008

-------------//--------------

30

23 Σεπ 2009

-------------//--------------

40

19 ∆εκ 2009

-------------//--------------

50

7 Φεβ 2010

-------------//--------------

60

7 Φεβ 2010

-------------//--------------

70

8 Φεβ 2010

-------------//--------------

80

13 Φεβ 2011

-------------//--------------

90

14 Φεβ 2011

-------------//-------------- 100

15 Φεβ 2011

-------------//-------------- 125

8 Μαρ 2011

Κατόπιν των ανωτέρω αυτό το οποίο εύκολα διαπιστώνουµε χωρίς να είµαστε ειδικοί, είναι, ότι ο
Ήλιος, αυτός ο παλιός γνώριµος φίλος, έκανε τα καπρίτσια του για µερικά χρόνια-περισσότερα σε
σχέση µε άλλους κύκλους- αλλά ξαναγύρισε να θυµίσει στους παλιότερους και να γνωρίσει στους
νεώτερους πόσο µπορεί να βοηθήσει µε την δράση του τις ασύρµατες επικοινωνίες στην Γη…
Χωρίς µεγάλα κεραιοσυστήµατα, χωρίς χρήση ενισχυτού, να κατορθώνεις qso µε την άλλη άκρη της
Γης απλά και εύκολα…
Τι χρειάζεται: υποµονή, επιµονή και χρήση της κατάλληλης ώρας…βάλατε ποτέ ξυπνητήρι για να
κάνετε επαφή…σκεφτήκατε να δοκιµάσετε την ώρα,-ες που η λοιπή Ευρώπη κοιµάται? (22.00UTC02.00UTC)
Κάντε το και θα µε θυµηθείτε!
Ψάξατε ποτέ µόνο µε την χρήση της ρόδας του βραχέου σας ή περιµένατε µασηµένη τροφή από τα dx
spots? Πιάστε την ρόδα αποφασιστικά, εµπιστευθείτε το ένστικτό σας και ανεβείτε µπάντες σε σχέση
µε το τι περιµένετε να ακούσετε στην συνήθη µπάντα…
Ναι, καλά διαβάζετε : ανεβείτε µπάντα…
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Είστε στα 30 µέτρα cw γιατί είναι νύχτα και τέτοια ώρα δεν περνούν τα 20, 17 ή τα 15…Πάτε και
ψάξτε…µπορεί η µπάντα να άνοιξε για τα δικά σου και µόνο αυτιά και δεν το ξέρεις!!
Αναµένοντας λοιπόν κι άλλες ισχυρότερες εξάρσεις του ήλιου είµαι τουλάχιστον αισιόδοξος για την
τροπή αυτήν!
Και η επόµενη ερώτηση που µένει να απαντηθεί είναι :
-‘Και σαν πότε λες ρε Παπαφούνη να είναι το ηλιακό µέγιστο?’
Αν υπολογίσουµε την διάρκεια του προηγουµένου 23ου ηλιακού κύκλου είµαστε εκτός πρόβλεψης, µια
που, συνήθως, η διάρκεια του είναι 11ετής.
Αυτός εδώ (ο 24ος ) µε τις καθυστερήσεις του υπολογίζω να είναι στο µάξιµουµ κάπου ανάµεσα στο
2013 µε 2014. Το µόνο που χρειάζεται είναι υποµονή και αισιοδοξία! Εύχοµαι καλές βολές!

Ό ήλιος στις 26 Μαρτίου 2011
Και τελειώνοντας (προς το παρόν) την αναφορά στον Ήλιο ας θυµηθούµε µερικές ακόµη στιγµές του
24ου κύκλου…

Πρώτη κηλίδα του 24ου 4/1/2008

Πρώτη κηλίδα του 2009
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Επίσκεψη στην ΕΡΑ∆ΥΜ
-Τελικά Παπαφούνη η ΕΡΑ∆ΥΜ που είναι? Αναφώνησε ο Θωµάς (SV2CLJ)
-Ξέρω εγώ που είναι…συνεννοήθηκα µε τα παιδιά…(SV2OEL Αντώνης, SV2OEA ∆ηµήτρης)
στην ΦΛΩΡΙΝΑ είναι…
-Μήπως, λέω µήπως είναι στην Κοζάνη?
-Πάµε και θα δεις…
-ΟΚ Πάµε!
Έτσι ξεκίνησε το µίνι ΜΑΞΙ οδοιπορικό από Θεσσαλονίκη για Κοζάνη – µέσω Φλώρινας -µε σκοπό να
παραβρεθούµε στην… ΚΟΠΗ ΤΙ ΠΙΤΑ στις 30 Ιαν 2011!
Γνωρίσαµε από κοντά την ΕΡΑ∆ΥΜ µαζί µε τους ανθρώπους της, µιλήσαµε για το χόµπι µας,
ευχηθήκαµε και τέλος καταλήξαµε στην κλασσική κατεδάφιση σε γνωστή ταβέρνα της περιοχής…
Φωτογραφίες ευθύς αµέσως…

SV2FNN Γιώργος Πρόεδρος ΕΡΑ∆ΥΜ
ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΑΡΗΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥ ΠΡΟΞΕΝΗΣΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ
ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΗΤΑΝ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΑ∆ΥΜ SV2FNN ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΗΣΥΧΙΑ
ΤΩΝ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ, ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΣΕΒΑΣΜΟΥ!
ΕΥΓΕ!ΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΜΕΝΑ, ΜΕ ΟΥΣΙΑ!
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Παπα-Λουκάς SV2HJC ευλογεί την Ένωση και την πίτα!

Αρ προς ∆ε:SV2OSD Χρήστος, SV2OEA ∆ηµήτρης, SV2CLJ Θωµάς,
Παπαφούνης, SV2OEL Αντώνης, SV2FNO Κώστας, SV2FNT Τάσος,
SV2FNN Γιώργος
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SV2FNT Τάσος, ο τυχερός της βραδιάς!
Τελειώνοντας το οδοιπορικό µας στην πόλη της Κοζάνης να ευχηθώ στους ρ/ε της περιοχής να
συνεχίσουν µε τον ίδιο ζήλο το έργο τους.
Η άνοιξη µπήκε λοιπόν και ουσιαστικά και ο Παπαφούνης ψάχνει, ρωτάει, αφουγκράζεται, επιλέγει…
…ακόµη δεν µπορώ να σας µιλήσω µε την βούλα αλλά πιστεύω στο επόµενο τεύχος να µπορώ…
Στις 4-5 Ιουνίου 2011 ποιο ρ/ε γεγονός λαµβάνει χώρα παγκοσµίου φήµης?
Η συνεύρεση των πολεµικών πλοίων µουσείων!
Εµείς έχουµε τέτοια πλοία στην χώρα µας?
…………………………………………………………………
Το καλοκαίρι πλησιάζει και η οργάνωση για IOTA, GIOTA, LOTA καλά κρατεί…
ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ on the air στις…

73s
Παπαφούνης
SV2FPU

5-9 Report

Σ ε λ ί δ α 38

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Γράφει ο
SV8CYR Αλέξανδρος Καρπαθίου
Sv8cyr@gmail.com

Μην Απρίλιος έχων ηµέρας Λ΄
Η ηµέρα έχει ώρας 13 και η νύξ ώρας 11
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 των
δύο αυτών αριθµών είναι η τελική βαθµολογία.
Ραδιοχώρα που από µόνη της είναι και CQ Ζώνη ο βαθµός είναι ένας.
Τους όρους συµµετοχής θα βρείτε στην διεύθυνση:
http://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 )
2-3/4/2011 16:00-16:00 UTC ΕΑ RTTY Contest
Εικοσιτετράωρος διαγωνισµός σε RTTY Της Ισπανίας πολύ καλός και ακούγονται πολύ Ισπανόφωνοι
σταθµοί σε πολλές εναλλαγές , Γιά περισσότερα στόν δικτυακό τόπο :
http://www.ure.es/contest/430-ea-rtty-contest.html
2-3/4/2011 15:00 – 15:00 UTC SP DX Contest
Εικοσιτετράωρος Πολωνέζικος διαγωνισµός σε CW και SSB. Καλό Σαββατοκύριακο Γιά περισσότερες
πληροφορίες στον δικτυακό τόπο: http://www.spdxcontest.info/reg/reg_g.html
9/4/2011 16:00-19:59 EU Sprint spring CW ....20,40,80 m
Ο διαγωνισµός αυτός είναι τετράωρος και µε µεγάλη δύναµη. Είναι αυτός που αφού κάνουµε επαφή
αφήνουµε την συχνότητα στον καλούντα και συνεχίζουµε αλλού. Υπάρχει και στά Ελληνικά οι όροι
συµµετοχής Ευχαριστούµε τον Σταύρο M0BBB/5B4AFM και την Κατερίνα M3MYL γιά την µετάφραση
αυτής της σελίδας Περισσότερα στο http://www.eu-sprint.com/
Αλλά και σε 9-10/4/2011 12:00-12:00 Radiomaritime day σε CW ειδική κατηγορία BPSK
∆ιαγωνισµός του Εµπορικού Ναυτικού Γιά την Ελλάδα υπεύθυνος απ' οτι φαίνεται είναι ο καλός
συνάδελφος SV1BJW.
Γιά περισσότερα στό http://www.radiomaritimeday.org/
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9-10/4/2011 21:00—21:00 Yuri Gagarin International Contest CW
Περισσότερες πληροφορίες στό http://gc.qst.ru/en/section/32
Παράλληλα στις 12 /4/2011 θα αφεθεί από τον ISS ο δορυφόρος Arissat-1 Γιά τα 50 χρόνια από την
επέτειο που τέθηκε ο Yuri Gagarin σε τροχιά .. Η AMSAT θα εκδώσει αναµνηστικά διπλώµατα για όσους
αποστείλουν αναφορά λήψης του δορυφόρου. Περισσότερα στό :
http://www.amsat.org/amsat-new/index.php
16/4/2011 16:00-19:59 EU Sprint spring SSB ....30.40.80 m
Ο διαγωνισµός αυτός είναι τετράωρος και µε µεγάλη δύναµη. Είναι αυτός που αφού κάνουµε επαφή
αφήνουµε την συχνότητα στον καλούντα και συνεχίζουµε αλλού. Υπάρχει και στά Ελληνικά οι όροι
συµµετοχής Ευχαριστούµε τον Σταύρο M0BBB/5B4AFM και την Κατερίνα M3MYL γιά την µετάφραση
αυτής της σελίδας . Τρέξτε τον! Αξίζει να δοκιµάσετε τις αντοχές σας . Περισσότερα στο http://www.eu
-sprint.com/
15-16/4/2011 21:00-21:00 Holyland contest 2011
Εικοσιτετράωρος Εβραϊκός διαγωνισµός των «Αγίων Τόπων »
Περισσότερα στο: http://www.iarc.org/iarc/

Καλό Πάσχα !!!
24 Απριλίου 2011 Πάσχα των Ορθοδόξων αλλά µε
αρκετούς διαγωνισµούς

23-24/4/2011 12:00-12:00 SP DX RTTY Contest
Εικοσιτετράωρος Πολωνέζικος διαγωνισµός RTTY.
Σούβλα και RTTY ότι το καλύτερο µε λαδωµένα χέρια πάνω στό πληκτρολόγιο... και η µυρωδιά από το
κοκορέτσι τι ωραία που είναι η Άνοιξη εδώ γιά περισσότερα http://www.pkrvg.org/zbior.html

23-24/4/2011 13:00-13:00 Helvetia Contest CW Digi SSB
Εικοσιτετράωρος Ελβετικός διαγωνισµός : http://www.uska.ch/
73s de SV8CYR
Alexandros
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Η ΚΕΡΑΙΑ HALF SQUARE
Γράφει ο Ντίνος Νοµικός – SV1GK
Η κεραία αυτή , η οποία στην ουσία είναι η µισή µιας κεραίας τύπου Bobtail Curtain , ανήκει στην
οικογένεια των κεραιών µε την ονοµασία “Inverted Verticals” .
Το όνοµά της το πήρε από το σχήµα της , το οποίο στην ουσία
είναι µισό τετράγωνο .
Η πρώτη αναφορά πάνω στην κεραία Half Square γίνεται τον
Μάρτιο του 1974 στο περιοδικό QST , σε ένα άρθρο του Ben
Vester – K3BC , µε τίτλο “The Half Square Antenna” .
Αποτελείται από δύο κάθετα τµήµατα µήκους λ/4 το κάθε ένα , τα
οποία συνδέονται µεταξύ τους µε ένα οριζόντιο τµήµα µήκους
λ/2 .
Η κεραία half square µπορεί να τροφοδοτηθεί σε διάφορα σηµεία
της , στην πράξη όµως έχουν επικρατήσει δύο βασικές µέθοδοι
τροφοδοσίας .
Έτσι λοιπόν αν την τροφοδοτήσουµε στα σηµεία Α και Β του
κάτω αριστερού άκρου της (Εικόνα 1) , τότε επειδή στα σηµεία αυτά η
σύνθετη αντίστασή της είναι µερικές εκατοντάδες Ωµ , θα πρέπει να
τροφοδοτηθεί µέσω ενός συντονιζόµενου κυκλώµατος L-C (Εικόνα 2) .
Για το κύκλωµα αυτό έχουµε αναφερθεί επισταµένως στο
προηγούµενο τεύχος του 5-9 report , όταν περιγράψαµε την κεραία
Bobtail Curtain .
Ένα άλλο σηµείο στο οποίο µπορούµε να την
τροφοδοτήσουµε είναι και τα σηµεία Α΄και Β΄, τα οποία βρίσκονται
στο πάνω αριστερό άκρο της (Εικόνα 3) .
Στην περίπτωση αυτή παρουσιάζονται , σε σχέση µε την
προηγούµενη
µέθοδο
τροφοδοσίας
,
δύο
βασικά
πλεονεκτήµατα .
Το πρώτο είναι ότι στα σηµεία Α΄Β΄ µπορεί να τροφοδοτηθεί
απ’ ευθείας µε οµοαξονικό καλώδιο 50 Ωµ , πετυχαίνοντας
άριστη προσαρµογή .
Το δεύτερο πλεονέκτηµα είναι ότι µε αυτήν την µέθοδο
τροφοδοσίας αποφεύγουµε το συντονιζόµενο κύκλωµα L-C ,
τις γειώσεις ή τα αντίβαρα κλπ.
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Το διάγραµµα ακτινοβολίας µιας κεραίας half square µοιάζει µε αυτό του απλού διπόλου λ/2 ,
ανεξάρτητα από το σηµείο στο οποίο θα τροφοδοτηθεί (Εικόνα 4) .
Η δε κατανοµή των ρευµάτων κατά µήκος της
κεραίας φαίνεται στην (Εικόνα 5) , και είναι
ανεξάρτητη από το σηµείο τροφοδοσίας της .
Η απολαβή που παρουσιάζει η κεραία αυτή είναι
περίπου της τάξεως των 3,8 dBi , δηλαδή 1 dBi
περίπου
µικρότερη
από
την
απολαβή
που
παρουσιάζει µια κεραία τύπου Bobtail Curtain .
Την κεραία half square την χρησιµοποιούµε όταν
θέλουµε να πετύχουµε απολαβή µεγαλύτερη από
αυτήν του απλού διπόλου λ/2 , και είναι πολύ καλή
για DX .
Παρουσιάζει όµως ένα µειονέκτηµα , δεν µπορεί να
λειτουργήσει σαν multiband , λόγω των ειδικών
διαστάσεών της .
Υπάρχει όµως η περίπτωση να την εκµεταλλευτούµε
για multiband λειτουργία , µέσω των αρµονικών
συχνοτήτων της .
Έτσι λοιπόν αν έχουµε µια κεραία half square υπολογισµένη για να λειτουργεί π.χ. στους 14 Mc/s , τότε
µε την βοήθεια ενός antenna tuner , το οποίο συνδέουµε στα σηµεία τροφοδοσίας της , αυτή µπορεί να
λειτουργήσει και στους 7 Mc/s , όχι βέβαια σαν διάταξη half square , αλλά σαν end fed half wave , και µε ένα
καλό σύστηµα γείωσης θα µπορούσε η ίδια κεραία να λειτουργήσει και στους 3,5 Mc/s , βέβαια µε την µορφή µιας
Marconi λ/4 .
Επίσης για multiband λειτουργία ,
µπορούµε
να
εκµεταλλευτούµε
την
συνδεσµολογία της (Εικόνας 1) , οπότε µε την
βοήθεια ενός antenna tuner που συνδέουµε στα
σηµεία Α και Β , η κεραία µας µπορεί να
λειτουργήσει σε διάφορες µπάντες σαν να ήταν
µια long wire antenna .
Βέβαια σε αυτήν την περίπτωση θα
έχουµε σε κάθε µπάντα λειτουργίας , εκτός από
διαφορετική σύνθετη αντίσταση στο σηµείο
τροφοδοσίας της , και διαφορετικό διάγραµµα
ακτινοβολίας .
Έτσι λοιπόν αν η βασική κεραία µας ,
σαν half square , είναι π.χ. συντονισµένη στα 80
µέτρα , τότε θα παρουσιάζει στο διάγραµµα ακτινοβολίας της δύο λοβούς (Εικόνα 4) , αν τώρα η ίδια κεραία
χρησιµοποιηθεί , µε την βοήθεια ενός antenna tuner , για τα 40 µέτρα θα παρουσιάζει τέσσερεις λοβούς , για τα
20 µέτρα οκτώ λοβούς κλπ.
Το ιδανικό για µια κεραία half square θα ήταν οι ιστοί
της να ήταν ξύλινοι , ώστε να αποφεύγονται όσον το
δυνατόν οι αλληλοεπιδράσεις µε τα δύο κάθετα
τµήµατά της λ/4 .
Αν όµως διαθέτουµε µεταλλικούς ιστούς στήριξης ,
τότε καλόν θα ήταν τα δύο κάθετα τµήµατά της λ/4 ,
να τοποθετηθούν όσο πιο µακριά γίνεται από
αυτούς , χρησιµοποιώντας µονωτήρες και σχοινιά
όπως στην (Εικόνα 6) , το δε κάτω άκρο των δύο
καθέτων τµηµάτων λ/4 πρέπει να απέχει από το
έδαφος απόσταση όχι µικρότερη του ενός µέτρου .
Εδώ βέβαια θα µπορούσε κάποιος να ρωτήσει: «Τί
κάνουµε µε τα δύο κάθετα τµήµατα στις
χαµηλότερες συχνότητες , όπου αυτά θα πρέπει να
έχουν µεγάλο µήκος και κατά συνέπεια θα πρέπει και
το οριζόντιο τµήµα της κεραίας µας να τοποθετηθεί
πάρα πολύ ψηλά;»
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Στην περίπτωση αυτή «µαζεύουµε» τα κάθετα τµήµατα λ/4 µε
διάφορες µεθόδους (Εικόνα 7) .
Έτσι λοιπόν στις (Εικόνες 7Α και 7∆) , τα λυγίζουµε σε κάποιο σηµείο
τους , είτε οριζόντια (Εικόνα 7Α) , είτε κατακόρυφα (Εικόνα 7∆) .
Στην (Εικόνα 7Β) µπορούµε να προσθέσουµε χωρητικά φορτία ,
ενώ στην (Εικόνα 7Γ) µπορούµε να προσθέσουµε επαγωγικά φορτία .
Εκεί που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον µια κεραία half
square , είναι στην περίπτωση που θα χρησιµοποιηθεί σε συχνότητες VHF ,
όπως π.χ. στα 2 µέτρα (Εικόνα 8) ,
και ειδικά στην περίπτωση όπου θα
χρησιµοποιηθεί επί πλέον και ένας
ανακλαστήρας .
Αν λοιπόν , εκτός από το οδηγό στοιχείο , της προσθέσουµε και έναν
ανακλαστήρα σε µια απόσταση γύρω στα 0,15λ , τότε η απολαβή της
κεραίας αυξάνει στα 6,5 dBi και η εκποµπή της
γίνεται πλέον κατευθυνόµενη , σύµφωνα µε την
(Εικόνα 9) .
Αν µάλιστα της προσθέσουµε και έναν κατευθυντήρα (Εικόνα 10) , τότε η απολαβή της
µπορεί να φθάσει τα 14,43 dBi , µε έναν λόγο οπισθίας αποκοπής F/B γύρω στα 25 dB και
έχοντας ένα διάγραµµα ακτινοβολίας σαν αυτό της (Εικόνας 11) .
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τα οριζόντια µήκη των παρασιτικών στοιχείων της
παραµένουν ίδια , αυτά που αλλάζουν είναι µόνο τα µήκη των καθέτων τµηµάτων της .
Το δε σηµείο τροφοδοσίας της εξακολουθεί να
δέχεται οµοαξονικό καλώδιο 50 Ωµ .
Όσον αφορά τώρα τα κάθετα τµήµατά της λ/4 ,
αυτά µπορούν να τοποθετηθούν είτε έχοντας
κατεύθυνση προς τα επάνω (όπως στις Εικόνες
8 , 9 και 10) , οπότε τότε παίρνει το όνοµα Inverted Half Square , είτε έχοντας κατεύθυνση
προς τα κάτω (Εικόνες 3 ,5 και 6) .
Σε συχνότητες VHF προτιµούµε τα κάθετα
τµήµατα λ/4 της κεραίας Half Square να τοποθετούνται προς τα επάνω για να
αποφεύγονται οι αλληλεπιδράσεις των τµηµάτων αυτών µε τον µεταλλικό ιστό στήριξης
της κεραίας . Η κεραία Half Square έχει κατά τι στενότερο εύρος λειτουργίας από αυτό ενός απλού διπόλου λ/2 .
Προκειµένου λοιπόν να αυξήσουµε το εύρος λειτουργίας της ειδικά στις µπάντες εκείνες όπου από µόνη
της η κεραία αυτή δεν µπορεί να τις καλύψει , ακολουθούµε την κλασική µέθοδο να αυξήσουµε την επιφάνειά των
στοιχείων της και στην συγκεκριµένη περίπτωση , τοποθετώντας δύο κάθετα τµήµατα λ/4 σε κάθε άκρο της ,
σχηµατίζοντας µια γωνία µεταξύ τους και ευρισκόµενα σε απόσταση
λ/8 το ένα κάθετο τµήµα από το άλλο , όπως ακριβώς φαίνεται και
στην (Εικόνα 12) .
Η κεραία Half Square , αν και
λόγω της κάθετης πόλωσης της
είναι δυνατόν στην λήψη και
ειδικά
στις
χαµηλότερες
συχνότητες
να
εµφανίζει
σχετικά υψηλότερα επίπεδα
θορύβου
από
αυτά
που
παρουσιάζει ένα απλό δίπολο
λ/2 , εν τούτοις
αποτελεί
ιδανική λύση για κάποιον που
δεν µπορεί ή δεν θέλει να δίνει στόχο τοποθετώντας µια κατευθυνόµενη
κεραία τύπου Yagi-Uda για συχνότητες HF , γιατί µπορεί µε µια απλή κεραία
να πετύχει απολαβή πολύ καλλίτερη από αυτήν του απλού διπόλου , ειδικά για συχνότητες πάνω από τους 14 Mc/
s , παρουσιάζοντας επί πλέον το πλεονέκτηµα της απλής και φτηνής κατασκευής που µε ελάχιστο έως καθόλου
συντονισµό είναι έτοιµη , µόλις τοποθετηθεί , να λειτουργήσει άψογα , κάνοντάς την αποδοτικότατη για DX .
Περισσότερα όµως περί κεραιών στο επόµενο τεύχος του 5-9 report .
Μέχρι τότε , Πολλά 73
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Πρόβλεψις ∆ιαδώσεως από το Κεντρικόν Αιγαίον.
Γράφει ο SV1CU/SV8
Παναγιώτης Μαργαρίτης
sv1cu@otenet.gr

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

Μέγιστη ισχύς ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας εις τις 22⁰
Εύρος δέσµης 34,5⁰ , - 3 db εις τις 8,1⁰ και 42,6⁰
Συχνότητα 14 ΜΚ
Απολαβή 0.43 db ως προς ισοτροπική κεραία
Έδαφος βραχώδες
Τα διαγράµµατα για τις υπόλοιπες συχνότητες µας δίδουν τα ακόλουθα δεδοµένα µε την ίδια σειρά ως τα ανωτέρω
,µε την κεραία συντονισµένη στην αναφερόµενη συχνότητα. Η απολαβή όπως φαίνεται είναι αµελητέα για όλες τις
περιπτώσεις. Η ακτινοβολούµενη ισχύς είναι 100 βατ. Τα -3db δηλώνουν ότι η ισχύς εις τα δύο σηµεία
αντιστοιχούντα ως ανωτέρω στις 8,1⁰ και 42,6⁰ του διαγράµµατος είναι 50 βατ.
12⁰/ εύρος 18⁰ και 5⁰ µε 23⁰ εις τα -3db/1.85ΜΚ/1,32db ισοτρ.
13⁰/εύρος 19,1⁰ και 5.5⁰ µε 24.5⁰ εις τα -3db/3,6ΜΚ/1.7db ισοτρ.
13⁰/εύρος 19.3⁰ και 5.5⁰ µε 25⁰ εις τα -3db/7ΜΚ/2.14db ισοτρ.
13⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 25⁰ εις τα -3db/10.1ΜΚ/2.32db ισοτρ.
19⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 24.5⁰ εις τα-3db/18.1ΜΚ/2.5db ισοτρ.
13⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 24.5⁰ εις τα -3db/21.1ΜΚ/2.54db ισοτρ.
13⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 24.5⁰ εις τα -3db/24.9ΜΚ/2.57db ισοτρ.
13⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 24.5 εις τα -3db/28.5ΜΚ/2.59db ισοτρ.
Οι επτά πίνακες δίδουν τις καµπύλες µέγιστης χρησιµοποιήσιµης συχνότητας. ερυθρή, την επίσης µέγιστη
χρησιµοποιήσιµη συχνότητα του στρώµατος Ε κίτρινη, την βέλτιστη χρησιµοποιήσιµη συχνότητα πράσινη και την
γωνίαν ακτινοβολίας µωβ της κεραίας για την οποίαν έχουµε την ισχύ των 100βατ.
Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την διεθνήν ώραν. Ο αριστερός κάθετος άξονας την συχνότητα και ο δεξιός άξονας
την γωνίαν εις µοίρες.Εις την επικεφαλίδα αναφέρεται το στίγµα της Μυκόνου και τα στίγµατα των σταθµών µε
την απόσταση µεταξύ των δύο σηµείων.
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Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός: 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: LU4AA
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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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