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Χωρίς Χωρίς Χωρίς SURPLUS...SURPLUS...SURPLUS...   

EME EME EME πρωτιές...πρωτιές...πρωτιές...   

23cm Antennas...23cm Antennas...23cm Antennas...   

RX vs TX power...RX vs TX power...RX vs TX power...   

CPCPCP---6 6 6 επισκευή...επισκευή...επισκευή...   

   

∆ιαβάστε σε ∆ιαβάστε σε ∆ιαβάστε σε 
αυτή την έκδοση:αυτή την έκδοση:αυτή την έκδοση:   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   
Το «5«5«5---9» 9» 9» εκδίδεται µηνιαία 
και µπορείτε να το βρείτε 
στην ιστοσελίδα µας 

(www.5www.5www.5---9report.gr9report.gr9report.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.grsv5byr@hol.grsv5byr@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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Γράφει ο 

Κωνσταντίνος (Ντίνος) Ι. Ψιλογιάννης 

(ex SV1DB)  
din.boxmail@gmail.com 

 

 

Oσοι  αγοράζατε  "ραδιοερασιτεχνικά"  υλικά  από το Mοναστηράκι και τις άλλες "µάνδρες" της Λ. Aθηνών 

θα θυµάστε τι πανζουρλισµός γινότανε  όταν βγαίνανε φουρνιές  τηλεπικοινωνιακού υλικού κατά τα άλλα 

"ελεγχόµενου"…  Oι µεγαλέµποροι  έπαιρναν τηλέφωνο...   

«Έχω  κάτι δέκτες...  δεν τους κτύπησε η βαριοπούλα, κάτι λάµπες στο κουτί τους, οµοαξονικά καλώδια»  και ότι 
άλλο µπορείτε να  σκεφθείτε  υπήρχαν τα πάντα... 

Aυτή ήταν η παρα-αγορά  στην Aθήνα του  1960-70 και 80. 

Θυµάµαι  έκλεινα ένα τρίκυκλο  και µετά τις αγορές  φόρτωνα και κατ' ευθεία στο σπίτι για  εργασία επισκευής ή 
διαλύσεως για βάσεις πορσελάνης σασί για νέες κατασκευές. ∆ιακόπτες κουµπιά και άντιγες και ένα σωρό profes-
sional  εξαρτήµατα που κάνανε τις ιδιοκατασκευές να µοιάζουν πραγµατικά και αυτές επαγγελµατικές. 

Ήταν πραγµατικά µια σοβαρή πηγή υλικού που βοήθησε τους ραδιοερασιτέχνες στις κατασκευές τους.  

Aλλά ας  ανατρέξουµε  µαζί και να σας ενηµερώσω τι κάνανε αυτές οι αµφιλεγόµενες Bάσεις . 

Eίχα γνωρίσει πολλούς  Aµερικανούς  µέσω του κοινού "χόµπι" µας  ραδιοερασιτέχνες  «SV0» και κάθε 

φορά που φεύγανε  όλο και κάποιο µηχάνηµα περίσσευε... Oι περισσότεροι από αυτούς ήταν τηλεπικοινωνιακοί 
στις εδώ βάσεις. 

Αλλά τι ήτανε αυτές οι βάσεις τελικά ??   Tι κάνανε  κατασκοπεύανε ?..   Κάνανε παρεµβολές ?..   

Γιατί όταν πλησίαζες στον Σχοινιά τα ραδιόφωνα των αυτοκινήτων «τρελαίνονταν » ?... 

Oι απορίες µου λύθηκαν πολλά  χρόνια αργότερα  γιατί  τότε δεν µπορούσα να ρωτήσω τι κάνετε στις βάσεις σας 
σε άτοµα που ήταν οι περισσότεροι Στρατιωτικοί ή ∆ιπλωµατικοί.  

Το θέµα ήταν πολύ λεπτό. 

Σε µια από τις εκθέσεις  DEFENDORY   Aµυντικού Yλικού  που  είχε η εταιρεία µου περίπτερο  µε πλησίασε 

µία οµάδα  τεχνικών της Aµερικανικής Πρεσβείας και µε ρώτησε εάν κάνουµε service  σε  Log Periodic Antennas  ?  
Bεβαιότατα  απάντησα  έτσι ξεκίνησε  και η συνεργασία µου µε τις «Bάσεις»,  σιγά -σιγά 

έµαθα  όλο  το σκηνικό  της λειτουργίας τους. 

Oι επισκευές στα θηρία των 25 µέτρων ύψους  Λογαριθµικών µε Rotator  υδραυλικά  που οµοιά τους έχουν µόνο  
οι µεγάλοι γερανοί  ήταν µια µοναδική εµπειρία .  

Σε µελλοντικές παρουσιάσεις θα σας δώσω πλούσιο φωτογραφικό υλικό. 

Aλλά άς  ανακαλέσουµε  τον χρόνο και ας γυρίσουµε στο 1963 στην πλήρη εκµετάλλευση και λειτουργία τους. 

 

Oι  βάσεις  πρωτοεγκαταστάθησαν  το  1961 και µετά από δοκιµές, επίσηµα το πρώτο µήνυµα εστάλει 
την 30η Nοεµβρίου 1963 στις 16:00.   
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Στην Nέα Mάκρη  ήταν το κέντρο λήψεως και οι επικοινωνίες της Πρεσβείας, στο Kάτω Σούλι ήταν το 
κέντρο εκποµπής, στην ∆εκέλεια  ένα κέντρο Λήψεως HF, στο Eλληνικό  κυρίως  αεροπορική 
υποστήριξη,  Nοσοκοµείο, ο γνωστός Aµερικάνικος Σταθµός   που τον είχανε τρελάνει οι πειρατές στην 
παρεµβολή συγκρίνοντας την ισχύ τους σε ...µονάδες έναντι του Aµερικάνου αλλά µας είχε και εµάς 
ψυχαγωγήσει την εποχή που τα  µοντέρνα τραγούδια  δεν τα άκουγες στο «EIP» (Eθνικό Ίδρυµα 
Pαδιοφωνίας). 

Yπήρχαν και άλλα σηµεία  όπου περνούσαν επαναλήπτες  ειδικά κυκλώµατα  όπως στην Πάρνηθα  την 
Kερατέα,  την Πεντέλη µε τα  Tροποσφαιρικά συστήµατα του NATO,  το Πήλιο, την Xρυσούπολη στο 
∆έλτα του Nέστου  όπου υπήρχε ο µεγαλύτερος σε ισχύ ποµπός  ραδιοφωνίας, 1 Megawatt,  της 
«VOA» !!!...   

Να φαντασθείτε  ότι  ήταν τόσο ισχυρό το σήµα του όπου  οι χειριστές των αρµάτων στην 
Αλεξανδρούπολη, 120 χιλιόµετρα απόσταση τον άκουγαν MEΣA στο άρµα µε κλειστή την «καµπάνα»…  

Ο µόνος που ακουγόταν µέσα  σε θωρακισµένο όχηµα… 

Αλλά ας έρθουµε στην ουσία… Οι βάσεις στήν Nέα Mάκρη και το Kάτω Σούλι ήταν αµιγώς 
τηλεπικοινωνίες σε  CW,  RTTY, αλλά  και   SSB, του Aµερικανικού Nαυτικού για επικοινωνίες µεταξύ  
πλοίων (ειδικών τηλεπικοινωνιακών)  που ευρίσκοντο στην Mεσόγειο και αεροσκαφών. Σταθερών 
σταθµών αναµεταδόσεων από και προς   άλλα σηµεία  της ευρύτερης περιοχής  αλλά και υποβρυχίων  
µε την ειδική κεραία σε συχνότητες   VERY LOW  FREQUENCY  15 KHz.  

Για αυτές τις επικοινωνίες και την κεραία υπάρχει «ιστορία»… 

 

EIΣO∆OΣ THΣ BAΣEΩΣ TO  1968                            OI  KEPAIEΣ   ΛHΨEΩΣ  ΓENIKH  OΨH 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  444   

Oλες οι επικοινωνίες ήταν κωδικοποιηµένες  µε ειδικές κρυπτοσυσκευές, σε γκρούπ των πέντε γραµµάτων. 

Το σύστηµα χαρακτηρίζονταν µέ το Eλληνικό όνοµα: «OPEΣTHΣ»  (γιός της Kλυταιµνύστρας  και του 
Aγαµέµνωνα).   

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

          

 

                         

 

    

     

 

     H ∆IATAΞH  TΩN CONTAINERS ME TA MHXANHMATA                       KΩNIKH  KEPAIA  EKΠOMΠHΣ 

 

 

 

 

OI ΘEΣEIΣ  EPΓAΣIAΣ  ME TOYΣ  ∆EKTEΣ   COLLINS  R-390    

KAI TIΣ ΓPAΦOMHXANEΣ ΓIA TA MHNYMATA 
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  TO KPYΠTOΓPAΦIKO THΛETYΠO  «OPEΣTHΣ»          OI ΘΕΣEIΣ AKPOAΣEΩΣ  ME TOYΣ ∆ΕKTEΣ COLLINS R-390 

OI  ΠEPIΦHMOI  ∆EKTEΣ COLLINS  R-389        &&&&&                Ο ∆EKTHΣ R-390  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PA∆IOEPAΣITEXNIKOΣ ΣTAΘMOΣ THΣ BAΣEΩΣ 

 SVOWH   COLLINS  KWM-2  KAI  PHONE PATCH               O ΣTAΘMOΣ ΣTA MEΣAIA  AFRTS  

ΓIA THΛEΦΩNIKH EΠIKOINΩNIA TOY ΠPOΣΩΠIKOY 

ME TIΣ  OIKOΓENEIEΣ TOYΣ  ΣTHN AMEPIKH. 
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TO  ΣHMA TOY ΠEIPATIKOY ΣTAΘMOY THΣ 

BAΣEΩΣ   ΣTA FM  ΣTOYΣ   99 MHZ                        TEXNIKOΣ   ANA∆POMOΛOΓEI ΣTO PATCH PANEL 

...ΣKEΨOY AMEPIKANOI KAI ΠEIPATEΣ !!! 

 

KAI  ΦYΣIKA   OI  KEPAIEΣ         

 

       
 

     ∆IΠΛOKΩNIKH   100  KW            ΣTAΘEPH  ΛOΓAPIΘMIKH ΠEPIO∆IKH  3-30  MHz 

 

 
 

ANTENNAS… 
Photos and captions below thanks to Din SV1DB. 

In the 1980's his company serviced the rotatable log-periodics. 

After the bases closed they bought many of the towers, renovated them, 
and installed them at Greek Signal Corps bases. 

K4NYW  Nick 
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Oι επικοινωνίες   είχαν τακτικούς ανταποκριτές µε πλοία τηλεπικοινωνιακά ειδικά για συλλογή  

πληροφοριών στην Mεσόγειο.  Μερικά απο αυτά είναι  σε φωτογραφίες,  σε άλλα φαίνονται οι κεραίες 

και γιατί να το κρύψουν άλλωστε, ενώ ορισµένα ήταν σαν κλασσικά  πλοία συνοδείας … 

Mεταξύ αυτών και το υποβρύχιο Scorpion το οποίο ατυχώς έστειλε το τελευταίο του σήµα στο 

σταθµό της Nέας Mάκρης, πριν χαθεί  µετά το πέρασµά του απο το Γιβραλτάρ.  

Tο πώς είναι άκρως απόρρητο…  Λέγεται ότι το κτύπησαν οι Pώσσοι  γιατί τους είχαν βυθίσει  στον 
Eιρηνικό ένα δικό τους. 

 

 

 
 
 
 

 
 

 NGCC  SHOUP EΠIKOINΩNIAKO                                             NSSU  OBRIEN   "EΠIKOINΩNIAKO" 

        
TO ΘPYΛIKO PUEBLO ΠOY TO "EΠIAΣAN"          TO MOIPAIO  YΠOBPYXIO  SCORPION 

ME THN KPYΠTO  OPEΣTHΣ ...  

   
        USS ANNAPOLIS KINHTH BAΣH !!!                                                          KΩNIKH ME TOP HAT 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  888   

OΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΑΝ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΗΤΑΝ ΟΙ ΠΟΛΥ 
ΧΑΜΗΛΕΣ  15 ΕΩΣ  25 ΚΗZ  ΣΤΑ  VLF  ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  ΣΕ RTTY  
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΤΥΠΑ  ΜΕ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ  ΕΝ 
ΚΑΤΑ∆ΥΣΕΙ. 
 
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΑΝ ΚΑΙ  CW .  ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΛΟΙΑ . 
ΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ  SSB. 
 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ  18 KHZ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΑΝ ΤΗΝ 
ΚΕΡΑΙΑ  VLF   ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙ  ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ 
ΚΑΡΑΒΙ . 
 
Η ΚΕΡΑΙΑ ΕΙΧΕ ΥΨΟΣ  (630' ΠΟ∆ΙΑ)  192 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΕΝΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ 
ΑΝΤΙΒΑΡΟ (COUNTER-POISE) ΣΕ ∆ΙΑΜΕΤΡΟ 620 ΜΕΤΡΩΝ. 
 
ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ  (359' ΠΟ∆ΙΑ) 110 ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ. AΥΤΕΣ 
ΗΤΑΝ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΠΟΜΠΟ VLF 200 ΚW, ΕΝΑΝ ΕΦΕ∆ΡΙΚΟ 50 KW, 
ΚΑΙ 2 ΤΩΝ 2 KW ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΡΟΜΒΙΚΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ. 
 
 
 
Η VLF ΚΕΡΑΙΑ ΤΩΝ 192  ΜΕΤΡΩΝ  ΣΤΟΝ ΣΧΟΙΝΙΑ  ΠΟΥ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ  ΤΗΝ  ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ! 

ΓΙΑ…  ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ... 
 

 
Η ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΗΤΑΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΩΣ ΙΣΤΟ  ΚΑΙ ΜΕ ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ 
ΟΜΠΡΕΛΑΣ  ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ . 
ΓΙΑ ΤΑ HF  ΥΠΗΡΧΑΝ  ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ  ΚΩΝΙΚΕΣ, ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ, ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥΚΩΝΟΥ,  
ΡΟΜΒΙΚΕΣ, ΜΑΚΡΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ LF, ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ∆ΙΠΟΛΑ ΑΝΑ∆ΙΠΛΟΥΜΕΝΑ. 
 
ΟΙ ΠΟΜΠΟΙ  ΗΤΑΝ  8  ΤΩΝ 10 ΚW,  8 ΤΩΝ  40KW , 1 ΤΩΝ   200  
KW,  1 ΤΩΝ  50 KW. 
ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ  ΑΞΙΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΡΑΤΩ∆ΕΙΣ ΙΣΧΥ 
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΜΠΩΝ ΕΠΙ 24ΩΡΟΥ  ΒΑΣΕΩΣ  ΣΥΝΕΧΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ  ΙΣΧΥΟΣ  4.020.000  WATTS  
ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ 110 V  60 HZ ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΣΑΝ ΤΩΝ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ .ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ. 
 
ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΕΩΣ. 
Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ∆ΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΙ  ΜΙΚΡΗ  2.010.000  
WATTS !!! ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑΝ 
ΜΕ 110 VOLT ΣΕ 60 HZ . 
 
H  ανάλυση περί της λειτουργίας των Bάσεων και 
µέχρι της αποχωρήσεώς τους από την χώρα µας, 
διότι  τις Bάσεις δεν τις  «διώξαµε», οι 
Αµερικανοί… έφυγαν  MONOI τους, και  µάλιστα  το όλο σκηνικό  είχε και πολλά ευτράπελα  η δε 
συµπεριφορά µας στις διαπραγµατεύσεις ήταν λίαν επιεικώς  γελοία. 

Tο  1990  επί Kυβερνήσεως  Ξ. Zολώτα  οι Aµερικανοί  αποφάσισαν να περιορίσουν τις 
τηλεπικοινωνιακές Bάσεις σε όλη την Yφήλιο  τόσο για οικονοµικούς λόγους όσο  και αναβαθµίσεως 
των τηλεπικοινωνιών τους  µε δορυφορικές  επικοινωνίες. Eτσι  διατήρησαν  µόνον ορισµένες πολύ 
στρατηγικές  όπως στην Σούδα .  

Oλο το υλικό  και τα µηχανήµατα  ήταν διαβαθµισµένα δεν µπορούσαν να εκποιηθούν 
στουςπαλαιοπώλες ... 

Προτείνανε στο Πολεµικό Nαυτικό να αγοράσει έναντι ενός ΣYMBOΛIKOY ποσού  όλο τον εξοπλισµό  
και ειδικά τις κεραίες, καθόδους κλπ µηχανήµατα. 

Oντως το Nαυτικό ανταποκρίθηκε  και συµφώνησαν σε ένα τίµηµα της τάξεως των 500.000 

∆ολλαρίων. 
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Στην ουσία το Nαυτικό  θα αποκτούσε  µία  έτοιµη  εν λειτουργία τηλεπικοινωνιακή βάση µε 

κεραίες και  µηχανήµατα  που το κόστος της ήταν   της τάξεως των 200.000.000 ∆ολλαρίων !!! 

Oι Aµερικανοί  περιµένανε  αλλά εµείς  αρχίσαµε τα γύφτικα παζάρια…  

«δεν έχουµε το κονδύλι των 500.000 $ , διαθέτουµε  200.000 $,  τι λέτε  ??? »  

Tι να κάνουν οι άνθρωποι?...   «Συµφωνούµε» είπαν.  Περνάει ένας µήνας,  εκείνοι πιέζονται να 

αποχωρήσουν  και παίρνουν την απάντηση κεραυνό από το Nαυτικό…   

« έχουµε µόνο 50.000 $ θέλετε ?» 

H κοροϊδία  µεταξύ  Στρατιωτικών  είναι πολύ δυσάρεστη κατάσταση…   

Η  απάντηση τους ήταν αρνητική  γιατί  στην ουσία τους  κορόιδευαν !!!      

Τι  έκαναν  ???.... 

Kάλεσαν  τους ∆ηµοσιογράφους την τηλεόραση  και  έκαναν DEMOLITION  SHOW !... 

Στην κυριολεξία  γκρέµισαν  την µεγαλύτερη κεραία ύψους  200 µέτρων  που χρησίµευε στις 

επικοινωνίες  µε τα υποβρύχια σε κατάδυση  σε  VLF.   

Κόψανε µε  τσεκούρια τις καθόδους των 3  ιντσών  (10.000 ανά µέτρο) και των άλλων κεραιών.   

H συνέχεια του χώρου της βάσεως έχει ακόµα µεγαλύτερη  ιστορία . 

Tο Nαυτικό   έπρεπε  να εγκαταστήσει  την ίδια κεραία για επικοινωνίες µε τα υποβρύχια µας. 

Μετά µερικά χρόνια  έγινε διαγωνισµός  και το κόστος µόνο για την κεραία  έφθασε τα   

5.000.000.000 !!!  Καλά  διαβάσατε…  5 ∆ις !!!   

Η έγκριση έφθασε στο γραφείο του τότε Πρωθυπουργού κ. Σηµίτη  ο οποίος µάλιστα  διαρρήγνυε τα 
ιµάτιά του τι κεραία είναι αυτή που κάνει τόσα λεφτά ??? 

Tελικά  αντί να την αποκτήσουµε  όλη την βάση µε 20 κεραίες και µηχανήµατα µε  

8.000.000 ∆ρχ. πληρώσαµε 5 δις µόνο µία κεραία !!! 

Οι µόνιµοι εργολάβοι του Nαυτικού  έτριβαν τα χέρια τους… 

 

Mετά  ρωτάτε πως φτάσαµε στο σήµερα….   

Αφού δεν ξηλώθηκαν  τότε ... όταν  τους χαρίζανε τον γάιδαρο και εκείνοι κοιτούσαν τα δόντια του. 

 

 

 

 

 

                                                                                      EΛΛAΣ  TO  MEΓAΛEIO ΣOY … 

 

                                                                                                             73s Din 

 

  

 

 

 

 

 

Οι φωτογραφίες είναι από το προσωπικό αρχείο του γράφοντος. 
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IIIΣΣΣXYXYXYΣ  Σ  Σ  EKEKEKΠΠΠOMOMOMΠΠΠHHHΣΣΣ      VS   VS   VS   IIIΣΣΣXYXYXYΣ  ΛΣ  ΛΣ  ΛHHHΨΨΨEEEΩΣ       ΩΣ       ΩΣ       
 

Γράφει ο Κωνσταντίνος (Ντίνος) Ι. Ψιλογιάννης  

(ex SV1DB) 

din.boxmail@gmail.com 

                                                      

 

                                                 

Στην  δεκαετία  του 1970  και συγκεκριµένα το 1969  αποφάσισα να τοποθετήσω µια κατευθυνόµενης 
εκποµπής κεραία η οποία να έχει απολαβή, καλό λόγο εµπροσθίου - οπισθίου λοβού, να µη θέλει 
µεγάλο ύψος εγκαταστάσεως και φυσικα όχι ογκώδη ιστό, µιάς καί µιλάµε για εγκατάσταση σε ταράτσα 
στην καρδιά του Kολωνακίου,  Λυκαβηττού και Σκουφά γωνία δίπλα στον Άγιο ∆ιονύσιο . 

                             
2 ΣTOIXEIA  QUAD  14-21-28 MHZ       EΛEΓXOΣ ROTATOR                Din  SV1DB 1973 

Έµενα στο ρετιρέ και η γωνία του σταθµού ήταν ακριβώς 3 µέτρα από την ταράτσα όπου υπήρχε το 
δωµάτιο που τελείωνε το κλιµακοστάσιο και από πάνω του το µηχανοστάσιο. Συνολικά 5 µέτρα, και 10 
M ο ιστός, 15 M συν τα 25 M της πολυκατοικίας, 40 µέτρα από το δρόµο. Το υψόµετρο της περιοχής  
άλλα 150 µέτρα,  θέα απεριόριστη σε όλο το λεκανοπέδιο  (είχα διαλέξει το διαµέρισµα σαν 
τοποθεσία). Στο σηµείο εκείνο ο δρόµος αρχίζει να κατηφορίζει τόσο προς την πλατεία όσο και προς το 
Σύνταγµα και την Σκουφά. Eίχα βεβαίως µια νεκρή γωνία  προς τα Bόρεια  αλλά από ότι διαπίστωσα 
στην πράξη  δεν είχε επιρεάσει τις επικοινωνίες µου. 

H επιλογή της κεραίας µου ήταν σχετικά εύκολη και επαναστατική !... 

CUBICAL QUAD  2 στοιχείων  ιδιοκατασκευή  απλή και  εύκολη λύση και απόδοση KATAΠΛHKTIKH !  

Το κόστος  πολύ µικρό, ίσως η φθηνότερη κεραία  Beam! 

Eλαφριά κατασκευή  περιστροφή µε ένα µοτέρ  για κεραίες T V  της εποχής ,  ιστός τριγωνικός  surplus 

από το Mοναστηράκι, πρώην transportable towers of US Army, πλευράς  15 εκατοστών από µασίφ 
χάλυβα γαλβανισµένος εν θερµώ.  Πολύ ελαφριά κατασκευή,  αλλά και στιβαρή! 

Tότε είχα το HW-32 της Heathkit. Το είχα παραγγήλει στο Pαδιο Kαραγιάννη (Oµήρου 8), και κόστιζε 
5450 ∆ραχµές  δηλαδή  16 €  σηµερινή αξία.  

Το συναρµολόγισα  µαζί µε τον Nίκο SV1DA   και τον SV1EL. 

O Nίκος διάβαζε το κείµενο ο ∆ηµήτρης εύρισκε και τσεκάριζε τις τιµές των εξαρτηµάτων και εγώ 
κολλούσα... 

Mετά την δοκιµή µόλις έστρεψα την κεραία προς τα Bόρεια ∆υτικά άκουγα τους W (HΠA), και λέω ας 
δοκιµάσουµε:  

«W1FH   SV1DB ... SV1DB  W1FH  5-9 Plus 20 dB 

name  CHARLIE  QTH Boston do you have α linear?... 

     No  just a quad  at  150 feet high  and HW-32  over... » 
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Aρχισε να µου οµιλεί µε σπαστά Eλληνικά, από τότε είχαµε γίνει φίλοι, 
τον είχα επισκεφθεί στην Bοστώνη  και είχαµε περάσει σχεδόν µία 
εβδοµάδα µαζί µε πολλούς  Έλληνες στο  MIT. 

 

 

 

 

Παραπλεύρως η 
φωτογραφία στο 
αυτοκίνητό του 
µε το callsing 
του αντί 
αριθµού. 

 

 

 

O  Charlie  Mellen   W1FH   ήταν από τους πρώτους   DXer   µόνιµα στην κορυφή του DXCC  
µε 350 χώρες από το 1947,  αυτός µαζί µε τον W6AM  που αναφέρω  παρακάτω  ήταν τα KA-
NONIA  της Aµερικής που κυνηγούσαν τα DX.  Aµφότεροι  είχαν  σωστές  KEPAIEΣ! 

Eίµαι  ευτυχής  που τους γνώρισα  προσωπικά στο  Zενίθ της Pαδιοερασιτεχνικής τους ζωής  . 

 

∆εν χρειάζεται να πούµε  περισσότερα…   

 

η χαµηλή γωνία της  quad  και το ύψος,  τα  6  dB  gain  
κάνανε τα 200 PEP watts  X 4 =  800  ERP  WATTS. Aλλά 
και τα 6 dB gain στην λήψη  και τον ευαίσθητο δέκτη 
έκαναν τα DX σήµατα να ακούγονται  σαν   Local... 
(τοπικά). 

Για δύο χρόνια  είχα οργώσει  όλη την Ωκεανία,  Iαπωνία,  
Aυστραλία,  Nότιο και Bόρειο Aµερική,  Aφρική  και άλλα 
πολλά σπάνια χαρακτηριστικά και χώρες . 

H εµπειρία  µου  µε την εν λόγω κεραία  ήταν  
καταπληκτική. Τουλάχιστον  άλλοι 20 ραδιοερασιτέχνες 
την «ασπάσθηκαν»  και  είχαν µείνει  ικανοποιηµένοι. 

Μεταξύ αυτών ο σταθµός της Eνώσεως, (ΕΕΕΡ),  η EPBE, ο SV1EH, ο SV1EN, και πολλοί  ακόµη… 
Φυσικά δεν τους θυµάµαι  όλους, αλλά και στο Zάππειο  κατα την διάρκεια της Eκθέσεως 
εγκαταστήσαµε µία όµοια. 

 

Tο µυστικό που κάνει τα  DX  παιχνιδάκι  είναι : 

«πρώτα η KEPAIA δεύτερον η KEPAIA και τρίτον η KEPAIA». 
  

Mπορεί να µας ακούνε  στους αντίποδες της θέσεώς µας στην Nέα Zηλανδία λόγω ισχύος, αλλά εάν 
δεν έχουµε σωστή κεραία δεν πρόκειται ποτέ να ακούσουµε αυτούς που µας καλούν  . 

 

Συµβουλή:   

«επενδύστε  λοιπόν περισσότερο στις κεραίες σας και λιγότερο  στα  Linears»... 

 

Aυτό  ισχύει  τα τελευταία  100 χρόνια  και σας επιβεβαιώνω ότι  είναι  σωστό. 
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Tην προ του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου εποχή (1920) τα πρωτεία είχαν οι Pοµβικές  κεραίες  και 
βέβαια όλες οι επικοινωνίες σε ιδιαίτερα µακρυνές αποστάσεις τις κάλυπταν µε αυτές. µέχρι και το 
1960. 

Tο µόνο µειονέκτηµα τους οι τεράστιες εκτάσεις που απαιτούν και επειδή είχαν και σχετικά µικρή 
οριζόντια γωνία εκποµπής -λήψεως για να καλύψουν όλο το αζιµούθιο χρειάζονταν από  12 έως και 36 
κεραίες,   σχεδόν µία κεραία  ανά 10 µοίρες !...  

Αυτά βεβαίως για τα ειδικά κρατικά κέντρα επικοινωνιών. H VOA* έστελνε το σήµα της στην Eυρώπη 
µε ροµβικές και ήταν τόσο ισχυρό που οι παρεµβολές από το  «σιδηρούν παραπέτασµα» ήταν αδύνατες 
να το παρεµβάλουν.  (*Voice Of America).  

 

                
XEPΣONHΣOΣ PALOS VERDES LOS ANGELES                KAI OI POMBIKEΣ KEPAIEΣ TOY W6AM 

 

Mόνο  µία εξαίρεση... 

Στο "Pάντσο"  του  W6AM  Don Wallace αξέχαστου DXer, υπάρχουν ακόµη!!!.. 

Τον  Mr.Rombic όπως τον έλεγαν. 

 

Toν είχα επισκεφθεί το  1973  στο  Palos Verdes Rolling Hills  του Los Angeles.  Είναι ένας λόφος µε 
ύψος 360 µ  µε οροπέδιο και χερσόνησο µέσα στον Eιρηνικό ωκεανό, παλαιός τηλεγραφικός σταθµός 
της  Transpacific radio site.  

Η έκταση των 120 στρεµάτων που είχε αρχικά,  φιλοξενούσε 13 ροµβικές κεραίες µε δυνατότητα 26 
κατευθήνσεων αλλάζοντας την τροφοδοσία. Ο  Don  την αγόρασε  από τον διάσηµο Howard Hugdes΄ 

Εκεί ήταν το Bασίλειο  του και των DX. Ενας γείτονας µε µία 5 El  Beam  στα 45 µέτρα ύψος   
Mοnobander είχε  σήµα στην Eυρώπη  20 dB  χαµηλότερο από τις ροµβικές του W6AM! 

Για να καταλάβετε την απόδοση που είχαν οι ροµβικές  και σε ύψος 30 έως και 45 µέτρα σε "ξύλινους" 
ιστούς. 

Eκείνο όµως που µου είχε κάνει εντύπωση ήταν το σύστηµα  αλλαγής των κεραιών.   

Οι κεραίες µε τις καθόδους  κατέληγαν στο  shack. Επάνω στο γραφείο του είχε ένα περιστροφικό 
διακόπτη µε επαφές χωρίς ενδιάµεσες θέσεις 360 µοιρών. Οι επαφές τους αντιστοιχούσαν  στις 
ροµβικές κεραίες. Εν ριπή οφθαλµού εκεί που άκουγε το ισχυρότερο σήµα σταµατούσε την 
περιστροφή του διακόπτη. O εν λόγω διακόπτης ενεργοποιούσε αντίστοιχους ηλεκτρονόµους (ρελέ)  
που αυτοµάτως επιλέγανε την κεραία  και γείωναν όλες τις άλλες.  

Tι  rotator και  Beam  µου λέτε !!!   Όσπου να γυρίσει η κεραία beam το DX χάθηκε…  

Eάν δεν ακούσετε µε τα αυτιά σας το δυνατό DX µε εκείνο το  ελαφρό Fading  να κελαηδάει...  δεν 
έχετε εµπειρία  DX ακροάσεως.  

 

Όλα αυτά θα τα αναφέρουµε  αναλυτικά σε επόµενα  τεύχη  5-9 Report… 

Οι ροµβικές είναι µία τεχνική που παρά τις δεκαετίες που έχουν περάσει είναι ακόµη  επίκαιρες, ειδικά 
για τους νέους που δεν πέρασαν από την τεχνολογία της εποχής εκείνης. 
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 Περιµετρική διάταξη  ροµβικών 
κεραιών   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

POMBIKH KEPAIA  ME TO 
HΛEKTPIKO THΣ 
∆IAΓPAMMA                                                      

THN TPOΦO∆OΣIA KAI 
THN TEPMATIKH  AN-

TIΣTAΣH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pοµβική  κεραία  µε 3 
σειρές και 5 -7 λ  
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Mετά τις Pοµβικές, το 1950  άρχισαν οι  Big  
Bertha  να φυτρώνουν σαν… µανιτάρια!  

Μιλάµε  για κεραίες «τέρατα»,  
περιστρεφόµενες  - ολόκληρος ο µονόπολος 
ιστός  και φυσικά  Beam Monobanders  και 
όχι µόνο. 

Μία για κάθε συχνότητα, αλλά  Stacked.  
∆ηλαδή 2 monobander  για τους 14 MHZ,  
2 για τους 21 MHZ, 2 για τους 28 MHZ  
κλπ.  Υπήρχαν πολλές παραλλαγές, από την 
Big-Big Bertha µε 50 µέτρα ύψος 
κυλινδρικός ιστός που εδράζεται  σε 
χωνευτή βάση βάθους 3 µέτρων. Στηρίζεται 
δε, επάνω σε "ρουλεµάν" και µε ειδικό 
µοτέρ αλυσίδας επιτυνχάνεται µηδενικό 
Back-lash για να µην  έχει  καθόλου twist. 
∆ηλαδή για να µην "πέζει" ο ιστός. 

 

H βασική  LITTLE  BERTHA   είχε 3 κεραίες 
µιας συχνότητος στους  14,21,28  MHz  σε 
ύψος  1 ½ λ  30 µέτρα. 

 

H BIG-BIG BERTHA  είχε  από δύο  κεραίες   
Beam  3 στοιχείων εκάστη µιας περιοχής σε 
ύψος 50 µέτρων. Η υψηλότερη  2 λ  και η 
δεύτερη σε  1λ,  αυτές  σε φάση.  Ήταν  ότι 
ποιο  HIGH-TECH της εποχής εκείνης Η 
εταιρεία   TELREX  LABS   ήταν  η Rols Roys  
των κεραιών -ιστών- και παρελκοµένων 
τους, BALUN κλπ. 

 

 

ΣYΓXPONEΣ  EΓKATAΣTAΣEIΣ    BIG-BERTHA 

 

 

Eίναι αρκετοί  οι σηµερινοί  
ραδιερασιτέχνες  που 
χρησιµοποιούν αυτές τις  
κατασκευές. 

Στις φωτογραφίες βλέπετε ότι  
τώρα αντί για MONOBANDERS   
χρησιµοποιούν  MULTIBAND 
κεραίες  γιατί αυξήθηκαν και οι 
περιοχές  των ραδιοερασιτεχνών.  

 

ΣTIΣ ΣYΓXPONEΣ  BIG- BER-
THA  OI ΓPAMMEΣ 

ME TIΣ  EΠAΦEΣ ΓIA THN 
TPOΦO∆OΣIA TΩN KEPAIΩN  
KATAΛHΓOYN ΣTHN  BAΣH 

EΣΩTEPIKA 
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       ΣXE∆IA  TOY   1959  THΣ  BIG-BERTHA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     H BAΣH ΣE ΣXE∆IA TOY 1959, ROTARY – JOINTS     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     BIG-BIG-BERTHA  50 M  YΨOΣ                    LITTLE-BERTHA 1959  20-15-KAI 10 M BANDS      

                                                                                                  ΣΤΑ 30 ΜΕΤΡΑ ΥΨΟΣ 
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Oι  Big - Bertha   είχαν πολύ  καλά αποτελέσµατα για δύο λόγους το ύψος και τις διπλές κεραίες  σε 
φάση ανά περιοχή  που δηµιουργούσαν ένα πραγµατικά καλό σήµα  χαµηλής γωνίας  µε το ειδικό  
πάνελ επιλογής υπήρχαν  δυνατότητες  συνδέσεως τροφοδοσίας των κεραιών ανάλογα µε τα 
επιθυµητά αποτελέσµατα. 

 

Για να ανακεφαλαιώσουµε γιά την σύγκριση:  IΣXY  EKΠOMΠHΣ  ME IΣXY ΛHΨEΩΣ 

Oι παράµετροι  είναι: 

 

KATAΛΛHΛO  YΨOΣ  KEPAIAΣ  ∆HΛA∆H  ΓIA DX - TO YΨHΛOTEPO ∆YNATO  

(ΓIA XAMHΛΩTEPH ΓΩNIA) 

ΓIA  TOΠIKOYΣ ENTOΣ EΛΛA∆OΣ (0 EΩΣ  400 KM )  ΣE XAMHΛEΣ  ΣYXNOTHTEΣ ΓIA  YΨHΛEΣ ΓΩ-
NIEΣ ∆HΛA∆H  KEPAIEΣ  (συνήθως  ∆ίπολα ,Inverted  V,  ) AΛΛA KAI BEAM ΣE XAMHΛO  YΨOΣ  OXI 

MEΓAΛYTEPOY  TOY  λ/4. 

ANTIΘETΩΣ  ΓIA  DX  ΣTIΣ ANΩTEPΩ XAMHΛEΣ ΣYXNOTHTEΣ  TO YΨHΛOTEPO ∆YNATON. 

TO  TEXNITO  E∆AΦOΣ  ΣTIΣ XAMHΛEΣ ΣYXNOTHTEΣ BEΛTIΩNEI  THN AΠO∆OΣH THΣ KEPAIAΣ. 

KEPAIEΣ  ΓEIΩMENEΣ EXOYN MIKPOTEPO ΘOPYBO  KAI ΣTATIKA ΠAPAΣITA. 

EΠIΛOΓH KEPAIΩN ME XAMHΛH ΓΩNIA AKTINOBOΛIAΣ  KATAKOPYΦEΣ   λ/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEAM  ( KYPIΩΣ  LOG PERIODIC  ME ΣYPMA)                        

ΠOΛY AΠΛH KATAΣKEYH ΓIA MEΓAΛO ΦAΣMA EΞAIPETIKA XAMHΛEΣ ΓΩNIEΣ KAI 
AΠOΛABH* 

 

 

Eπειδή είναι όλη από σύρµα  εάν έχουµε ένα υψηλό σηµείο στα 5 έως 10 µέτρα µπορούµε να την 
κρεµάσουµε σαν "κουρτίνα" το άλλο άκρο της κοντά στην γή. Ένα σύστηµα γειώσεως µπορεί να την 
απογειώση στην κυριολεξία. 
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ENTAΣH  ΠE∆IOY 
LOG PERIODIC KAΘE-

TOY ΠOΛΩΣEΩΣ     

 

 

 

 

 

 

 
QUAD   ΣE KAΘETH ΠOΛΩΣH 

 

EΠIΛOΓH KEPAIΩN "ΣTENHΣ "  AKTINOBOΛIAΣ 

 

KEPAIEΣ  BEAM  MONOBANDER  ΠEPIΣΣOTEPΩN ΣTOIXEIΩN  4,5,6 + 

 

KEPAIEΣ  KANONIKΩN ∆IAΣTAΣEΩN (FULL SIZE) ANA ΣYXNOTHTA XΩPIΣ TRAPS 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                  73    Din 

 

«T«Tα α HF  HF  δεν πρόκειται  ποτέ να πεθάνουνδεν πρόκειται  ποτέ να πεθάνουν  

όσο υπάρχουν ραδιοερασιτέχνες που τα όσο υπάρχουν ραδιοερασιτέχνες που τα 
χρησιµοποιούνχρησιµοποιούν»»  
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Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος 

                                                                                   sv1nk@hotmail.com      

 
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι γεια σας, θα ήθελα να µου επιτρέψετε να κάνω µια δήλωση: ∆ΕΝ 
ΑΛΛΑΞΟΠΙΣΤΗΣΑ!! παραµένω θιασώτης των βραχέων κυµάτων, αλλά «ξενοκοιτάζω» και το καλό DX 
στους 50 και 144 ΜΗΖ. 

∆εν αγάπησα ξαφνικά τα 23cm, αλλά έλαβα ένα σωρό e-mail στο sv1nk@hotmail.com  από φίλους 
αναγνώστες του 5-9 Report που µου ζητούσαν πληροφορίες και σχέδια κεραιών για τα 23cm.  

Μη µπορώντας να κάνω διαφορετικά λοιπόν, έχω την τιµή να σας παρουσιάσω µια σειρά από κεραίες 
µε πολύ χαµηλό κόστος κατασκευής, πολύ καλές επιδόσεις, και πολύ καλές ευκαιρίες πειραµατισµού.. 
Ξεκινάµε λοιπόν µε µια…. 

 

OMNI DIRECTIONAL ANTENNA 

 

 
Κεραία OMNI 1.2 GHZ. Σωλήνας «Κουβίδη», RG-213 και είστε στον αέρα! 

 

Η κεραία αυτή µπορεί να κατασκευαστεί από ένα κοµµάτι RG-213 και µια πλαστική σωλήνα Κουβίδη! 
Στοιχίζει…. τίποτε! µε όλη τη σηµασία της λέξεως και φτιάχνεται µέσα σε 2 ώρες µαζί µε το βάψιµό της. 

 

Κατασκευή: 

 

 
 

Χρησιµοποιήστε ένα κοµµάτι καθόδου RG-213 µήκους 70 cm περίπου (για να έχετε ένα περιθώριο 
λάθους και κινήσεων). 

Κόψτε το στα µήκη που αναφέρονται στο σχέδιο, και κολλήστε προσεκτικά και εναλλάξ «ψίχα» -> 
«Μπλεντάζ» ->  «ψίχα» -> «Μπλεντάζ» κλπ.  

Στο τελευταίο κοµµάτι, το «Θ», είτε κολλάτε την κάθοδο απευθείας, είτε κολλάτε έναν connector-α “N” 
type. 

 ΙΙΙΙ  Α    π    λ    ε    ς             κ    ε    ρ    α    ι    ε    ς 
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∆είτε τη λεπτοµέρεια: 

 
Λεπτοµέρεια πώς να κολλήσετε τα κοµµάτια µεταξύ τους. 

 

Η κεραία είναι «κοµµένη» για τους 1296 ΜΗΖ, και δεν χρειάζεται κάποιο συντονισµό. Αν θέλετε να 
«παίξετε» οπωσδήποτε  µαζί της αυξοµειώστε το µήκος του «µαστιγίου» των 5.78 cm αν και πιστεύω 
ότι δεν χρειάζεται. 

 
Λεπτοµέρεια από την κόλληση των τµηµάτων Α,Β,Γ 

Ο έλεγχος για βραχυκύκλωµα είναι απαραίτητος γιατί πάντοτε κάποια «τρίχα» από το Μπλεντάζ είναι 
ατίθαση και ξεφεύγει. Ρυθµίστε ένα πολύµετρο στη χαµηλότερη κλίµακα των ΩΜ που έχει ή στη θέση 
Buzzer και δοκιµάστε να µετρήσετε µεταξύ «ψίχας» και «µπελντάζ». Αν δείτε ένδειξη στο πολύµετρο ή 
ακούσετε «µπίπ» τότε:  Houston we have problem! ∆είτε πού υπάρχει βραχυκύκλωµα και διορθώστε 
το. 

Αν όλα πήγαν καλά, περάστε προσεκτικά το RG-213 µέσα στον πλαστικό σωλήνα και  κολλήστε το RG 
στο εσωτερικό τοίχωµα του σωλήνα µε θερµόκολλα, τοποθετήστε µια πλαστική «τάπα» για το νερό της 
βροχής, σηκώστε την κεραία όσο πιο ψηλά µπορείτε και καλά QSO. 

Τι µπορείτε να κάνετε µε αυτή τη κεραία; Θαυµάσια τοπικά QSO. 

Τι δεν µπορείτε να κάνετε µε αυτή τη κεραία: Οποιουδήποτε είδους µακρινή επικοινωνία που ξεφεύγει 
πέρα από τον οπτικό ορίζοντα, ή τη γεωγραφική περιοχή που µπορεί να καλυφθεί µε ανακλάσεις. 

 

Κεραία «Πάνελ» 6 στοιχείων. 

Αν η κεραία ΟΜΝΙ σας φαίνεται πολύ απλή και θέλετε να κατασκευάσετε «κάτι» περισσότερο 
πολύπλοκο ή απλά έχετε ανάγκη από µια αξιόλογη κεραία τύπου «Πάνελ» που σας δίνει εξαιρετική 
κατευθυντικότητα: 

 33 µοίρες κατακόρυφο  άνοιγµα λοβού, +/_ 40 µοίρες οριζόντιο, και απολαβή γύρω στα 11dBd  και 
όλα αυτά µε λίγο περισσότερα χρήµατα και κόπο. 

Κόπο; Ε… κάτι σας κρύβω, η κεραία είναι ένα Array, ένας πίνακας στοιχείων που ∆ΕΝ προσαρµόζει 
κατευθείαν επάνω στην γραµµή µεταφοράς. Απαιτεί ένα BALUN 300/50 ΩΜ για να προσαρµόσει την 
300 ΩΜ αντίσταση της κεραίας στα 50 ΩΜ αντίσταση της γραµµής µεταφοράς, µε αυτήν την 
προσαρµογή τα στάσιµα έρχονται στο 1:1!   
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Κατασκευή: 

Θα χρειαστείτε: 

1. Ένα κοµµάτι αλουµίνιο διατάσεων 30 Χ 40 cm «µασίφ». 
2. Έξι αποστάτες από µονωτικό υλικό πχ «Ερταλόν» µήκους 6 cm και διαµέτρου 1 cm. Με αυτά  θα 
στηρίξετε τα στοιχεία των διπόλων. 
3. Θα κόψετε 6 σωληνάκια διαµέτρου 6mm από αλουµίνιο ή χαλκοσωλήνα σε µήκος  11,5 cm, αυτά 
είναι τα δίπολα της κεραίας. 
4. Θα χρειαστείτε καλώδιο µονόκλωνο (επάργυρο;) διαµέτρου 1.5 mm µε το οποίο θα ενώσετε τα 
δίπολα «χιαστί» µεταξύ τους. 
Θα χρειαστείτε γύρω στα 30cm καλώδιο RG-213 (για να υπάρχουν και περιθώρια λάθους) µε το οποίο 
θα φτιάξετε το Balun. 
 

Συναρµολόγηση: 

 

Ανοίξτε τις τρύπες στον ανακλαστήρα και τοποθετήστε τους πλαστικούς αποστάτες των 6cm. 

Επάνω στους αποστάστες βιδώστε τα 12 στοιχεία των διπόλων της κεραίας, κάθε στοιχείο θα πρέπει να 
απέχει από διπλανό του 3~4 mm. Θα πρέπει να βλέπετε 3 δίπολα που θα απέχουν µεταξύ τους 12 
εκατοστά το ένα από το άλλο, και πρέπει να απέχει το κάθε στοιχείο του διπόλου  6 εκατοστά από την 
αλουµινένια ανακλαστική επιφάνεια. 

Ενώστε τα στοιχεία των διπόλων «χιαστί» µεταξύ τους χρησιµοποιώντας κόσσες – ακροδέκτες 
καλωδίων για να συνδέσετε το καλώδιο µε τα δίπολα. Το καλώδιο από την αρχή µέχρι το τέλος θα 
είναι µονοκόµµατο, και απλά θα το κολλάτε στην κόσσα – ακροδέκτη για να κάνει ηλεκτρική επαφή µε 
το στοιχείο του διπόλου.  

Η κόκκινη από την πράσινη γραµµή όπου συναντώνται θα µονώνονται και θα έχουν 
απόσταση µεταξύ τους 1~2 mm. 
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Το Balun θα το φτιάξετε όπως δείχνει το παρακάτω σχήµα: 

 

 
 

Double Quad 

 
Αν η κεραία τύπου «Πάνελ» σας φαίνεται δύσκολη και περίπλοκη, και κάπου µέσα σας θεωρείτε ότι 
αυτά τα 11 dBd δεν αξίζουν τόσο κόπο και χρόνο, η κεραία Double Quad-διπλή Quad µε 9 dBd είναι 
µια εξαιρετικά καλή λύση. 

Φτιάχνεται πολύ πιο γρήγορα, στοιχίζει κατά τι λιγότερο, και έχει θαυµάσια συµπεριφορά. Στην εικόνα 
που ακολουθεί φαίνονται όλα όσα θα σας κάνουν έναν ευτυχισµένο ιδιοκτήτη µιας Double Quad  για 
τα 23cm. 

 

Κατασκευή: 

 

Θα χρειαστείτε: 

1. Ένα κοµµάτι αλουµίνιο διατάσεων 23 Χ 16 cm «µασίφ». 
2. ∆ύο - έξι αποστάτες από µονωτικό υλικό πχ «Ερταλόν» µήκους 3.2 cm και διαµέτρου 1 cm. Με 
αυτά  θα στηρίξετε τα στοιχεία της Double Quad. Λόγω των µικρών διαστάσεων που έχουν τα 
«ροµβικά» της στοιχεία το αναρτώµενο βάρος είναι ελάχιστο, οπότε αρκεί να  στηρίξετε τα στοιχεία  
στην επάνω γωνία του άνω ρόµβου και στην κάτω γωνία του. Αν πάλι το θεωρείτε περιττό, κολλήστε 
καλά τα στοιχεία επάνω στον θηλυκό «Ν» ΤΥΡΕ Connector-α και θα δουλέψει η κεραία µια χαρά. 
3. Χρησιµοποιήσετε ένα µονοκόµµατο κοµµάτι χαλκοσωλήνα  διαµέτρου 6mm, µήκους 1m και πολύ 
προσεκτικά λυγίστε το ανάµεσα σε δύο καρφιά που θα τα έχετε καρφώσει πρώτα σε ένα ξύλο . 
Τοποθετήστε τους αποστάτες και τον Connector-α «Ν»ΤΥΡΕ στον ανακλαστήρα. 
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Συναρµολόγηση: 

Τοποθετήστε την Double Quad επάνω στους αποστάτες βιδώστε την και κολλήστε τα σηµεία οδήγησης 
της κεραίας το ένα στην «ψίχα» του connector-α και το άλλο στο «σώµα». 

 
Η κεραία δεν παρουσιάζει στάσιµα µε τα µήκη που αναφέρουµε αλλά αν «κάτι» πάει στραβά 

µετακινήστε λίγο επάνω ή κάτω το σηµείο τροφοδοσίας. 
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A quad stacked double-quad 
 

Αν, λέω, αν… τα «χέρια σας πιάνουν» και η τσέπη αντέχει το έξοδο, η «στακαρισµένη» διπλή Quad 
είναι µια λύση που θα σας συναρπάσει. 

Στην ουσία φτιάχνετε την προηγούµενη κεραία τέσσερις φορές, και κατασκευάζετε µια ωραιότατη 
κεραία µε µοναδικές επιδόσεις. 

Η απολαβή της ανάλογα µε την επιτυχία της κατασκευής µπορεί και να φτάσει κοντά στα 18dBd, ενώ 
τα στάσιµά της είναι κάτω από 1,5. αν   κατασκευάσετε σωστά τον οµοαξονικό µετασχηµατιστή 
προσαρµογής.   

 
 

 
Κατασκευή: 

Θα χρειαστείτε: 

Ένα φύλο αλουµινίου «µασίφ» ή διάτρητο, ακόµη και ένα πλέγµα κάνει µια χαρά τη δουλειά του 
ανακλαστήρα. 

 

«Κάτι» λιγότερο από 2m χαλκοσωλήνα για τα στοιχεία της κεραίας διαµέτρου 6mm. 

 

Αποστάτες πλαστικούς, ερταλόν κλπ για να στηρίξετε τα στοιχεία της κεραίας επάνω στον 
ανακλαστήρα, µήκους 6 cm και διαµέτρου 1 cm. 

 
Μισό µέτρο καλώδιο RG-59 για την κατασκευή του οµοαξονικού µετασχηµατιστή γραµµής. 

 

Καλώδιο Echoflex-15 σε όποιο µήκος χρειάζεστε από την κεραία έως τον µετασχηµατιστή γραµµής 
αλλά θα πρέπει να έχουν ΟΛΑ το ίδιο ΜΗΚΟΣ, είναι θέµα φάσεως και είναι σηµαντικό. 
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Λεπτοµέρεια για τη συνδεσµολογία του µετασχηµατιστή γραµµής. 

 
Προσοχή στην απόσταση, 3.2 cm. 

Συναρµολόγηση: 

Πριν από οτιδήποτε άλλο φτιάξτε τον µετασχηµατιστή γραµµής, και στεγανοποιήστε τον. 

Τοποθετήστε τους αποστάτες επάνω στον ανακλαστήρα και κατασκευάστε τους τέσσερις ρόµβους. Στη 
συνέχεια στερεώστε τους επάνω στους αποστάτες. 

Καλωδιώστε τους ρόµβους µε το µετασχηµατιστή γραµµής και τοποθετήστε τους επάνω στους 
αποστάτες. 

Συνδέστε τον µετασχηµατιστή γραµµής µε την κάθοδο προς τον ποµποδέκτη  «ανεβάστε» το σύστηµα, 
και….καλά QSO! 

 

Yagi Beam 23 στοιχείων 

Μπορεί οι Quad να είναι εντυπωσιακές και λιγάκι…… διαστηµικές, αλλά οι Yagi είναι πολύ πιο γνώριµες 
στους περισσότερους ραδιοερασιτέχνες. ∆εν είναι ψέµατα ότι όλοι οι ραδιοερασιτέχνες αισθάνονται 
πολύ άνετα µε τις Yagi ενώ οι κεραίες «πάνελ» µε διπλά ή τετραπλά στοιχεία Quad τους φέρνουν σε 
αµηχανία. 

Για τους συναδέλφους που αγαπούν τις γνώριµες και παραδοσιακές Yagi, ή όπως συνηθίζουµε να λέµε 
τις Beam, το παρακάτω σχέδιο θα τους δώσει τη χαρά να την κατασκευάσουν σε λίγο χρόνο και πολύ 
οικονοµικά. (∆ύσκολα τα λεφτά αυτήν την εποχή…) 
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Οι κεραία έχει συνολικά  23 στοιχεία, όσο και το µήκος κύµατος στο οποίο θα εκπέµπει (23cm) – 
λαµβάνει! (Τυχαίο; Έτσι νοµίζω Hi..Hi..). Η απολαβή της ανάλογα µε την ποιότητα και την επιτυχία της 
κατασκευής µπορεί να φτάσει τα 15 dBd,  και τα στάσιµα της είναι κάτω από 1.5 αν κάνετε µια 
επιτυχηµένη προσαρµογή. 

 

 

Μια κεραία 23 στοιχείων δε χωράει όλη σε σχέδιο οπότε θα χρησιµοποιήσετε τον παραπάνω 
πίνακα για να τοποθετήσετε τα στοιχεία στο Boom και τις παρακάτω εικόνες για να φτιάξετε 

το οδηγό στοιχείο και τον οµοαξονικό µετασχηµατιστή προσαρµογής. 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ BOOM 

ΣΕ CM 

ΜΗΚΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 

ΣΕ CM 

ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ 1,6 11,5 

Ο∆ΗΓΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 5,1 ∆ΕΣ ΣΤΟ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΑΣ 1 7,6 9,9 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΑΣ 2 11,0 9,6 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΑΣ 3 17,5 9,5 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΑΣ 4 24,3 9,4 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΑΣ 5 31,0 9,3 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΑΣ 6 39,1 9,2 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΑΣ 7 48,0 9,1 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΑΣ 8 57,1 9,0 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΑΣ 9 66,1 9,0 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΑΣ 10 75,1 9,0 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΑΣ 11 84,1 9,0 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΑΣ 12 93,1 9,0 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΑΣ 13 102,1 9,0 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΑΣ 14 111,2 9,0 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΑΣ 15 120,2 9,0 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΑΣ 16 129,1 9,0 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΑΣ 17 138,2 9,0 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΑΣ 18 147,2 9,0 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΑΣ 19 156,2 9,0 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΑΣ 20 165,2 9,0 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΑΣ 21 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΑΣ 22 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΑΣ 23 

172,6 

179,8 

187,7 

9,0 

9,0 

9,0 
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Ο οµοαξονικός µετασχηµατιστής προσαρµογής  προσαρµόζει την υψηλή αντίσταση του αναδιπλωµένου 
διπόλου στη χαµηλή αντίσταση της γραµµής µεταφοράς-κάθοδος.   

Κατασκευή: 

Θα χρειαστείτε ένα ξύλινο! ή από πλαστική σωλήνα PVC Boom, (είπαµε οικονοµία γιατί στεγνώσαµε…) 
µήκους 1,8 m. Σε οποιοδήποτε ξυλουργείο ή σε οποιονδήποτε υδραυλικό και να πάτε ένα «ρεταλάκι» 
θα το έχουν να σας το δώσουν «τσάµπα», ή το πολύ – πολύ να σας πουν το γνωστό: δώσε ότι θέλεις 
αδερφέ…. 

Θα χρειαστείτε επίσης κοντά 2m µπρουτζοκόλληση  για τα στοιχεία της κεραίας, διαµέτρου 3mm 
τουλάχιστον, και υλικά στήριξης των στοιχείων στο Boom. 

Θα χρειαστείτε ένα «κοµµάτι» Echoflex-15 µήκους «κάτι» περισσότερο από 4,97cm για τον 
µετασχηµατιστή προσαρµογής και όσα µέτρα κάθοδο θέλετε. Σηµείωση: στο τέλος θα ζητήσω ποσοστά 
για διαφήµιση του echoflex Hi..Hi..  

Συναρµολόγηση: 

 
Κατασκευάστε το δίπολο της κεραίας όπως δείχνει το παραπάνω σχήµα λυγίζοντας ένα κοµµάτι 

µπρουτζοκόλληση ανάµεσα σε δύο «πρόκες» καρφωµένες σε ένα κοµµάτι ξύλο. 
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Κόψτε ένα κοµµάτι κάθοδο 4.97cm και κολλήστε την µε το δίπολο όπως δείχνει η παραπάνω εικόνα. 
Προσέξτε τα εξής: 

Η µια άκρη του διπόλου συνδέεται στην «ψίχα»  της καθόδου 
προς τον ποµποδέκτη και η άλλη άκρη στην «ψίχα» του 
οµοαξονικού «stub». Την άλλη άκρη του stub την 
βραχυκυκλώνουµε κολλώντας την ψίχα µε το µπλεντάζ. 

Αφού κάνετε τις κολλήσεις µε προσοχή, µε ένα πολύµετρο στην 
κλίµακα των ΩΜ, ή στην θέση buzzer µετρήστε την «ψίχα» της 
καθόδου µε το µπλεντάζ, θα πρέπει να µετρήσετε µια πολύ µικρή 
αντίσταση, ή να ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο του buzzer. 
Με την µέτρηση αυτή  έχουµε µια πρώτη βεβαιότητα ότι το 
σύστηµα «Ψίχα» Καθόδου -> δίπολο -> stub -> «µπλεντάζ» 
καθόδου είναι ενωµένα γαλβανικά µεταξύ τους. 

Με ένα µαρκαδόρο σηµειώστε την θέση του κάθε στοιχείου επάνω στο boom. Βάλτε παράλληλα µε το 
boom ένα µέτρο και µε τον µαρκαδόρο σηµειώστε την θέση του κάθε στοιχείου της κεραίας. 

Στερεώστε πρώτα το δίπολο στην σωστή θέση 5.1 cm από το τέλος του boom, έτσι ώστε το ξύλινο 
boom ή η πλαστική σωλήνα από PVC να περνά από το κέντρο του διπόλου. Στην συνέχεια τοποθετήστε 
τον ανακλαστήρα και µετά όλους τους κατευθυντήρες. 

Συνδέστε την κάθοδο και το οµοαξονικό stub προσαρµογής. Στερεώστε καλά το stub και βάλτε 
θερµόκολλα για να το αδιαβροχοποιήσετε και  είστε έτοιµοι. Άντε…. και καλά QSO στον «γίγαντα». 

Ωχ… παραλίγο να το ξεχάσω, στο λεκανοπέδιο έχει επικρατήσει η κατακόρυφη πόλωση οπότε 
χρησιµοποίηστε κατακόρυφη πόλωση για να έχετε καλή πρόσβαση στους  επαναλήπτες, και 
απολαυστικά QSO µε τους ανταποκριτές σας. 

 

«ΚΛΑΣΣΙΚΗ» QUAD 2 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» 

 

Η κλασσική Quad 2 στοιχείων στην πραγµατικότητα είναι µια κεραία «πλαισίου»- οδηγό στοιχείο, στην 
οποία προσθέτουµε έναν ανακλαστήρα. 

Η απόδοσή της είναι λίγο καλύτερη από ένα δίπολο, µε µια καλή κατασκευή µπορεί και να φθάστε τα 
7.5 dBd, είναι µια αξιοπρεπή κεραία, δοκιµασµένη από τα HF έως και τα SHF. Φτιάχνεται γρήγορα µέσα 
σε 15 λεπτά από µπρουτζοκόλληση 2.5 mm και στερεώνεται επάνω σε ένα διπλό <Τ> από πρέξιγκλας 
ή από ξύλο. 

Το κόστος είναι 
σχεδόν µηδενικό 
και η απόδοση της 
πολύ καλή. 
Συνδέεται 
απευθείας πάνω 
σε Echoflex-15 και 
τα στάσιµα της 
χαµηλά, µπορούν 
δε να ρυθµιστούν 
πλησιάζοντας ή 
αποµακρύνοντας 
λίγο τον 
ανακλαστήρα σε 
σχέση µε το 
οδηγό στοιχείο.  
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Κατασκευή: 

Θα χρειαστείτε µπρουτζοκόλληση περίπου 50 cm διαµέτρου 2.5mm. 

Ένα boom πλαστικό ή  ξύλινο σε σχήµα <Τ> για να στηρίξετε τα στοιχεία της κεραίας  µήκους 6 cm 
και «κάτι». Αυτά είναι όλα και όλα! 

Συναρµολόγηση: 

Λυγίστε ανάµεσα σε δυο καρφιά την µπρουτζοκόλληση και φτιάξτε δυο πλαίσια: ένα διαστάσεων 5.87 
Χ 5.87 cm, και ένα µεγαλύτερο  6.072 Χ 6.072 cm προσέξτε στο οδηγό στοιχείο  - πλαίσιο να 
ξεκινήσετε το λύγισµα από το σηµείο Α και να καταλήξετε στο σηµείο Β, ώστε να µπορέσετε να 
δηµιουργήσετε ένα µικρό διάκενο έως 2.93mm για να κολλήσετε την κάθοδο της κεραίας προς τον 
ποµποδέκτη.  

Τον ανακλαστήρα θα τον κολλήσετε «κανονικά» µε κόλληση 60/40  σχηµατίζοντας ένα κλειστό 
πλαίσιο, η δε  κατεύθυνση που εκπέµπει – ακούει η κεραία είναι προς την πλευρά του οδηγού 
στοιχείου – µικρό πλαίσιο. 

Την κεραία σηκώστε την επάνω σε ένα πλαστικό ή ξύλινο ιστό και φροντίστε το κοντινότερο µεταλλικό 
αντικείµενο πχ. Ο rotor- ας θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 3 Χ λ του µήκους κύµατος εκποµπής 
δηλαδή καµιά 70ριά εκατοστά µακριά.   

Όλες οι Quad σε σχέση µε τις Yagi «µαζεύουν» περισσότερη «σαβούρα»! (τι έκφραση Θεέ µου… µες 
την Τεχνολογία…)  εποµένως καλό είναι να χρησιµοποιηθούν σε περιοχές που οι εκποµπές στην 
περιοχή µεταξύ 1100 – 1450 ΜΗΖ να είναι  χαµηλής ισχύος, διαφορετικά αν και ο ποµποδέκτης σας 
δεν είναι «κάποιας» ποιότητας εκτός από τα επιθυµητά σήµατα των συναδέλφων ραδιοερασιτεχνών θα 
ακούτε και αρκετά ανεπιθύµητα ή ενοχλητικά σήµατα.    

Όσοι συνάδελφοι την κατασκευάσουν θα την απολαύσουν  πετυχαίνοντας επικοινωνία σε αποστάσεις 
που θα τους εκπλήξουν ευχάριστα, ενώ αν την χρησιµοποιήσετε για υπαίθριες δραστηριότητες πχ σε 
κάποιο βουνό, η απόδοσή της θα ξεπεράσει κάθε προσδοκία σας! (για τα λεφτά της…)  

 

GROUND PLANE λ/4   
Είναι η µόνη κεραία µετά το «απλό»δίπολο  που φτιάχνεται χωρίς προβλήµατα και στάσιµα. Η ιδανική 
λύση για όσους δεν έχουν πείρα στην κατασκευή κεραιών, ή έχουν «καβούρια» στην τσέπη, ή απλά 
θέλουν να έχουν µια κεραία που τους εξασφαλίζει «τοπική» επικοινωνία. 

Είναι πάµφθηνη, κατασκευάζεται σε 30 λεπτά το πολύ, έχει απολαβή 2.15 dBi έχει κατασκευαστεί 
χιλιάδες φορές και ∆ΟΥΛΕΥΕΙ! Βέβαια δεν έχει την απολαβή µιας Beam, Panel ή κατόπτρου, ούτε καν 
πλησιάζει τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά µιας Collin-
ear, αλλά είναι µια θαυµάσια ευκαιρία να φτιάξετε 
µε τα χέρια σας µια κεραία που δουλεύει χωρίς 
προβλήµατα, και σας επιτρέπει να χαρείτε άπειρα 
QSO µε τους φίλους σας στα 1,2GHZ. 

Οι πεπειραµένοι ραδιοερασιτέχνες δεν 
χρησιµοποιούν αυτή την κεραία στα 23cm γιατί δεν 
έχει καθόλου απολαβή ούτε καν κάποιου είδους 
κατευθυντικότητα και πολύ σωστά, εδώ πρόκειται 
για µια κατασκευή που απευθύνεται σε 
ραδιοερασιτέχνες είτε µε µικρή εµπειρία είτε µε 
µικρές τηλεπικοινωνιακές απαιτήσεις. 

Η απολαβή της στην καλύτερη περίπτωση είναι 
περίπου 2.15 dBi και σας εξασφαλίζει µια αξιοπρεπή 
τοπική επικοινωνία  Το σχέδιο της κεραίας φαίνεται 
στην διπλανή εικόνα… 

 

 

Οι πεπειραµένοι Ραδιοερασιτέχνες των 
23cm την απεχθάνονται, οι 

νεοεισερχόµενοι την λατρεύουν. 
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Κατασκευή: 

Θα χρειαστείτε: 

Μπρουτζοκόλληση  διαµέτρου 1~1,5 mm και  µήκους 30 cm (καλύτερα να περισσεύει παρά να µας 
λείψει!) 

Ένα connector-α θηλυκό «Ν» ΤΥΡΕ για σασσί. 

Βίδες, παξιµάδια, ροδελίτσες, «κόσσες» - ακροδέκτες καλωδίου κατάλληλες για 1~1.5 mm 

Ένα κοµµάτι αλουµίνιο σε σχήµα «Γ» για να στερεώσετε επάνω του την κεραία. 

Συναρµολόγηση: 

Στο αλουµίνιο σχήµατος «Γ» ανοίξτε µια στρογγυλή τρύπα  για τον Connector-α και τοποθετήστε τον 
µέσα. Ανοίξτε 4 τρύπες οι οποίες θα συγκρατούν τον connector-α στη θέση του και παράλληλα 
στερεώνουν τις κόσσες µε τα radial της κεραίας. 

 
Λίγο «κακοφτιαγµένη» αλλά δουλεύει µια χαρά! 

Κόψτε 5 ίδια κοµµάτια µπρουτζοκόλλησης µήκους 5.5 mm και τα τέσσερα κολλήστε τα στις κόσσες, το 
δε πέµπτο στην «ψίχα» του connector-α. 

Βιδώστε τις κόσσες µε τα radial, βιδώστε την κάθοδο και…. καλά QSO! Ανάλογα µε την ισχύ και το 
ύψος της κεραίας µπορεί να ξεπεράσετε σε εµβέλεια τα 40 KM! 

 

∆ίπολο λ/2 

Ότι πιο απλό υπάρχει, δίνει πανκατευθυντική εκποµπή – λήψη, µε µηδενικά στάσιµα, 2,15dBi, κοστίζει 
κυριολεκτικά «τίποτε» και είναι µια θαυµάσια λύση για τοπικές επικοινωνίες. 

Οι µυηµένοι στις επικοινωνίες των 23cm θα γελάσουν βλέποντας το «φτωχό» διπολάκι λ/2 όπως 
έκαναν και µε την G.P. λ/4 και όχι άδικα, µια και είναι κεραίες χωρίς ιδιαίτερη απολαβή που 
εξυπηρετούν µε επιτυχία  κυρίως χαµηλότερες συχνότητες. 

Είναι άδικο όµως αυτό το «γελάκι», γιατί το διπολάκι µπορεί να το κατασκευάσει ο οποιοσδήποτε. ∆εν 
απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ούτε ιδιαίτερες δεξιότητες, είναι πάµφθηνο, κατασκευάζεται από 
οποιοδήποτε υλικό, αλουµίνιο, χαλκό, ακόµη και µε πλακέτα τυπωµένου κυκλώµατος έχω φτιάξει 
δίπολο για τα 23cm και δούλεψε θαυµάσια! 

 

Κατασκευή: 

Θα χρειαστείτε µόλις 12 cm σωληνάκι χαλκού, ή αλουµινίου διαµέτρου 6mm. Ένα πλαστικό ή ξύλινο 
<Τ> µήκους 70 cm αν η κεραία αναρτηθεί σε µεταλλικό ιστό, ή 23 cm αν αναρτηθεί σε πλαστικό ή 
ξύλινο ιστό. Και µικροϋλικά στήριξης πχ βίδες, παξιµάδια, U-Ball κλπ.  
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Συναρµολόγηση: 

Επάνω στο πλαστικό ή ξύλινο <Τ> στερεώστε µε βίδες και παξιµάδια δύο στοιχεία µήκους 5,5 cm το 
καθένα. Κολλήστε σε δύο κοσσάκια την ψίχα και το µπλεντάζ της καθόδου και βιδώστε τα επάνω στα 
στοιχεία του διπόλου. Σφίξτε καλά. Στερεώστε το <Τ> επάνω στον ιστό και το καλώδιο µε µαύρα 
πλαστικά «δεµατικά». Σηκώστε και στερεώστε τον ιστό και είστε έτοιµοι για QSO.  

Αν χρησιµοποιήσετε µεταλλικό ιστό στην ευθεία κεραίας – ιστού δηµιουργείται µια µικρή  «νεκρή» 
γωνία, αυτό να το θυµάστε αν δέχεστε φτωχές αναφορές σηµάτων. Η λύση είναι να αλλάξετε τον 
προσανατολισµό του διπόλου και όλα θα διορθωθούν, και θα απολαύσετε τα τοπικά QSO µε άλλους 
συναδέλφους στα 23 cm. 

Mobile antenna λ/4 

Με τις κεραίες βάσεως τελειώσαµε! (Επιτέλους, δέησε ο Θεός….) Όσοι συνάδελφοι θέλουν να 
ασχοληθούν µε την κατασκευή και δοκιµή αυτών των κεραιών έχουν αρκετό υλικό. Καιρός να δούµε 
πώς κατασκευάζεται µια κεραία Mobile λ/4 για τα 23cm. 

Η κεραία λ/4 για τα 23cm µε µια καλή κατασκευή είναι µια κεραία χωρίς καθόλου στάσιµα, σε 
οποιοδήποτε όχηµα και να την τοποθετήσουµε, από αυτοκίνητο µέχρι «παπάκι». Η απολαβή της είναι 
2.15dBi, κατασκευάζεται σε 10 λεπτά και σας βγάζει ασπροπρόσωπους για επικοινωνίες µέχρι 5 Km 
από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο, µέχρι 10 Km το πολύ από αυτοκίνητο σε σπίτι, και πάνω από 120 Km 
από αυτοκίνητο σε επαναλήπτη. 

Βεβαίως δεν έχει καµιά σχέση µε τις mobile εργοστασιακές κεραίες που έχουν κατά πολύ µεγαλύτερη 
απολαβή και εύρος ζώνης συχνοτήτων εργασίας, αλλά για κάποιον που θέλει να κάνει δοκιµές από το 
αυτοκίνητο χωρίς να «αναστενάξει» η τσέπη του είναι µια θαυµάσια λύση. Κοστίζει κυριολεκτικά 1,25 
Ευρώ, όσο δηλαδή ένα PL-259 και 10 cm µπρουτζοκόλληση 1~1,5 mm. 

    
                    Connector-ας PL-259              Μπρουτζοκόλληση 
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Κατασκευή – 
Συναρµολόγηση:       

Σε ένα PL-259 
περάστε την 
µπρουτζοκόλληση 
ώστε να φτάσει µέχρι 
το τέλος του 
κεντρικού αγωγού 
στον οποίο µπαίνει η 
ψίχα της καθόδου. 

Κολλήστε την 
µπρουτζοκόλληση σα 
να κολλούσατε την 
«ψίχα» της καθόδου. 
Μετρήστε 5.5 cm 
µπρουτζοκόλληση 
από το σηµείο που 
τελειώνει το σώµα 
του PL-259 και κόψτε 
την µε ένα κόφτη. 

Γεµίστε το σώµα του 
PL-259 µε θερµόκολλα ή κόλλα δύο στοιχείων ώστε να µην µπαίνουν µέσα τα νερά της βροχής. 
Λιµάρετε λίγο την µπρουτζοκόλληση ώστε να µην έχει «γρέζια» και µε ένα σπρέυ χρώµατος «Νίκελ»   
βάψτε την µπρουτζοκόλληση. 

Η κεραία είναι έτοιµη! Βιδώστε την στη βάση που έχετε τοποθετήσει για τις κεραίες αυτοκινήτου, 
ανάψτε τον ποµποδέκτη σας και καλά mobile QSO µε 1,25 Ευρώ!!!! 

 

Επίλογος….. 

 

Τα 23 cm είναι µια θαυµάσια περιοχή συχνοτήτων για κατασκευή κεραιών και δοκιµές για όλους τους 
ραδιοερασιτέχνες και ειδικά τους νεοεισερχόµενους στο χόµπυ. 

Με µήκος κύµατος 23 cm οι φυσικές διαστάσεις των στοιχείων είναι πολύ µικρές µε αποτέλεσµα οι 
κεραίες να κατασκευάζονται εύκολα και µε µικρό κόστος. 

Τα κριτήρια µε τα οποία επιλέχθηκαν  οι παραπάνω κεραίες ήταν η ευκολία στην κατασκευή, το µικρό 
κόστος, η χρησιµότητά τους, και τα χαµηλά στάσιµα που εκ κατασκευής έχουν. 

Γέφυρες στασίµων για τα 23 cm δεν νοµίζω ότι βρίσκονται στο…. περίπτερο, οπότε για τους 
περισσότερους ραδιοερασιτέχνες αυτές οι κεραίες είναι αδύνατον να µετρηθούν. Αν ακολουθήσετε µε 
προσοχή τις διαστάσεις των στοιχείων που δίνονται, και οι κατασκευές έχουν κάποια ποιότητα στην 
κατασκευή τους µπορείτε να τις χρησιµοποιήσετε άφοβα, και µε βέβαιη επιτυχία!. 

Καλές κατασκευές και εξερευνήσεις αγαπητοί συνάδελφοι στα 23 cm, σας εύχοµαι ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, να 
χαίρεστε τις οικογένειες σας και το χόµπι µας, καλές δουλειές, και ετοιµαστείτε για το AEGEAN contest 
ο Ιούλιος έρχεται… 

 

 

 

 

                                                                  Πολλά 73 de SV1NK 

                                                                   Μάκης 
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ARRL EME Competition ARRL EME Competition 
20102010  

The best DX on Earth...and the moon, too. * 

* από το άρθρο του Jeremy Alexander, W7EME, στο QST Μαΐου 2011, σελ.85 

 

Η Ελλάδα µας ραδιοερασιτεχνικά πρώτευσε και πάλι !! 

10/2003: ολοκληρώνοντας τις 16*6el. xpol για τα VHF 

 

 

SV1BTR 1η θέση ALL BAND, Single Operator Phone/CW,  

Score: 2,208,900 pts (για 2η συνεχόµενη χρονιά) 

 

SV3AAF 4η θέση ALL BAND, Single Operator Phone/CW,  

Score: 1,000,400 pts 
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Στα κάτωθι links η δηµοσίευση του περιοδικού QST Μαΐου 2011 και τα αναλυτικά αποτελέσµατα του 
ARRL EME Competition 2010. 

Του µεγαλύτερου παγκόσµια, διεθνούς διαγωνισµού EME (Earth-Moon-Earth / Moonbounce), από 
50MHz - 24GHz. 

http://www.arrl.org/files/file/ContestResults/2010/2010-EME-QST.pdf http://
www.arrl.org/files/file/Contest%20Line%20Scores/2010/2010-EME-LineScores.pdf  

 

 

Top Scores by Category 
Category Call Score Phone/CW Digital Mults 

Single Operator CW Only All Band SV1BTR 2,208,900 199 0 111 

Single Operator All Mode All Band UA3PTW 2,575,800 76 168 106 

Single Operator All Mode 50 MHz 3D2LR 10,800 0 12 9 (W7GJ, op)  

Single Operator CW Only 144 MHz OK1MS 80,500 35 0 23 

Single Operator All Mode 144 MHz RK3FG 1,405,800 0 198 71 

Single Operator CW Only 432 MHz I1NDP 103,200 43 0 24 

Single Operator All Mode 432 MHz OK2POI 33,600 7 14 16 

Single Operator CW Only 1.2 GHz SM4IVE 503,100 117 0 43 

Single Operator All Mode 1.2 GHz OK2DL 401,800 96 2 41 

Single Operator All Mode 2.4 GHz OK1CA 116,100 43 0 27 

Single Operator All Mode 10 GHz ON5TA 4,800 8 0 6 

Multioperator CW Only All Band SP6JLW 666,400 119 0 56 

Multioperator All Mode All Band K1JT 6,643,200 129 255 173 

Multioperator All Mode 144 MHz RU1AA 2,184,000 12 254 84 

Multioperator CW Only 432 MHz OH2PO 134,400 56 0 24 

Multioperator CW Only 1.2 GHz DLØSHF 492,800 112 0 44 

Multioperator All Mode 1.2 GHz DL6SH 280,800 63 15 36 

Multioperator All Mode 2.4 GHz SP6OPN 86,400 36 0 24 

Multioperator All Mode 5.7 GHz OK1KIR 8,000 10 0 8 

2010 ARRL International EME Competition Line Scores 
Cate
gory CALL SCORE Mode Phone/CW Digital 

Mult
s 

Single Operator CW Only All Band 

SV1BTR 
2,208,90
0 199 0 111 

OZ4MM 2,147,300 197 0 109 
G3LTF 1,408,000 160 0 88 
SV3AAF 1,000,400 122 0 82 
WA6PY 873,600 112 0 78 
VK3UM 638,400 84 0 76 
RA3AQ 621,500 113 0 55 
SD3F 545,200 94 0 58 
F6JWF 319,000 58 0 55 
IW2FZR 252,000 63 0 40 
SM6FHZ 220,000 55 0 40 
JA4BLC 219,600 61 0 36 
N4GJV 172,800 48 0 36 

SM3JQU 9,000 
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Το σύνολο των 321 QSO µε ανάκλαση σήµατος στη Σελήνη από τους εν λόγω συναδέλφους στο 
διαγωνισµό, έγινε αποκλειστικά σε CW Random.  

Η συµµετοχή στο διαγωνισµό της ARRL µπορεί να είναι αµιγώς cw ή και mixed mode (συµµετέχει 
δηλαδή τόσο το cw όσο και τα ψηφιακά).  

Λόγω της πολύ µεγάλης ευκολίας EME επαφών σε ψηφιακό jt65, η µικτή κλάση επωφελείται κατά 
πολλά db σε S/N έναντι αυτής του εξ’ ολοκλήρου αναλογικού mode. 

Τόσο στους διαγωνισµούς, όσο και καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου στο CW δεν χρησιµοποιούνται 
loggers, self spots, chatrooms.  

 

 

Ο SV1BTR, ο ∆ηµήτρης Βιτωράκης, είναι µια από τις 
παρακαταθήκες του Ελληνικού Ραδιοερασιτεχνισµού. 

Από το 1993 έχει ξεκινήσει ένα µακρύ ταξίδι γνώσης 
και προσπάθειας µε προορισµό την κατάκτηση µιάς από 
τις κορυφές του πιο δύσκολου και απαιτητικού 
ραδιοερασιτεχνικού mode… 

Το CW ΕΜΕ (Earth – Moon – Earth) ή Moonbounce, 
χρειάζεται φοβερή δουλειά, υποµονή και γνώσεις 
αιχµής για να πετύχεις… 

Tο πάθος του SV1BTR γιά δοκιµές / βελτιώσεις σε mul-
tiband operation και  τεχνικές βελτιώσεις τον οδήγησαν 
από το 1993, να στήσει / λειτουργήσει 19 
κεραιοσυστήµατα περνώντας από 3 qth, σε 2µ-70εκ-
23εκ-13εκ. στο CW EME.  

Σε αυτή την διαδροµή των 18 ετών QRV στο συγκεκριµένο mode, που παραµένει το αποκλειστικό ραδιοερασιτεχνικό του 
ενδιαφέρον, έχει φθάσει σχεδόν τα 5.000 CW Random Earth-Moon-Earth QSOs µε πρώτες θέσεις σε όλους τους διεθνείς 
διαγωνισµούς από το 2004. 

Το αποτέλεσµα όλων αυτών είναι να αναγνωρίζεται σαν ένας από τους πιο επιτυχηµένους CW Εarth – Moon - Earth σταθµούς 
παγκοσµίως από την διεθνή κοινότητα των EMErs. Με µεγάλη συµβολή σε τεχνική και λειτουργική βοήθεια Ελλήνων και ξένων 
συναδέλφων στο αναλογικό Moonbounce. 

Μέσα από τις διακρίσεις του ο SV1BTR ∆ηµήτρης τιµά και προβάλει την Ελλάδα και όλους εµάς… 

 
                                                                                       Για το 5-9 Report 

de SV8CYV Βασίλης 

Για τεχνικές πληροφορίες σχετικά µε το cw/ssb EME µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον 
SV1BTR στο: jimmyv@hol.gr 
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YY..EE..SS..  
(Yankee’s Emergency Station) 

 

 

 

 

Γράφει ο ∆ηµήτριος Αναστασιάδης. 

http://www.J42ARET.gr  

SV2GWY Θεσσαλονίκη 

 

Είµαι σίγουρος ότι όλοι κάποια στιγµή σκεφτήκατε να έχετε ένα σταθµό ασυρµάτου για φορητή χρήση, 
ένα σταθµό που µε πολύ συνοπτικές διαδικασίες θα ήταν QRV… δηλαδή     ένα  «βαλιτσάκι Εκτάκτων 
Αναγκών».  

«Έκτακτες Ανάγκες»… δύο λέξεις τόσο απλές αλλά τόσο σηµαντικές. Σηµαντικές και σπουδαίες όσο και 
άλλες δύο λέξεις: «Πολιτική Προστασία».  

Ο ορισµός της Υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη, ένα θέµα SOS για την απόκτηση του Πτυχίου 
Ραδιοερασιτέχνη, αναφέρει µε σαφήνεια το ρόλο του Ραδιοερασιτέχνη σε δύσκολες καταστάσεις, όπου 
θα θέτει εαυτόν, γνώσεις, εµπειρία και εξοπλισµό στη διάθεση των Υπηρεσιών για το κοινό καλό. Με 
µία λέξη: «Εθελοντής».  

Στο πέρασµά µου από το ∆.Σ. της ΕΡΒΕ ασχολήθηκα µε αυτό το περίφηµο «βαλιτσάκι Εκτάκτων 
Αναγκών», που µε λίγα και απλά υλικά έκανε τη δουλειά του, σε κάποιες ασκήσεις και επιδείξεις 
(HamFests κλπ).  

Η συµµετοχή µου µερικές φορές στο globalSET (global Simulated Emergency Test, Παγκόσµια Άσκηση 
Ετοιµότητας), όπου θα έπρεπε οι σταθµοί ανά τον κόσµο να είναι QRQ “/p”, απέδειξε ότι το 
«βαλιτσάκι» ήταν πράγµατι… «βαλιτσάκι».      

                                                            

 Έπρεπε αυτή η φορητή αποσκευή να τα είχε ΟΟΟΟΟΛΑΑΑ !!!...  

 

Επειδή «Τεχνικές λύσεις υπάρχουν άπειρες», µε λίγη έρευνα,  φαντασία, εργαλεία, βοήθεια, πολύ 
όρεξη αλλά και βαθιά τσέπη, όλα πραγµατοποιούνται.  

Έτσι και έγινε, ένα κουτί που είχα δει µε το «ασπράδι του µατιού» σε άσχετο χρόνο σε ένα κατάστηµα, 
ήταν το έναυσµα για να ξεκινήσει το project YES.  

Θα έπρεπε βέβαια να φιλοξενεί όσο το δυνατόν περισσότερα, ένα V/U για crossband Link, γιατί όχι και 
µε APRS, ένα all mode ποµποδέκτη βραχέων µε V/U και Antenna Tuner, το χειριστήριο ρότορα 
κεραίας, τα εξωτερικά τους ηχεία και το τροφοδοτικό τους σε περίπτωση ηλεκτρογεννήτριας, αλλά και 
υποδοχές για σύνδεση µε συσσωρευτές.  
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Όλοι οι «φιλοξενούµενοι» στο YES, αλλά και η πορεία των εργασιών µε κάποιες λεπτοµέρειες 
φαίνονται στις φωτογραφίες που ακολουθούν.  
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Απαραίτητος πλέον συνεργάτης µου to YES, µε ακολούθησε σε κάθε µου portable expedition, 
τέσσερεις φορές στο Τεχνολογικό Μουσείο «ΝΟΗΣΙΣ» µε το SX2TMN, στον Εθνικό ∆ρυµό Πρεσπών µε 
το SX2WFF, και στα ακατοίκητα ∆ρένια µε το SX8DI. 

Εύχοµαι να σας έδωσα το κίνητρο ή κάποιες ιδέες για να φτιάξετε το δικό σας (?)ES.  

Αν νοµίζετε ότι µπορώ κάπου να βοηθήσω µη διστάσετε να επικοινωνήσετε µαζί µου… 

 gia to SV re g@m otto !…  
de SV2GWY / Demetrius 

Παρακάτω δείτε µερικές από τις activites πού µας συντρόφευσε το Y.E.S. 
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Επισκευάζοντας µια κάθετη Επισκευάζοντας µια κάθετη Diamond Diamond 
CPCP--6 multiband 6 multiband κεραίακεραία  

 

Από το hamfest της Βέροιας είχα πάρει πριν ένα δυο χρόνια µια µεταχειρισµένη κάθετη κεραία της Dia-
mond την CP-6. Η κεραία καλύπτει άνετα όλο το εύρος των HF συµπεριλαµβανοµένου και το 6m και µε 
περίπου το 1/3 τον χρηµάτων της καινούριας, µπόρεσα να εγκαταστήσω στην ταράτσα µου µια κάθετη 
που πάντα ήθελα να την συγκρίνω µε τις επιδώσεις της κατευθυνόµενής µου. 

Από τεχνικής άποψης δυστυχώς η CP-6 δεν είναι και 
ότι καλύτερο έχω συναντήσει στα 17 χρόνια της 
ραδιοερασιτεχνικής µου ζωής. Η µηχανική αντοχή της 
δεν είναι πολύ καλή και επειδή ζω στη θυελλώδη 
περιοχή (Ξάνθη) αντιµετώπισα πολλά προβλήµατα. 

Η CP-6 είναι περισσότερο για τα 20m και τα 15m, εκεί 
όµως που κάνει πραγµατικά καλή δουλειά είναι τα 
10m αλλά και τα 6m αφού µε αυτήν την κεραία 
δουλέψαµε µε την ΤΗΛΕΘΡΑ (τον σύλλογο της 
Ξάνθης) στο AEGEAN Contest του 2009 και πήραµε 
σαν οµάδα την πρώτη θέση. Στα 80m και 40m ήταν 
άνευ αξίας και κανονικά η εταιρία δεν θα έπρεπε να 
αναφέρει καθόλου την λειτουργία της σε αυτές τις 
µπάντες. 

Στην επισκευή 

Το κυριότερο πρόβληµα της CP-6 είναι το σπάσιµο 
του πρώτου trap και το ξεκόλληµα µιας βάσης, 
πράγµα που της αυξάνει τα στάσιµα σε όλες τις 
µπάντες και ουσιαστικά την κάνει για πέταµα.       
Το πρόβληµα δεν δηµιουργείται από την ισχύ (όπως 
µου είπε φίλος, «της πέταξες τα πέταλα») αλλά από 
την κακή στήριξη και την κακή κατασκευή στο 
σηµείο, αφού έχει µόνο ένα περτσίνι να συγκρατεί 4 
µέτρα αλουµίνιο από εκεί και πάνω. 

Η επισκευή της είναι πολύ εύκολη αρκεί κάποιος να 
καταλαβαίνει πως δουλεύει η στήριξη της εταιρίας. 
Το πρώτο πρόβληµα είναι να δεις πως ανοίγει το 
trap…  

 

Έχει µια σειρά από 16 πόντες πάνω στο 
εξωτερικό αλουµίνιο που ο µόνος τρόπος 
για να το αποµακρύνεις είναι να τις ξε-
τρυπήσεις ελαφρά µε ένα ψιλό τριπανάκι. 
Στην συνέχεια βγάζει την κεντρική βίδα 
και παίρνεις στα χέρια το εσωτερικό του 
traps. Εντοπίζεις που έχει ο 
κατασκευαστής το ένα και µοναδικό 
περτσίνι στην κάτω πλευρά και είτε βάζεις 
ανά 120 µοίρες, άλλα δυο περτσίνια, για 
να το στερεώσεις καλά το πλαστικό µε το 
αλουµίνιο ή βάζεις αυτοδιάτρητες βίδες, 
πράγµα που έκανα εγώ στην δικιά µου CP
-6. Για καλύτερη στερέωση έβαλα άλλες 
δυο βίδες και στην απέναντι πλευρά, την 
επάνω δηλαδή πλευρά του πρώτου trap. 
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Το επόµενο σηµείο ελέγχου ήταν στο κέντρο 
του traps εκεί όπου ενώνονται τα δύο πηνία 
κάνοντας πυκνωτή µε το εξωτερικό περίβληµα 
του traps. Εκεί κόλλησα από την αρχή τις δυο 
άκρες του πηνίου το οποίο από τους 
κραδασµούς είχε ξεκολλήσει και ουσιαστικά 
ήταν στον αέρα… 

Τέλος για να κλείσω το traps χρησιµοποίησα 
µια πόντα, ποντάροντας τα 16 αρχικά σηµεία 
αφού είχα γυρίσει το εξωτερικό περίβληµα 
κατά 45 µοίρες για να αποφύγω τα 
ξετρυπήµατα, που είχα κάνει κατά το άνοιγµα. 
Η στεγανοποίηση έγινε µε λίγη σιλικόνη. 

Είναι σηµαντικό να πω ότι στο βίντεο που 
παραθέτω παρακάτω ο συνάδελφος έχει 
χρησιµοποιήσει για το κλείσιµο βίδες, που αν 
χρησιµοποιηθούν αντί τις πόντας, θα πρέπει να 
είµαστε εξαιρετικά προσεκτικοί ώστε να µην 
έρθουν σε επαφή µε το µέσα αλουµίνιο και 
ακυρώσουν στην ουσία τον «πυκνωτή» που 
κάνει το εξωτερικό περίβληµα του traps. 

Οι φωτογραφίες είναι από την επισκευή της 
δικής µου CP-6 ενώ το βιντεάκι το βρήκα στο 
ιντερνέτ και είναι αρκετά κατατοπιστικό. 

Τέλος θα πρέπει να πω ότι αν κάποιος 
χρειαστεί περισσότερες πληροφορίες για την 
επισκευή της δικής του CP-6, ας µην διστάσει 
να µε ρωτήσει αν µπορώ να βοηθήσω… 

 

 

 

 

 

 

 

73 και καλές επισκευές 

Σταύρος Καρυπίδης 

SV7BVM 
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«Aegean DX group» Po. Box 04 SAMOS GR 831 00 HELLAS 

 

222οοο   Aegean RTTY Contest 2011Aegean RTTY Contest 2011Aegean RTTY Contest 2011   
« Το Ελληνικό HF Contest » 

« Το SV HF Contest » 
 

Το τρίτο (3ο) Σάββατο-Κύριακο του Μαΐου. 

Από 12:00 UTC της 21ης,  έως 12:00 UTC της 22ας Μαΐου. 
 

Σκοπός: 
Η διά ράδιο-τηλετυπικών σηµάτων επαφή µε όσους περισσότερους σταθµούς. Εξάσκηση στο 
τρόπο αυτό της επικοινωνίας. 

 

∆ιοργανωτές: 

«Aegean DX group», « Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου- ΕΡΚΑ»  
και το διαδικτυακό ραδιοερασιτεχνικό περιοδικό «5-9Report» 

 

Κατηγορίες διαγωνιζοµένων: 

 

Α. Ένας χειριστής  ένας σταθµός σε όλες τις ραδιοερασιτεχνικές περιοχές. 

 

Β. Πολλοί  χειριστές µε έναν ή πολλούς σταθµούς στην ίδια γεωγραφική περιοχή (όχι σε 
µεγαλύτερη απόσταση των 500 µέτρων) σε όλες  τις ραδιοερασιτεχνικές περιοχές. 

 

∆ιαδικασία κλήσης:   « CQ  AEGEAN  TEST »  (κατά προτίµηση ) 

 

Ανταλλαγή µηνυµάτων:  RST  και αριθµός επαφής αρχίζοντας από το 001 

 

Περιοχές Συχνοτήτων :  80, 40, 20, 15, 10 µέτρα . 
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Βαθµολογία : 
Επιτρέπετε µία (1) επαφή µε κάθε σταθµό σε κάθε περιοχή συχνοτήτων. 

 

Α)  Κάθε επαφή στα 10,15,20 µέτρα, µέσα στην ίδια Ήπειρο µετρά µε ένα  (1) βαθµό. 

Β)  Κάθε επαφή στα 10,15,20 µέτρα , µε διαφορετική Ήπειρο µετρά µε δύο(2) βαθµούς. 

Γ)  Κάθε επαφή στα 40,80 µέτρα µέσα στην Ήπειρο µετρά µε τρείς  (3) βαθµούς 

∆) Κάθε επαφή στα 40,80 µέτρα  µε διαφορετική Ήπειρο µετρά µε έξη  (6) βαθµούς. 

Ε) Σταθµός που κάνει επαφή µε  σταθµό QRP διπλασιάζει την παραπάνω  βαθµολογία . 

ΣΤ) Κάθε επαφή µε  την περιοχή  των Ελληνικών νησιών SV5,SV8,και SV9 θα      
τριπλασιάζετε  η  βαθµολογία  στο σύνολο του QSO . 

Ζ)  Σταθµός πού λαµβάνει µέρος στο διαγωνισµό µε  ισχύ  µικρότερη 10 Watt είναι QRP 
σταθµός και πριµοδοτείτε µε  +20  βαθµούς.  

Η)  Σταθµός που βρίσκετε µακριά  από δίκτυο τροφοδοσίας  και χρησιµοποιεί   εναλλακτικές 
µορφές ενέργειας (Γεννήτρια, Ηλιακά , ανεµογεννήτρια)  πριµοδοτείτε µέ +20 βαθµούς . 

Θ) QSO µε σταθµό εκτός της λίστας της IARU θα έχει αφαίρεση 20 βαθµών 

Παράδειγµα 1:  

SV3xxx έχει QSO µε  SV8xxx/QRP στά  40µ. 

[{3 βαθµοί Χ 2(λόγω QRP)}=6 Χ 3(λόγω SV8)] = 18 βαθµοί γι’ αυτό το QSO. 

Παράδειγµα 2: YO3xxx έχει QSO µε  τον σταθµό  SV3xxx/QRP  στα 20µ. 

 {1 βαθµός Χ2 (λόγω QRP)} = 2 βαθµοί. 

Παράδειγµα 3: SV6xxx έχει  QSO µε YU7xxx/QRP στα 80µ. 

 3βαθµοί X2(λόγωQRP)=6  βαθµοί 

Ηµερολόγια: 
Λαµβάνονται  σε οποιαδήποτε µορφή. Ηλεκτρονική (excel , word, ADIF κ.ά  ή και 
χειρόγραφη (ευανάγνωστη).  Μέχρι 15 Ιουνίου . Στην διεύθυνση   sv8cyr@gmail.com .  

∆ιεύθυνση χειρογράφων:  

Aegean DX group 

RTTY Contest 

Τ.Θ.04 

83100 Σάµος. 

 Κάθε λήψη ηµερολογίου θα απαντάτε για επιβεβαίωση.Στο τέλος Ιουνίου θα δηµοσιευθούν 
τα χαρακτηριστικά αυτών που έχουν στείλει ηµερολόγια για τυχόν λάθη και ενστάσεις. 

Ανακοίνωση αποτελεσµάτων  στο δικτυακό τόπο του «Aegean DX group» 

www.aegeandxgroup.gr/contest/results  Και στο 5-9Report.  

 

                                       Aegean RTTY Contest Manager   

                                            SV8CYR  Αλεξ.Καρπαθίου 

 

Το Aegean DX group, αλλά και εγώ προσωπικά,ευχαριστεί τον Don AA5AU, 

για το ότι συµπεριέλαβε το Aegean RTTY contest στην αναγνωρισµένη διεθνώς 
ιστοσελίδα του  www.rttycontesting.com. 

SV8CYR  Αλεξ.Καρπαθίου 
Aegean RTTY Contest Manager   



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  424242   

Είναι  και το Είναι  και το Είναι  και το DXing DXing DXing υπό… πτώχευση;υπό… πτώχευση;υπό… πτώχευση;   
 

 

Γράφει ο SV8CYV 

Βασίλης Αντ. Τζανέλλης 

sv8cyv@gmail.com 

 

 

Βασική υποχρέωσή µας µέσα από την «Υπηρεσία του Ραδιοερασιτέχνη» είναι η κάλυψη των εκτάκτων 
τηλεπικοινωνιακών αναγκών της κοινωνίας µας εάν και εφ’ όσων κληθούµε από την πολιτεία, να 
συνδράµουµε σε µια τέτοια κατάσταση. 

Πέρα απ’ αυτό και για τους περισσότερους από µας, ο ραδιοερασιτεχνισµός είναι αγάπη προς την τεχνολογία και 
κύρια προς την τεχνική της τηλεπικοινωνίας αλλά και ξεχωριστή ευαισθησία για διανθρώπινες σχέσεις. 

Το χόµπυ µας σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για αυτοπροβολή καί δηµόσιες σχέσεις ή για 
πλουτισµό, και γενικά αυτό πού λέµε «Life Style»… 

Το DXing είναι ένα κοµµάτι του ραδιοερασιτεχνισµού, πού για πολλούς από µας κατέχει κυρίαρχη θέση  στο 
χόµπυ. Μέσα από το κυνήγι του «µακρινού» και του «σπάνιου»  απολαµβάνουµε αµέτρητες συναρπαστικές 
συγκινήσεις! Πολλοί DXers αντιµετωπίζουν το όλο θέµα απλά σαν µια ανάπαυλα από την καθηµερινότητα…  

Για πολλούς άλλους όµως είναι τρόπος ζωής, µανία, πάθος, ή µια εξάρτηση πού µερικές φορές η υπερβολή, 
δυστυχώς αποβαίνει σε βάρος ακόµη και βασικών κοινωνικών, επαγγελµατικών ή ακόµη και οικογενειακών 
υποχρεώσεών τους…  

Για µια άλλη µικρή οµάδα, ροµαντικότερη ίσως, το DXing είναι σαν µια ύπαρξη πού περιµένει υποµονετικά στις 
µπάντες, το στοργικό µας ενδιαφέρον και την φροντίδα µας… χωρίς υπερβολές και εξάρσεις όπως, (MegaWatts, 
Monster Beams & Towers) Τά µέλη της µικρής αυτής οµάδας των «Low Profiles», «Low Powers» είναι πού 
προάγουν την «Τέχνη» και την «Τεχνική» της τηλεπικοινωνίας. 

Το DXing από ελεύσεως του ραδιοερασιτεχνισµού είναι εκεί, στις µπάντες!... Υπήρχε και θα υπάρχει!.. 

Όσο κάποιος δοκιµάζει τις επιδόσεις µιάς κεραίας, ή ενός ποµπού, ζητώντας ένα ριπόρτο από µακριά… έ αυτό είναι 
DX! Όταν πιά χρειάζεται να κάνει µια χώρα σε µια άλλη µπάντα, όσο κάποιος χρειάζεται να πάρει την επαφή από 
µια EΧpedition σε ένα µακρινό νησί, τότε πιά έχει µπολιαστεί µε τον ιό του DXing…  

Όµως πόσες φορές έχετε σκεφτεί µετά από ένα επιτυχηµένο QSO µε µια Dxpedition, τους συναδέλφους εκείνους 
πού κρατούν ζωντανό το ενδιαφέρον µας, γύρω από το DX; 

Αυτούς πού παράγουν τά NEW ONEs. Αυτούς πού κρατούν µε τις ενεργοποιήσεις µακρινών δύσκολων, αλλά καί 
κοντινών εύκολων προορισµών, ζωντανή την ύπαρξη του DXing..?  

∆εν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος οικονοµικός αναλυτής για να συµφωνήσει ή να καταλάβει  ότι ο 
ραδιοερασιτεχνισµός αλλά και το DXing πρέπει να ακολουθούν τους στοιχειώδεις οικονοµικούς κανόνες… 

Και αυτό εάν δεν είναι εύκολα αντιληπτό από τον απλό ραδιοερασιτέχνη, σίγουρα είναι κάτι πού λαµβάνει πολύ 
σοβαρά υπ’ όψη του όποιος αποφασίσει  να πραγµατοποιήσει µια µικρή expedition  ή µια µεγαλύτερη Dxpedition. 
Και δεν µιλάω για υπολογισµό µόνο του χρηµατικού κόστους, αλλά επίσης για υπολογισµό του ελεύθερου χρόνου 
πού θα επενδυθεί, 

(θυµηθείτε: «Ο Χρόνος είναι Χρήµα!»)  

και φυσικά και τά δύο µαζί. 

Στις περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες υπάρχει ένας θεµελιώδης κανόνας…  

Προσφέρουµε κάτι επιζητώντας κάποιο αντάλλαγµα.  

Μη βιαστείτε να διαφωνήσετε…  

 

Σκεφτείτε αυτόν πού προσφέρει ανώνυµα, στον πλησίον του µια βοήθεια. Αυτή του η ενέργεια του 
επιτρέπει να απολαύσει µια πνευµατική ικανοποίηση της προσωπικής του ολοκλήρωσης. 

Έτσι και ένας DXer πού ενεργοποιεί την τάδε νησίδα ξοδεύοντας χρήµα αλλά και πολύ από τον χρόνο του, πού σε 
άλλη περίπτωση θα διέθετε στην οικογένειά του, δεν επιζητεί κάποιο οικονοµικό αντάλλαγµα. Το κάνει για 
προσωπική του ικανοποίηση. Για την εµπειρία των συναρπαστικών ωρών των pile-up πού εκείνος µε την 
δραστηριότητά του δηµιουργεί, ή να ανεβάσει την αδρεναλίνη του µε την συµµετοχή του σε ένα Field-Day con-
test, ή άς πούµε στο Aegean VHF contest, ή να µαζέψει ενεργοποιήσεις νησιών για το Greek IOTA award pro-
gramme (GIOTA). 
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Όλα τά παρά πάνω είναι µερικά από τά σηµαντικά στοιχεία της άς πούµε ραδιοερασιτεχνικής οικονοµίας.  

Εάν λοιπόν δεν υπήρχαν συνάδελφοι πού «επενδύουν» στις παρά πάνω ραδιοερασιτεχνικές «οικονοµικές αξίες» 
τότε σίγουρα όποτε ανοίγατε τον δέκτη του µηχανήµατος σας, όλο και περισσότερο λευκό θόρυβο θα ακούγατε, 
µιάς και δεν θα υπήρχε όλος αυτός ο κόσµος πού κρατάει ζωντανές τις µπάντες και έχει κάνει το DX µέρος της 
ζωής µας! 

Στα µεγάλα ραδιοερασιτεχνικά βραβεία, οι εισπράξεις πού πραγµατοποιούνται από την απόκτησή τους, είναι το 
µεγάλο άγχος εκείνων πού έχουν το management, διότι δεν είναι ποτέ αρκετές  για να τά διατηρήσουν οικονοµικά 
αυτάρκει… 

Λέµε δε οικονοµικά υγιές ένα βραβείο, όταν έχει από τις εισπράξεις του την δυνατότητα πρώτα να καλύπτει τά 
λειτουργικά του έξοδα, όπως το κόστος ελέγχου των δικαιολογητικών, έκδοσης και αποστολής των βραβείων. Και 
δεύτερο αλλά το πλέον σηµαντικό, την χρηµατοδότηση ΕXpeditions πού θα διατηρούν διαρκές το ενδιαφέρον των 
ραδιοερασιτεχνών γύρο από αυτά τά προγράµµατα βραβείων. 

Μη θεωρείτε λοιπόν κανένα ραδιοερασιτεχνικό βραβείο «ακριβό». Νάστε σίγουροι ότι το κόστος απόκτησής του σε 
καµιά περίπτωση δεν καλύπτει όλα τά έξοδά του. 

Για κάθε ραδιοερασιτεχνική ένωση ή σύλλογο πού προωθεί κάποιο πρόγραµµα βραβείων, το µόνο πραγµατικά 
οικονοµικό έσοδο είναι οι συνδροµές, αλλά και η σε αναγνώριση της σοβαρότητας του συλλόγου, οι επί πλέον 
οικονοµικές εισφορές των µελών του. 

Αφού λοιπόν από αυτά τά έσοδα εξυπηρετηθούν πλήθος υποχρεώσεων, όπως ενοίκια κτηρίων, χώρων 
εγκαταστάσεων επαναληπτών και κεραιών, συντηρήσεις και επισκευές, δαπάνες επιτροπών, εκδόσεις, διακίνηση 
QSL καρτών, µπορεί στο τέλος να εξοικονοµηθεί και κάποιο ποσό για την υποστήριξη τυχών προγραµµάτων 
βραβείων και υποστηρικτικών ενεργοποιήσεων… 

Τώρα αναρωτηθείτε ποιό αλήθεια από όλα τά παρά πάνω έξοδα είναι αυτό πού 
πραγµατικά υποστηρίζει το ενδιαφέρον των DXers ζωντανό αλλά και τις µπάντες 
επίσης ζωντανές; 

Μά φυσικά το κοµµάτι της έκδοσης και υποστήριξης των awards! Αυτό πού παίρνει, 
εάν θα πάρει, το µικρότερο κοµµάτι από την πίτα των εσόδων… 

Μήπως λοιπόν θα έπρεπε οι ραδιοερασιτεχνικοί σύλλογοι, όσοι έχουν, να 
υποστηρίζουν ποιο δυναµικά τά προγράµµατα βραβείων τους; Αναλογιστείτε, εάν 
δεν υπήρχαν οι δραστηριότητες πού απορρέουν από τά ραδιοερασιτεχνικά βραβεία, 
πώς θα ήταν το DXing?  

Από πολλούς πού αρέσκονται στην συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, ανά τον κόσµο, µας λένε ότι 
ο αριθµός των DXers είναι µόνο ένα µικρό κοµµάτι από τον παγκόσµιο ραδιοερασιτεχνικό πληθυσµό.  

Προσωπικά δεν συµµερίζοµαι έπ’ ουδενί το παρά πάνω και επιµένω ότι τά στοιχεία πού παραθέτονται δεν είναι 
ορθά διότι ο αριθµός των DXers δεν υπολογίζεται σωστά. Η απογραφή τους γίνεται από διάφορους οργανισµούς 
του χόµπυ µας παίρνοντας στοιχεία πόσοι από µας έχουν ζητήσει κάποια από τά «διεθνή βραβεία» όπως το IOTA, 
DXCC, WAZ  και άλλα. Αυτό κατά την γνώµη µου είναι τελείως λανθασµένο.  

Ξέρω δεκάδες DXers πού δεν δίνουν δεκάρα για το DXCC ή το ΙΟΤΑ ή το WAZ… Γιατί;  

Πολλοί οι λόγοι… Άλλοι οικονοµικοί, άλλοι ιδιοσυγκρασίας, ακόµη και λόγοι εθνικών αντιλήψεων… 

Ο κάθε ένας από τους παρά πάνω συναδέλφους,  αρνητές της αξίας των «σοβαρών βραβείων», έχει ισχυρά 
επιχειρήµατα πού υποστηρίζουν τους λόγους για τους οποίους δεν συµµετέχει σε πρόγραµµα κάποιων ή όλων των 
µεγάλων βραβείων (ένα τέτοιο επιχείρηµα παράδειγµα: «δεν χρειάζοµαι να πληρώσω τους αµερικανούς για να µε 
ελέγξουν και να µού πούν εάν έχω καλές επιδόσεις»). Αντίθετα αυτοί οι ίδιοι είναι µανιώδεις συλλέκτες QSL 
καρτών (κλασικής µορφής, σχεδόν πάντα). Άρα τά στοιχεία βάσει των βραβείων, πού παραθέτονται για τον 
πληθυσµό των DXers είναι απολύτως ανακριβή...  

Το ότι όµως ένας DXer δεν συµµετέχει σε κάποιο µεγάλο award programme αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν συµµετέχει 
στο µεγάλο κύκλο χρηµάτων πού δαπανώνται διεθνώς γύρω από το DXing… 

 Άλλη µια ακόµη απλή σκέψη επιβεβαιώνει το παρά πάνω. 

Λοιπόν, αναλογιστείτε ποιός αγοράζει τά δεκάδες µοντέλα ποµποδεκτών πού 
παράγονται κάθε χρόνο; 

Ποιος αγοράζει τά υπέροχα αυτά µηχανήµατα των πολλών χιλιάδων ευρώ αξίας, 
µε τις φανταστικές επιδόσεις των δεκτών τους, µε τά εξαίρετα DSP, µε 
καταπληκτική ευαισθησία και επιλεκτικότητα;  

Ποιός αγοράζει όλες αυτές τις κεραίες, τις step-ir, τις fritzel, τις cushkraft, τις 
spiderbeam ; Τους ρότορες, τους πύργους, τά φίλτρα; Ποιοι τά αγοράζουν 
λοιπόν όλα αυτά; Μήπως οι «δοκιµαστές µικροφώνων», ή οι ιδιοκατασκευαστές, 
λάτρεις του τεχνικού τοµέα του χόµπυ; 
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Ο κύκλος εργασιών και σίγουρα ο «τζίρος» των εταιριών τηλεπικοινωνιακών µηχανηµάτων είναι αρκετά µεγάλος 
και σίγουρα ένα µεγάλο µέρος του στηρίζεται στους ραδιοερασιτέχνες πού στην συντριπτική πλειοψηφία τους είναι 
οι DXers. Είτε πρόκειται για QROs ή για QRPers, είτε για LOWfers, είτε για καρτάκιδες. Όµως το ζητούµενο για µας 
δεν είναι οι ισολογισµοί της kenwood, icom yaesu ή άλλων… 

Αυτό πού µας ενδιαφέρει είναι ο αριθµός των DX σταθµών πού µπορούµε να βρούµε 
στις µπάντες. 

Ή να το πώ αλλιώς. Μας ενδιαφέρει πόσες οργανωµένες οµάδες, πόσοι θα υπάρχουν 
«τρελοί» πού κάθε χρόνο θα επενδύουν ποσά για µεγάλες ραδιοερασιτεχνικές 
αποστολές ώστε να κρατιούνται οι µπάντες, µαζί και το ενδιαφέρον µας ζωντανά; Να 
επενδύουν στο χόµπυ ώστε να υπάρχει παραγωγή QSOs από µακρινές ή δύσκολες 
περιοχές ώστε και να υπάρχει DXική δραστηριότητα στις µπάντες!   ∆ιότι σοβαρά ποσά 
(έως και πολύ µεγάλα) «επενδύονται» για DXpeditions!  

Και δεν µιλάω για τις holιday style expeditions, αλλά για αποστολές σε µακρινά µέρη, 
µε κύριο σκοπό την ενεργοποίηση ενός σπάνιου IOTA ή DXCC προορισµού. 

Βέβαια όσοι από µας έχουµε πραγµατοποιήσει ενεργοποιήσεις έστω και ενός 
αποµακρυσµένου νησιού, νησίδας, ή βραχονησίδας, των Ελληνικών Θαλασσών για τις 
ανάγκες του «Greek Islands On The Air – GIOTA» award programme, ή άλλου 
βραβείου, γνωρίζουµε ότι το κόστος σε χρήµα αλλά και χρόνο δεν είναι καθόλου 
ευκαταφρόνητο επίσης… 

Όµως εκεί πού τά ποσά είναι εξαιρετικά υψηλά, είναι για τις πραγµατικά δύσκολες DXpeditions! 

Αναλογιστείτε ότι η αποστολή στo Heard Island VK0IR κόστισε περί τά 300000 Ευρώ!  

Πραγµατοποιήθηκαν περίπου 80000 QSOs. Αν διαιρέσουµε λοιπόν το κόστος µε τον αριθµό των QSOs 
τότε εύκολα µπορούµε να αντιληφθούµε ότι η κάθε επαφή πού κάναµε εσείς, εγώ µε το VK0IR, 
στοίχισε στην οµάδα περί τά 3.75  Ευρώ, ή αλλιώς περί τά 5 και πλέον δολάρια!! 

Η Dxpedition ZL9CI  στοίχισε πάνω από 100000$ εκ των οποίων τά 33000$ δεν καλύφτηκαν από τους 
σπόνσορες και έτσι το ποσό αυτό πληρώθηκε από τά µέλη της Dxpedition… 

Οι 168000 επαφές της 3B7C στοίχισαν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες Ευρώ…  

Η αποστολή 3B6RF µόνο από τά µεταφορικά έξοδα µπήκε µέσα κατά 48000$...  

Οι χειριστές της 3Y0X αναγκάστηκαν να επιβαρυνθούν το 70% των εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων 
κόστους της αποστολής … 

Όλοι οι παρά πάνω,  άσχετα εάν η τόσο µεγάλη οικονοµική επιβάρυνση θα 
τους επιτρέψει να το ξανατολµήσουν, ξόδεψαν από τον χρόνο τους, άφησαν 
την καθηµερινότητά τους, τις δουλειές τους, την οικογένειά τους, κινδύνεψαν 
ίσως, ταλαιπωρήθηκαν, αλλά και βέβαια πάν’ απ’ όλα το χάρηκαν!  

Εµείς πάλι από την πλευρά µας, κάναµε αναπαυτικά καθισµένοι στην 
πολυθρόνα του shack µας ένα ακόµη New One, λάβαµε την πολυπόθητη 
κάρτα, την καταχωρήσαµε στην λίστα για το βραβείο πού κυνηγάµε, µε 
ικανοποίηση τους κάναµε ίσως και σε µια άλλη-ες µπάντα ή mode και 
συνεπαρµένοι ακούγαµε την operation για πολλές µέρες µετά από το τάδε 
µέρος του Ωκεανού, ή από την τάδε µακρινή ήπειρο… Ονειρευτήκαµε ίσως ότι 
ήµασταν και µείς εκεί κάνοντας µια virtual reality επίσκεψη µέσω του Google 
Earth!...  

Αναλογιστήκατε αλήθεια πόσο ευχάριστο χρόνο απολαύσατε παρακολουθώντας µια ραδιοερασιτεχνική αποστολή; 
Για συγκρίνετε λοιπόν τώρα αγαπητοί συνάδελφοι DXers την ικανοποίηση πού γενικά σας πρόσφερε η τάδε Dxpe-
dition µε την τελευταία φορά πού ήπιατε δυό ποτά σε µία καφετέρια ή σε ένα νυχτερινό club… ∆είτε τι ξοδέψατε 
για την κάθε µια διασκέδαση και συγκρίνεται τά µεγέθη. Σίγουρα θα βγάλετε κάποια χρήσιµα συµπεράσµατα…  

Τέλος αναλογιστείτε εάν το 1 IRC πού στείλατε για να πάρετε την QSL κάρτα από αυτή την Dxpedition είναι 
αρκετό για να ανταποδώσει την ικανοποίηση πού λάβατε από αυτούς τους συναδέλφους πού ταλαιπωρήθηκαν για 
να κάνουµε όλοι εµείς ένα ακόµη NEW ONE!.. 

Τά ποσά πού δαπανώνται είναι εξαιρετικά µεγάλα. Στις µέρες µας πιά δεν αρκεί η τρέλα µερικών ούτε το βαθύ 
χώσιµο του χεριού τους στην τσέπη τους. 

Γι’ αυτό τον λόγο λοιπόν έχουν δηµιουργηθεί οι ραδιοερασιτεχνικοί οργανισµοί όπως το IREF πού υποστηρίζει 
οικονοµικά ΙΟΤΑ EXreditions, ή το International DX Association, ή το California DX Foundation πού 
χρηµατοδοτούν ενεργοποιήσεις νέων ή σπανίων DXCC προορισµών.  

Επίσης στο παιχνίδι της οικονοµικής υποστήριξης έχουν µπεί δυναµικά και εταιρείες παραγωγής και εµπορίας 
τηλεπικοινωνιακού υλικού κατανοώντας ότι εάν δεν στηρίξουν οικονοµικά τους DXpeditioners δέν πρόκειται να 
παραχθούν New ones άρα επί πλέον δραστηριότητα, απαιτήσεις και ανάγκες, άρα δεν θα πουληθούν τά νέα 
µοντέλα και πάει λέγοντας… 
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Στην χώρα µας βέβαια µερικές δειλές υποστηρίξεις από καταστήµατα εµπορίας ραδιοερασιτεχνικού υλικού, 
οµάδων πού δραστηριοποιήθηκαν από νησίδες του Αιγαίου, αλλά και στο 9ο «Aegean VHF Contest» πού 
διοργανώνεται από το «Aegean DX group», είναι η επιβεβαίωση ότι οι ελληνικές εταιρείες και καταστήµατα, 
στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν παρέχουν οικονοµική ή υλική υποστήριξη σε ελληνικές ραδιοερασιτεχνικές 
αποστολές. Τά καταστήµατα εµπορίας ραδιοερασιτεχνικού υλικού και οι αντιπροσωπείες, πρέπει πιο δυναµικά να 
υποστηρίζουν τις οµάδες πού δραστηριοποιούνται σοβαρά στο χόµπυ, είτε λαµβάνοντας µέρος σε contests ή σε 
Expeditions. Πέρα από τις οπωσδήποτε απαραίτητες διαφηµίσεις πού καταχωρούν στα σχετικά έντυπα, άς 
αντιληφθούν ότι εξαιρετική διαφήµιση των προϊόντων τους γίνεται και από τά µηχανήµατα πού έχουν στους 
πάγκους τους οι παρά πάνω οµάδες αλλά και από τά πανό τους πού κρέµονται στους τοίχους ή στα δέντρα πίσω 
από τους χειριστές!   Συνάδελφοι υποστηρίξτε, πραγµατοποιώντας τις αγορές σας από καταστήµατα και 
αντιπροσωπείες πού κατανοούν το DXing και ενισχύουν υλικά ή µε άλλο τρόπο ραδιοερασιτεχνικές οµάδες, 
συλλόγους και εκδηλώσεις. 

Όµως όλα τά παρά πάνω δεν είναι αρκετά για να εξισορροπηθεί το κόστος στο διαρκώς πιο απαιτητικό οικονοµικό 
περιβάλλον πού έχουν να αντιµετωπίσουν οι ραδιοερασιτεχνικές αποστολές… 

Συνέπεια είναι οι όλο και πιο συρρικνωµένες αποστολές πού µερικές φορές το οικονοµικό κόστος τους έχει έντονο 
αντίκτυπο στα µέλη πού συµµετέχουν σ’ αυτές.  

Εάν λοιπόν δεν υποστηριχθούν ποιο ενεργά οι οµάδες πού διοργανώνουν Expeditions µπορεί και νάρθει η εποχή 
πού οι λίγες ραδιοερασιτεχνικές αποστολές δεν θα είναι πιά ικανές να διατηρήσουν το ενδιαφέρον της κοινότητας 
των DXers. Τότε θα είναι η απαρχή της πτώχευσης του DXing… 

 

Τι µπορεί να προσφέρει ο απλός ραδιοερασιτέχνης Έλληνας DXer λοιπόν, για να υποστηρίξει το χόµπυ του σε 
τοπικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο µέσα από τις τόσες οικονοµικές δυσχέρειες πού αντιµετωπίζει η ελληνική 
κοινωνία; 

Πρώτα απ’ όλα να είναι ενεργός και ενήµερος για τις εξελίξεις. ∆όξα τον θεό διαδικτυακοί τόποι, αλλά και σχετικά 
άρθρα στο SV Νέα, αλλά και στο 5-9 Report προσφέρουν την αναγκαία πληροφόρηση. 

Υποστήριξε δυναµικά και συσπειρώσου γύρω από τον τοπικό σου σύλλογο. Να συµµετέχεις στις εκδηλώσεις του και 
εάν θεωρείς ότι δεν είναι αρκετά δραστήριος κατέθεσε τις ιδέες σου και τις απόψεις σου. Γίνε ένα ενεργό µέλος. Να 
είσαι ταµιακά εντάξει µε την έγκαιρη καταβολή της ετήσιας συνδροµής σου. 

Να είσαι µέλος της ΕΕΡ της εθνικής µας ραδιοερασιτεχνικής ένωσης. ∆εν έχει σηµασία εάν συµφωνείς ή όχι µε την 
τάδε ενέργεια. Πρέπει να υποστηρίζουµε την φωνή πού µάς εκπροσωπεί διεθνώς. Να συµµετέχετε στις 
δραστηριότητές της αλλά και να καταθέτετε τις ιδέες σας. Να εκφράζετε τις απόψεις σας αλλά και τις τυχών 
διαφοροποιήσεις σας. Μέσα από τον γόνιµο διάλογο πάντα προκύπτουν γόνιµες ενέργειες. Προµηθευτείτε όσες από 
τις εκδόσεις της ΕΕΡ σας ενδιαφέρουν. Επίσης και ότι άλλο είδος είναι προς διάθεση από τον σύλλογο, όπως 
µπρελόκ αυτοκόλλητα, Log Books, καρφίτσες κ.λπ. Ζητήστε να λάβετε τά AWARDs πού εκδίδονται από την ΕΕΡ, ή 
τά GIOTA AWARDs του Aegean DX group, αλλά και πραγµατοποιήστε υποστηρικτικές δραστηριοποιήσεις για την 
ενδυνάµωση των βραβείων.  

∆ηλώστε συµµετοχή στο Field Day Contest πού έχει καθιερωθεί από την IARU και για την Ελλάδα διοργανώνεται 
από την ΕΕΡ.  

Πάρτε µέρος στο Aegean VHF Contest πού διοργανώνεται από το Aegean DX group, αλλά και µην διστάσετε να 
λάβετε µέρος σε έναν διεθνή ραδιοερασιτεχνικό διαγωνισµό.  

Εάν δεν λάβετε µέρος, βγείτε στον αέρα και δώστε βαθµούς σε αυτούς πού συµµετέχουν. 

Υποστηρίξτε πραγµατοποιώντας QSOs µε Ελληνικούς σταθµούς πού ενεργοποιούν επετειακά διακριτικά κλήσεως 
(Special Calls). 

Επιλέξτε ένα ή περισσότερα «µεγάλα» AWARDs και συµµετάσχετε δυναµικά σε αυτό. (WAE, IOTA, DXCC, WAZ 
κ.ά…) 

Εάν νοµίζεται ότι έχετε την δυνατότητα υποστηρίξτε οικονοµικά µε την εγγραφή σας σε έναν από τους 
ραδιοερασιτεχνικούς οργανισµούς πού µε την σειρά τους χρηµατοδοτούν µεγάλες DXpeditions. Νάστε σίγουροι 
ότι τά λεφτά σας θα διαχειριστούν µε σεβασµό και µε τον καλύτερο τρόπο. 

Εάν πάλι δεν µπορείτε ή δεν θέλετε να το κάνετε, εντοπίστε µια ραδιοερασιτεχνική αποστολή πού πρόκειται να γίνει 
από κάποιο προορισµό πού χρειάζεστε την QSL κάρτα του, και στείλτε του ένα µικροποσό λίγων Ευρώ ώστε 
τουλάχιστον να καλύψετε το επιµερισµένο κόστος των δικών σας επαφών πού θα πραγµατοποιήσετε. 

Τέλος µη διστάσετε να προγραµµατίσετε και να πραγµατοποιήσετε µαζί µε την καλή παρέα σας, µια 
ραδιοερασιτεχνική αποστολή σε ένα από τά πανέµορφα νησιά µας, ή ακόµη και σε έναν από τους θαυµάσιους 
παράκτιους φάρους µας, ή από κάποια βουνοκορφή των υπέροχων βουνών της πατρίδας µας! 

Κάντε την δικιά σας Expedition και σίγουρα αυτά πού θα επενδύσετε θα σας προσφέρουν πολλά περισσότερα από 
την οποιαδήποτε άλλη διασκέδαση…  

 

                                                                                           73 de SV8CYV Βασίλης 
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Γράφει ο  

SV8CYR Αλέξανδρος Καρπαθίου 

Sv8cyr@gmail.com 

 

 

Μην Μάιος έχων ηµέρας ΛΑ΄ 

Η ηµέρα έχει ώρας 14 και η νύξ ώρας 10 
 

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 ) 

 

2-3/5/2011 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 

 
7/5/ - 7/8/2011 6 meters Marathon  

Από 7/5 αρχίζει ο Μαραθώνιος των 6 µέτρων. Γιά τρείς µήνες µπορείτε να καταθέτετε τις επαφές σας και βλέπετε 
κατ' ευθείαν την βαθµολογία σας. Μιά πρωτοβουλία από Φιλανδούς συναδέλφους. Πολύ καλός διαγωνισµός µε 
πολλές Ελληνικές συµµετοχές. Έχει µπεί µέσα στην καρδιά µας αυτός ο διαγωνισµός και τα τελευταία χρόνια, µετά 
από την συστηµατική του υποστήριξη και προβολή από το «Aegean DX group», οι Ελληνικοί σταθµοί κατέχουν 
το ποσοστό του 20-25 % των συµµετεχόντων. 

Και φέτος θα 'ναι πολλοί οι σταθµοί . Τιµήστε τον . Γιά περισσότερες πληροφορίες στόν δικτυακό τόπο : 
http://6m.dy.fi/ 

  

7-8/5/2011 00:00-16:00 UTC Araucaria VHF Contest 

Βραζιλιάνικος διαγωνισµός στα 6µ. Και 2µ. Του Νότιου Ηµισφαιρίου . Γιά τα 2µέτρα δεν ξέρω αλλά γιά τα 6µ θα 
είναι µιά καλή προσπάθεια .∆είτε περισσότερες πληροφορίες στό http://www.avhfc.com/ και 
http://www.araucariadx.com/site/ 

7-8/5/2011 20:00-20:00 UTC Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I)  

∆εν σας λέω τίποτα Μιά τέτοια µεγάλη ραδιοερασιτεχνική κοινότητα τόσο κοντά µας στόν αέρα.. σε CW , SSB και 
RTTY. Γιά περισσότερα παρακάτω 

http://www.qsl.net/contest_ari/DX_rul_ing_new.htmlι 
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21/5/2011 08:00-20:00 Day of Portugal Navy BPSK -RTTY 

Ραδιοτηλετυπικός διαγωνισµός πρός τιµή του Πορτογαλικού Ναυτικού (Εµπορικού και Πολεµικού ) Εµείς πότε θα 
τιµήσουµε τους δικούς µας ναυτικούς ; ; ; 

Το ίδιο ΣαββάτοΚύριακο υπάρχει γιά τον ίδιο λόγο διαγωνισµός (εικοσιτετράωρος) σε SSB και CW. Περισσότερα 
στον δικτυακό τόπο :http://www.nra.pt/ 

Ο συνδιασµός µε το Aegean RTTY Contest δίνει την δυνατότητα να συνδυάσει κάποιος και τους δύο διαγωνισµούς. 

  

21-22/5/2011 21:00-02:00 UTC Baltic Contest CW, SSB 

Είναι ο 47ος διαγωνισµός των Βαλτικών χωρώ που διοργανώνει η Οργάνωση των Ραδιοερασιτεχνών της 
Λιθουανίας . Μικρός σε χρόνο αλλά πολύ καλός 

Περισσότερα στό http://www.lrsf.lt/bcontest/english/rules_html.htm 

  

21-22/5/2011 12:00-12:00 UN DX Contest  

∆εν έχω περισσότερες πληροφορίες αλλά αν ακούσετε Καζακστανικούς σταθµούς µην εκπλαγείτε Τιµήστε τους. 
http://kw.cqun.kz/ 

 
  

28-29/5/2011 12:00-12:00 UTC European PSK DX Contest  

Το EU PSK Club είναι πολύ γνωστό γιά τις διοργανώσεις που κάνει , αλλά και γιά τα βραβεία που στέλνει . Έτσι 
ένας από τους πολλούς διαγωνισµούς που διοργανώνει είναι και αυτός του 4ου ΣαββατοΚύριακου του Μαϊου. Και 
είναι σε BPSK63. ∆είτε τον σοβαρά.. 

http://eu.srars.org/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=48 

  

  

28-29/5/2011 00:00-23:59 UTC CQ WW WPX Contest CW 

Ένας ακόµη διαγωνισµός αλλά σε CW του CQ Mag. Περισσότερα στο  

http://www.cqwpx.com/rules.htm 

 
Οι διαγωνισµοί που παρουσιάζω είναι οι κατά τη προσωπική µου άποψη καταλληλότεροι γιά νέους 
ραδιοερασιτέχνες ..και όχι µόνο...   Οι πηγές των πληροφοριών είναι από τον SM3CER και  WA7BNM 
καθώς και από πληροφόρηση των διοργανωτών των  διαγωνισµών. 

  

 

 

 

Καλή επιτυχία σε όλους 

  73 de SV8CYR 

  

21-22/5/2011 12:00-12:00 Aegean RTTY Contest  
Ο δικός µας Ελληνικός HF διαγωνισµός και περιµένουµε πολύ κόσµο. Στηρίξτε τον . Αξίζει 
τον κόπο να ακουστεί το Αιγαίο γιά άλλη µιά φορά . Καλά είναι όταν ξοδεύουµε το χρόνο 

µας για άλλους διαγωνισµούς να στηρίξουµε και τον δικό µας.... Γιά περισσότερες 
πληροφορίες στον δικτυακό µας τόπο . 

www.aegeandxgroup.gr - ∆ιαγωνισµοί..  
Σας περιµένουµε. 
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5ο 5ο 5ο HAMHAMHAM---FEST FEST FEST 
ΒΕΡΟΙΑΣ 2011ΒΕΡΟΙΑΣ 2011ΒΕΡΟΙΑΣ 2011   

   
Σας ενηµερώνουµε ότι το 5ο HAMFEST του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Ν.Ηµαθίας θα 
πραγµατοποιηθεί στη Βέροια και στη γνωστή τοποθεσία, κατά το διήµερο Σάββατο 7 & Κυριακή 8 
Μαΐου 2011. 

Προσκαλούµε όλους σας σε µία εντελώς δωρεάν για εκθέτες και επισκέπτες ραδιοερασιτεχνική 
συνάντηση στην οποία η παρουσία σας θα µας γεµίσει χαρά και θα έχουµε τη δυνατότητα για την 
περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων µας. 

Οι συχνότητες επικοινωνίας για οποιαδήποτε πληροφορία (πρόσβασης στον τόπο Hamfest κ.λ.π.) είναι 
οι κάτωθι: 

 

144,775 ΜΗΖ simplex 

R0b 145.6125 MHZ µε shift -600 Khz και υπότονο 88,5 

RU97 439.325 MHZ µε shift -7.600 Μhz και υπότονο 88,5 

 

Όσοι εκθέτες ενδιαφέρονται για κρατήσεις θέσεων παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε τον πρόεδρο 
του συλλόγου. 

 

ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ ΦΩΤΗ  SV2BLF 

Εδέσσης 20  -  59100 Βέροια 

Τηλ.: 23310-62275 & 23310-66233 κιν. 6974-619-620 

 

Η συµµετοχή για ραδιοερασιτέχνες ή επαγγελµατίες είναι εντελώς δωρεάν.  

Επίσης θα διατεθούν σε κάθε εκθέτη ένα τραπέζι , 2 καρέκλες και τάση 220V.  

Το Σάββατο βράδυ στο χώρο του Hamfest θα υπάρχει δωρεάν γεύµα για όλους τους εκθέτες και 
επισκέπτες  µε σουβλάκια, µπιφτέκια και λουκάνικα, αναψυκτικά και µπύρες. 

*Επίσης θα υπάρχει Security όλο το διάστηµα µέρα-νύχτα εντός και εκτός του κτιρίου για τη 
διαφύλαξη των εκθεµάτων και οχηµάτων. 

 

 

Ο πρόεδρος                                             Ο γραµµατέας 

ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ ΦΩΤΗΣ                        ΣΟΥΡΟΒΙΚΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

      SV2BLF                                                      SV2LLS 
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www.aegeandxgroup.grwww.aegeandxgroup.gr  
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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.          
 

ΜΑΪΟΣ  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:  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 Αν έχετε στην περιοχή σας Αν έχετε στην περιοχή σας 
συναδέλφους χωρίς πρόσβαση συναδέλφους χωρίς πρόσβαση συναδέλφους χωρίς πρόσβαση 
στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5---9 9 9 

Report" Report" Report" και δώστε τους.και δώστε τους.και δώστε τους.   


