Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου

Τεύχος 114 Μαιος 201
2011
1
Καλό

Καλοκαίρι
∆ιαβάστε σε
αυτή την έκδοση:
S Y 1 M A ….
«Σκατζόχοιρος
Σκατζόχοιρος»...
»...
AEGEAN results...
J 4 8 O ...
Special Olympics..
4 Square Antenna
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
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sv5byr@hol.gr
τουλάχιστον µια µέρα πριν
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ΕΛΕΥΘΕΡΑ αρκεί να γίνει
αναφορά στην πηγή.
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Σελίδα 2

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

∆έκα χρόνια προσπάθειας και συνέπειας !!!
∆έκα χρόνια Aegean VHF Contest…

ο

10 AEGEAN VHF
CONTEST
2 & 3 ΙΟΥΛΙΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι ραδιοερασιτέχνες.
∆έκα χρόνια πρίν, το «Aegean DX group» η οµάδα των DXers του Αιγαίου, στην αρχή, αλλά και από άλλα µέρη
της Ελλάδας στην συνέχεια, θέλοντας να αναδείξουν την Ελληνικότητα του Αιγαίου, διοργάνωσαν τον πρώτο
«AEGEAN VHF CΟNTEST».
Ο σκοπός µας ήταν και είναι να συγκεντρωθούν όσο γίνεται περισσότεροι νέοι αλλά και παλιοί συνάδελφοι από το
δυνατό περισσότερα γεωγραφικά διαµερίσµατα της χώρας µας, από συλλόγους ή οµάδες, αλλά και µεµονωµένους,
σε µια κοινή Ελληνική ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα!Σέ όλον αυτόν τον κόσµο απευθυνόµαστε. Όλοι οι
συνάδελφοι µπορούν να πάρουν µέρος χωρίς κάποια ιδιαίτερη υποχρέωση δήλωσης συµµετοχής ή κάτι ανάλογο.
Το Aegean VHF Contest ενεργοποιείται το πρώτο Σαββατοκύριακο κάθε Ιουλίου.
Συγκεκριµένα φέτος θα γίνει στις 2 & 3 Ιουλίου.
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Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Όσο και απλός να είναι ο εξοπλισµός σας µην διστάσετε να λάβετε µέρος.
Αρκεί ακόµη και το απλό µικρό φορητό σας… Εάν βέβαια διαθέτετε ένα µοµπάιλ µε µια βέρτικαλ ακόµη καλύτερα.
Πάρτε ότι διαθέτετε ανεβείτε σε ένα αρκετά ψηλό σηµείο καλέστε:

«

CQ CQ CQ Aegean Contest

»…

Μόνοι σας ή συζητείστε το µε την παρέα σας και πάρτε µέρος στον διαγωνισµό αυτόν...
Από όπου και εάν βρίσκεστε, ακόµη και από το σπίτι σας.
Το contest διαρκεί δύο ολόκληρες µέρες…
Μπορεί την Κυριακή σας να την αφιερώνετε στην οικογένειά σας, βγείτε στον αέρα το Σάββατο… Εάν πάλι το
Σάββατο έχετε κάποια υποχρέωση, πηγαίνετε την Κυριακή ξεκλέψτε µια δυό ώρες και βγείτε από το mobile σας
στο αυτοκίνητο.
Θέλετε να ανεβείτε µαζί µε την µεγάλη παρέα σας σε µια υψηλή κορυφή, να στήσετε µεγάλες κεραίες πού στον
περιορισµένο χώρο του σπιτιού σας δεν µπορείτε και να χτυπήσετε πολύ µακρινές επαφές και υψηλό σκόρ;…
Έ τότε έχετε 48 ολόκληρες ώρες για νά τά προφτάσετε όλα…
Το Aegean VHF Contest είναι ευέλικτο και µπορεί ο κάθε ένας να το προσαρµόσει στις προτιµήσεις του…
Σκοπός µας η συµµετοχή και να µάθουµε µέσα από τις εµπειρίες µας.
Όλα τα mode ενεργοποιούνται, (FM για τα UHF/VHF µόνο. SSB, CW & DIGI σε όλες τις µπάντες). Kανένα δεν
θεωρείται µεγαλύτερης αξίας απέναντι σε κάποιο άλλο. Οι Μπάντες στίς οποίες διοργανώνεται ο διαγωνισµός είναι
για όλους SW και SV τά 2m & 70cm (VHF & UHF) και επιπλέον για τους SV τά 6m SSB, CW & DIGI.
Φροντίστε η άδειά σας να είναι σε ισχύ και να τηρείτε σχολαστικά την κατανοµή συχνοτήτων UHF/VHF/6m της
IARU Region 1.
Για το Band-Plan του Aegean VHF Contest έχει ενηµερωθεί και η αρµόδια διεύθυνση του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών & ∆ικτύων, καθώς επίσης γίνονται και θα συνεχίσει να γίνονται δηµοσιεύσεις του πίνακα συχνοτήτων
του διαγωνισµού, όπως άλλωστε µε έµφαση συνιστάται από την IARU να γίνεται από τους Contest Managers των
διαγωνισµών.
Το µόνο πού χρειάζεται σε κάθε επαφή σας να δίνεται RST (Report) – SN (αύξοντα αριθµό επαφής) - QTH Locator.
Με το τέλος του διαγωνισµού όσοι σταθµοί επιθυµούν να λάβουν µέρος στην κατάταξη πρέπει να στείλουν
αντίγραφο του ηλεκτρονικού log τους, ή κάποιας άλλης ψηφιακής µορφής ηµερολόγιο ή ακόµη ένα απλό φύλλο
χαρτιού, µε τα στοιχεία των QSO που έκαναν στην διάρκεια του διαγωνισµού, κατά σειρά µαζί µε τά QTH Locators.
Απαραίτητα να µην ξεχάσουν να γράψουν ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, την ταχυδροµική τους διεύθυνση και email εάν διαθέτουν. Το χειρόγραφο αυτό ηµερολόγιο µπορούν να το περάσουν σε ένα αρχείο Word ή Excel και να
το προωθήσουν επισυναπτόµενο σε ένα e-mail προς τον Manager του διαγωνισµού SV2DCD – Λεωνίδα Φίσκα στο
sv2dcd@yahoo.com .
Μη ξεχάσετε να ζητήσετε αποδεικτικό ανάγνωσης ή να τηλεφωνήσετε, ώστε να σιγουρευτείτε ότι ελήφθη το
αρχείο σας.
Tα χειρόγραφα Log Book θα σταλούν ταχυδροµικώς µε ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ επιστολή στην διεύθυνση:

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΦΙΣΚΑΣ
SV2DCD
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΚΟΥΖΓΚΟΥ 1
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 52 200
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Επίσης όσοι επιθυµούν µπορούν από την
διεύθυνση:
http://www.5-9report.gr/aegean.htm να
ενηµερωθούν γιά τούς κανονισµούς του
διαγωνισµού καί από τον µήνα Μάιο και
έπειτα, να κατεβάσουν το πρόγραµµα
ηλεκτρονικού Log Book ειδικό για το
«AEGEAN VHF Contest» πού βοηθά στο
να υπολογίσετε τους πόντους σας, αλλά
και διευκολύνει τον manager του
διαγωνισµού στην εξαγωγή των
αποτελεσµάτων. Το αρχείο πού βγαίνει από
το πρόγραµµα φυσικά θα στείλετε µε email στον Contest Manager του
διαγωνισµού.
Σήµερα το «Aegean VHF Contest», είναι ένας διαγωνισµός διακριτός και αποδεκτός όχι µόνο στον στενό
Ελλαδικό χώρο αλλά σιγά και στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο.
Φέτος όπως και κάθε φορά προσπαθούµε τό AEGEAN Contest να κάνει άλλο ένα βήµα και µε την βοήθεια όλων
σας να είναι καλύτερο από το προηγούµενο.
Ελπίζουµε οι 51 συµµετοχές αλλά και οι 110 συνάδελφοι πού έλαβαν µέρος οµαδικά κάτω από ειδικά
χαρακτηριστικά κλήσεως, ή µεµονωµένα, στο 9ο Aegean VHF Contest το 2010, να είναι πολλαπλάσιες στον
διαγωνισµό του 2011 τον 10ο στην σειρά!
Σ’ αυτή µας την προσπάθεια ελπίζουµε ότι οι ραδιοερασιτεχνικοί σύλλογοι της χώρας µας θα δώσουν και πάλι
δυναµικά το παρών προτρέποντας τά µέλη τους να συµµετάσχουν µαζικά.
Επί τη ευκαιρία, εµείς του «Aegean DX group» θέλουµε να ευχαριστήσουµε όσους από τους ραδιοερασιτεχνικούς
συλλόγους και οµάδες συµµετείχαν το 2010 στο 9ο AEGEAN VHF CONTEST.
Ευχαριστούµε την Ε.Ε.Ρ. για την βοήθειά της στο περυσινό 9ο Aegean VHF Contest για την προβολή του αλλά
και την ενηµέρωση πού έκανε προς τους εθνικούς ραδιοερασιτεχνικούς συλλόγους της Region-1.
Επίσης να ευχαριστήσουµε τον Σ.Ε.Ρ. και τον Σ.Ρ.Ε. για την προβολή πού παρέχουν στον διαγωνισµό.
Όσοι συνάδελφοι θέλουν διευκρινήσεις, βοήθεια, ή περισσότερες πληροφορίες µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον
manager του «Aegean VHF contest» :
Λεωνίδα Φίσκα SV2DCD, sv2dcd@yahoo.com , τηλ: 6972858742.
Επίσης το µέλος του «Aegean DX group», SV1NK Μάκης, sv1nk@hotmail.com έχει οριστεί σύνδεσµος του group
µε τους συλλόγους του Λεκανοπεδίου.
Για τυχών επί πλέον διευκρινίσεις παρακαλούνε να επικοινωνήσετε µαζί τους.

Συσπειρωθείτε γύρω από τους συλλόγους σας και πάρτε µέρος στο
10ο Aegean VHF/UHF Contest…
Σας περιµένουµε όλους στις 2 & 3 Ιουλίου, στον µεγάλο διαγωνισµό των
Ελληνικών Θαλασσών! Θα είµαστε όλοι εκεί !!!

Στο επόµενο τεύχος, Ιουνίου τού 5-9 Report, ο SV1NK θα παρουσιάσει έναν ολοκληρωµένο οδηγό πού
θα περιέχει ότι χρειάζεται να ξέρει κάποιος για το Aegean VHF CONTEST
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς!
Τα µέλη του «AEGEAN DX Group».
http://www.5-9report.gr/AegeanDXGroup/members.htm
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9th Aegean VHF contest. Results 2010
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ AEGEAN VHF CONTEST 2010

TOP LIST OF THE CONTEST…
Pos.

Call

QSOs

Points

1η ΘΕΣΗ

SV9GPV

762 qso

1,456,789,202

2η ΘΕΣΗ

SZ8S

500 qso

96,784,567

3η ΘΕΣΗ

J41P

376 qso

48,081,118
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Pos.
η

1 ΘΕΣΗ

M

QSOs

Points

SZ8S

500 qso

96784567

376 qso

48081118

343 qso

42599005

238 qso

23987409

233 qso

22545909

201 qso

16320073

147 qso

9449025

38 qso

1455983

SV8FMY ILIAS KATSAFADOS
SV8IJZ GIORGOS SOFIANOS
2η ΘΕΣΗ

T

J41P
SV1NJT ΑΘ. ΚΑΡΑΚΑΝΙΚΟΣ
SW1KWT ΒΕΝΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
SW1LKP Θ. ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
SW1MOD ΣΙ∆ΕΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ SW1LJG
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ

I
O

Call

SV8CYR ALEX. KARPATHIOU

U
L

3η ΘΕΣΗ

SX8SI
SV8MFR

ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΡΟΥΠΑΣ

P

SV8MFZ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΣΙΓΟΥΛΑΚΗΣ

E

SV8MFN ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
SV8PKI ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΚΡΗΣ

R

SV8PKJ ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΥΡΑΤΖΩΤΗΣ
SV8PKE ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΣ

A
T
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4η ΘΕΣΗ

SX7W/P
SV7CUD ΚΑΛΑΘΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SV7GBF ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
SV2HUK ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SV2BWR ΙΑΚΩΒΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SV2HWR ΠΑΝΤΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
SV2HWK ΛΙΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
SV0EG ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
SW4LRJ ΡΩΣΣΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΣ
SW2HXX ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΒΑΣ
SW2HYH ΑΛΠΑΝΙ∆ΗΣ ΕΥΤΡΟΠΙΟΣ
SW2HNN ΠΑΝΑΓ. ΑΞΑΡΛΟΓΛΟΥ
SW2HYB ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
SW2HSK ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΕΡΟΓΛΟΥ
SW2HSU ΣΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

O
R
A
L
L
B
A
N

5η ΘΕΣΗ

D
S
6η ΘΕΣΗ

A

J43N
SV1NK
ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
SV1FKN ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
SW1IWM ΜΑΝΩΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
SW1IYC ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞ.
SW1IYD ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ

L
L
7η ΘΕΣΗ

M

SX1DL
SW1JGW Πάλλης ∆ηµήτρης,
SW1EIX Χερουβείµ Χρήστος,

O

SW1KWZ Γεωργίου Κυριάκος

D

SV1CDY Ορφανός Γιώργος
SV1GRN Νταντής Παναγιώτης

E
S

SX2IMA
SW2HTI ΗΛΙΑΣ, SV2JAO ΑΝ∆ΡΕΑΣ
SV2MIK ΑΚΗΣ, SV2KBB ΑΡΧΕΛΑΟΣ
SV2GQP ΚΩΣΤΑΣ,
SV2GQO ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
SV2MAC ΚΩΣΤΑΣ

8η ΘΕΣΗ

SY3MES
SV3BUC Χρήστος Παντζής
SW3JBW Βασίλης Μακρής
SW3OQP Ανδρέας Κουτσαβίτης
SV3APV Τάσος Πάττας
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MULTI OPERATOR 50MHZ ALL MODES

Pos.

Call

QSOs

Points

1η ΘΕΣΗ

SZ7XAN

239 qso

20567899

SV7BAY Πλάτσης Χαράλαµπος
SV7BVM Καρυπίδης Σταύρος
SV7DMX Γεωργιάδης Γεώργιος
SV7FSV Παπαδόπουλος ∆ηµ.
SV7FSK Αρναούτογλου Τηλέµ.
SV7JJZ Μίγγος Ιωάννης
SV7MTK Μπίκος Κωνσταντίνος
SV7MTL Καραποστόλης Βας.
SW7MTQ Γούλας Θεόδωρος
SV7OWC Μουµίνογλου Μουµίν
SW7OWG Μπίκος Γιώργος
SV7OWI Αλί Ογλού Φερουντούν
SV7OWK Πανταζίδης Κυριάκος
SW7OWF Αποστολίδης Ελευθ.
SW7OWT Μπαντάκης Αθανάσιος

MULTI OPERATOR 144 MHZ ALL MODES

Pos.

Call

QSOs

Points

1 ΘΕΣΗ

YT1VP

490 qso

18620624

2η ΘΕΣΗ

SZ7TRC/P

33 qso

108660

η

MULTI OPERATOR 144 MHZ SSB

Pos.

Call

QSOs

Points

1η ΘΕΣΗ

SZ2RCP

47 qso

135060

SV2IPF ΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
SV2KHL ΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝ.
SV2FLL ΧΑΡΠΑΝΤΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓ.
SWL Κωνσταντίνος Κάλφας.
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SINGLE OPERATOR ALL BANDS ALL MODES

Pos.

Call

QSOs

Points

1η ΘΕΣΗ

YO2KDT

418 qso

17071530

78 qso

652798

70 qso

108355

68 qso

100565

56 qso

97520

49 qso

80054

25 qso

42560

20 qso

39578

17 qso

31737

COM CONTEST CLUB

2η ΘΕΣΗ

YO5DAS
Mihai-Danut Chis

3η ΘΕΣΗ

SW1MNE
Yiannis Kotsis-Giannarakis

η

4 ΘΕΣΗ

SW1QEC
Marios Gazis

5η ΘΕΣΗ

SV1EIW
Yiannis Souchleris

6η ΘΕΣΗ

SV1IXK
PAN. GERASIMOPOULOS

7η ΘΕΣΗ

SW1MNF
THEODORE PETRELIS

η

8 ΘΕΣΗ
9η ΘΕΣΗ

SV1JRF
SW1NJW
George Moustakas

SINGLE OPERATOR ALL BANDS SSB

Pos.
η

1 ΘΕΣΗ

Call

QSOs

Points

SV2KGA

38 qso

285640

25 qso

243555

21 qso

108956

4 qso

45772

ADAMOS SARAILIDIS

2η ΘΕΣΗ

SV2RM
STEVE FISKAS

3η ΘΕΣΗ

SV9COL
DIMITRIOS SISMANIDIS

4η ΘΕΣΗ

SW1PBH
Emmanouil Karavidas

SINGLE OPERATOR 50 MHZ SSB

Pos.
η

1 ΘΕΣΗ

Call

QSOs

Points

SV9GPV

762 qso

1,456,789,202

480 qso

23402524

123 qso

9329004

George Charokopakis

2η ΘΕΣΗ

5Β4ΑΙΕ
Norman Banks

3η ΘΕΣΗ

SV2AOK
TASOS ACHTSIS
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SINGLE OPERATOR 50 MHZ ALL MODES

Pos.

Call

QSOs

Points

1η ΘΕΣΗ

SV1JGX

463 qso

956210

192 qso

200980

103 qso

104725

68 qso

78952

61 qso

65980

34 qso

54872

17 qso

35303

12 qso

13892

2 qso

4560

Crisoulis Emmanouil
η

2 ΘΕΣΗ

SV9CJO
Giannis Papadakis

3η ΘΕΣΗ

DL2OM
Roland Milker

4η ΘΕΣΗ

IZ3DBA
Giacomo Bianchi

5η ΘΕΣΗ

HA7LW
Kalman Mizsei

η

6 ΘΕΣΗ

LY2SA
VIDMANTAS
ANDRIUSKEVICIUS

7η ΘΕΣΗ

YL2TQ
Aldis Pjuss

η

8 ΘΕΣΗ

YO3APJ
ADRIAN SINITARU

9η ΘΕΣΗ

SM1TDE
ERIC WENNSTRÖM

SINGLE OPERATOR 144MHZ ALL MODES

Pos.
η

1 ΘΕΣΗ

Call

QSOs

Points

LZ2ZY

176 qso

3379844

Radoslav Nikolov

2η ΘΕΣΗ

SW1JCO/P

32 qso

567543

3η ΘΕΣΗ

SW1MRV

21 qso

449820

6 qso

16115

DIMITRIOS TSAPALIRAS

4η ΘΕΣΗ

LZ3RX
Plamen Bodurov
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SINGLE OPERATOR 144 MHZ SSB

Pos.
η

1 ΘΕΣΗ

Call

QSOs

Points

SV4CDB

52 qso

312092

37 qso

302987

5B4AIF

21 qso

281460

SV9MBH

31 qso

244566

12 qso

127550

11 qso

80956

10 qso

75998

7 qso

11230

7 qso

10585

SPYROS BELTSIOS

2η ΘΕΣΗ

SW6IED/P
Dimitris Ntaras

3η ΘΕΣΗ
η

4 ΘΕΣΗ

STELIOS TZANAKIS
η

5 ΘΕΣΗ
6η ΘΕΣΗ

SW5KKR
SV1JST
Tolis Deykalion Androniadis

7η ΘΕΣΗ

SW1NJX
Christos Papathanasiou

η

8 ΘΕΣΗ

SW1MOO
SPYROS TSANGLIS

9η ΘΕΣΗ

IZ7QDV/QRP

CHECK
SV9CVY Mike Dimitrakakis

LOGS
SV8CYV Vassilis Tzanellis

TOTAL: 52 LOGS

6,514 QSO

73 de SV2DCD Leo Fiskas
Aegean VHF contest manager
One of Aegean DX group
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1975«PORCUPINE PROJECT»
Oι Pαδιοερασιτέχνες είµαστε πάντοτε στην διάθεση της επιστήµης και της τεχνολογίας
για την προώθηση των ιδανικών και του Πνεύµατος που µας κατέχει.
Θυµάται… γράφει και αποκαλύπτει…
Ο Κωνσταντίνος (Ντίνος) Ι. Ψιλογιάννης (SV1DB)
din.boxmail@gmail.com

Ένα

πρωϊνό του Mαίου του 1975 βρισκόµενος στην Kαλιφόρνια και συγκεκριµένα στο Los Gatos,

µια µικρή πόλη κοντά στο San Francisco φιλοξενούµενος του W6ANX Theron Woods µου είχε µία
έκπληξη…
Επίσκεψη στην βάση «Moffet field» στην Santa Clara Valey όπου ευρίσκεται και το Research center της NASA από το 1939.
Tότε δεν γνώριζα ότι σε λίγο καιρό θα ήµουν εκείνος που θα βοηθούσε την NASA στο Project Porcupine...

1930. TA TEPAΣTIA YΠOΣTEΓA ΓIA TA AEPOΠΛOIA. ∆IAΣTAΣEIΣ: 63 M. YΨOΣ - 75 M. MHKOΣ
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H βάση «Moffet field» έχει µεγάλη ιστορία. Την χρησιµοποιούσαν πολύ πριν τον B΄Παγκόσµιο
πόλεµο για τα αερόπλοια τα οποία λόγω όγκου απαιτούσαν τεράστια Hangars - υπόστεγα .
20 Αερόπλοια ήταν επιφορτισµένα µε τον έλεγχο των ακτών της Καλιφόρνιας για την υποστήριξη της
αεράµυνας και για την έγκαιρη προειδοποίηση για αεροπορική επιδροµή…
Η βάση φέρει το όνοµα του ηρωικού αµερικάνου ναυάρχου Moffett. Πρόσφατα για την συµπλήρωση
100 ετών o γιός του παρευρέθηκε στην βάση.
Παραθέτω αναµνηστική φωτογραφία µε το σύγχρονο
αερόπλοιο EUREKA .

ΣTO BAΘOΣ TO ΘPYΛIKO HANGAR #
1 KAI TO ΣYΓXPONO AEPOΠΛOIO
TO YΠOΣTEΓO TOY 1930
TO
AEPOΠΛOIO TOY 2010!

Αλλά άς γυρίσουµε πίσω για να δούµε τι ήταν λοιπόν το πρόγραµµα πού είχε το περίεργο όνοµα:

PROJECT PORCUPINE… AKANΘOXOIPOΣ (Σκαντζόχοιρος)
και γιατί έχει κάποιο ενδιαφέρον για τους ραδιοερασιτέχνες ???

ΤΟ ΘEMA ΤΟΥ;...

«δηµιουργια τεχνητης ιονοσφαιρας»

χειριστες ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
1. NASA AMES RESEARCH CENTER µοffetτ FIELD SANTA clara valley california u.s.a.
2. MAX-PLANCK INSTITUTE OF MUNΙCΗ GERMANY
3. SWEDISH

SPACE CORPORATION SWEDEN KIRUNA

4. Din Psiloyannis

rocket

COMMUNICATIONS COORDINATOR

* Athens- greece
* Kiruna sweden
* nasa lear jet SOUTH crετε ISLAND 450 Km

center
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To Γερµανικό Yπουργείο επιστηµονικής έρευνας BMBW και η
Aµερικανική Eθνική Yπηρεσία Aεροναυτικής και ∆ιαστήµατος
NASA, το AMES RESEARCH CENTER της
California
σε
συνεργασία µε το Max-Planck Institute του Mονάχου και του
∆ιαστηµικού κέντρου στην Kiruna της Σουηδίας µε το Project
Porcupine συνεργάσθηκαν για το πείραµα της διασποράς, µε την
χρήση πυραύλων, στο διάστηµα ειδικού µίγµατος χηµικών, πού
παρήγαγε ένα λαµπερό σύννεφο ιόντων βαρίου περίπου 37.000
Km πάνω από την γη.
Με την διασπορά των Ιόντων Βαρίου πού διασπείρονταν µε την εκτόξευση ειδικών πυραύλων ρουκετών από την Kiruna στα υψηλά στρώµατα της ατµόσφαιρας, δηµιουργούσαν προσωρινά µιας
µορφής και σε συγκεκριµένη περιοχή, Τεχνητή Ιονόσφαιρα !...
Tους πύραυλους προµήθευε η NASA. Στην συνέχεια εκτοξεύονταν από την Kιρούνα. Ο πύραυλος µε
κατεύθυνση προς Nότο και σε ύψος σε 930 δευτερόλεπτα µετά την εκτόξευση (περίπου 15 λεπτά)
έφτανε στα 37.000 km ύψος όπου άφηνε σαν κοµήτης µιά ουρά από µίγµα αερίου, µήκους της τάξεως
των 10 χιλιοµέτρων µε 600 µέτρα πλάτος.

ΠYPAYΛOΣ ΣE EKTOΞEYΣH

KAI KEPAIA ΓIA TON EΛEΓXO KAI TON THΛEXEIPIΣMO METEO BALLUN

Tο µίγµα του αερίου ήταν το Bάριο και οξείδια του Xαλκού (BaCu o), βάρους περίπου 18 kg.
Tα άτοµα βαρίου «Ba 0»
και τα ιόντα βαρίου « Ba +» µε τα άλατα βαρίου σε σύνθεση µε
«Hydrazine –liquide Ammonia» , «Barium Chroride» και «Barium Nitrate» δηµιουργούσαν το Nέφος.
H εκτόξευση και διασπορά πλάσµατος βαρίου από ειδικούς πυραύλους ρουκέτες µε την τεχνική της
φόρτισης προσφέρει πολλές πιθανότητες οι οποίες δεν µπορούν να επιτευχθούν από συµβατικές
ελευθερώσεις του βαρίου.
Aυτό συµβαίνει από την αιτία που απαιτούνται υψηλές ταχύτητες των ατόµων της τάξεως των 14
χιλιοµέτρων ανά δευτερόλεπτο.
Oι περισσότερες χρήσεις έχουν σχέση µε τά µεγάλα ύψη όπου τα ιόντα µπορούν να φθάσουν, αλλά
και άλλα, εξαρτώνται από την στιγµιαία ταχύτητα αυτών.
Mε την πάροδο του χρόνου το νέφος στα χαµηλότερα στρώµατα µορφοποιείται ανάλογα µε τα
µαγνητικά και ηλεκτρικά πεδία και χρησιµεύει για την επιβεβαίωση της χαρτογραφήσεως αυτών πλέον
σε πραγµατικό χρόνο.
Iχνογράφηµα
Tυπικές εφαρµογές είναι :
δηµιουργίας Iονισµένων καταστάσεων.
Tο project porcupine
Bαρίου.

προσέφερε

σε µεγάλα ύψη, µετατροπές, και εναλλακτικές µορφές

σοβαρές ενδείξεις

τεχνητής δηµιουργίας ιονισµένων ιόντων

Eπειδή οι χρόνοι ήταν σε ακρίβεια δευτερολέπτου όλες οι παρατηρήσεις συγχρονίζονταν µε το WWV
και το WWVH µε 3 έως 4 λεπτά µετά την ώρα εκτόξευσης στις συχνότητες εκποµπής 2,55-5-10-1520 MHz.
Oι πύραυλοι αυτοί κάνανε την ανωτέρω διασπορά 450 Km Nότια της Aθήνας στο τόξο
που φαίνεται στον αεροναυτικό χάρτη µε µοβ χρώµα, κάτω της Κρήτης.
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H παρακολούθηση της εξέλιξης του πειράµατος στην περιοχή
προορισµού του πυραύλου και της όλης εξέλιξης του πειράµατος
γίνονταν µε ειδικά όργανα µετρήσεων πού είχαν εγκατασταθεί σε
αεροσκάφος (Lear-Jet της ΝΑSΑ), πού υπερίπτατο της περιοχής
ενδιαφέροντος.
Tο Lear-Jet
είχε µηχανήµατα
αξίας 3 φορές την αξία του
αεροσκάφους, ειδικά καταγραφικά, φασµατογράφοι, cameras ,
oπτικά και µηχανικά συστήµατα tracking κλπ.

το lear - jet thσ NASA
Οι παρατηρήσεις στον Nότιο Eλλαδικό χώρο µε τίς καθαρές καιρικές συνθήκες
αποτελέσµατα λόγω της διαύγειας της ατµόσφαιρας...

O AEPOΠOPIKOΣ XAPTHΣ
TOY ΠEIPAMATOΣ.

Eπειδή το όλο project

είχε

άριστα

ME THN ΠOPEIA 450 Kµ AΠO AΘHNA NOTIA THΣ KPHTHΣ kai TO TOΞO

είχε πολύ συγκεκριµένο χρόνο 7 λεπτών από την εκτόξευση µέχρι την

παρατήρηση του φαινοµένου το Lear-Jet έπρεπε να

επικοινωνεί συνεχώς από το count-down του

Kέντρου στην Kiruna της Σουηδίας µέχρι την διασπορά των Iόντων Bαρίου στην ατµόσφαιρα µε
ταχύτητα 14 Km /sec
(14 χιλιοµέτρων ανά δευτερόλεπτο). Xρόνοι πολύ µικροί αλλά και
επαναλαµβανόµενοι κάθε 15 λεπτά µε 5 έως 7 σε καθηµερινή βάση για15 ηµέρες .
Eίναι κατανοητό ότι το κόστος του πειράµατος ήταν πολύ µεγάλο και η επικοινωνία επίσης αναγκαία.
H NASA

κατά τα άλλα που οργανώνει όλα τα προγράµµατά της εδώ βρέθηκε… «αδιάβαστη»

Yπολόγισε ότι οι επικοινωνίες του

Lear-Jet θα τις πραγµατοποιούσε µέσω του πύργου ελέγχου του

Eλληνικού δηλαδή ζήτησε από την YΠA να έχει τηλεφωνική επικοινωνία µε Kiruna της Σουηδίας και
ταυτόχρονα µε το αεροσκάφος .Aυτό ήταν τεχνικώς αδύνατο διότι αφ' ενός ο πύργος ελέγχου του
Aεροδροµίου του «Ελληνικού» είχε στις 10 µε 12 το πρωί, δεκάδες αφίξεις και αναχωρήσεις αλλά και
η AM διαµόρφωση ∆EN EIXE AΞIOΠIΣTO σήµα στα 450 Km. αν όχι αδύνατο λόγω του εύρους
της διαµορφώσεως σε AM.Eπειδή στο διάγραµµα Line of sight φαίνεται καθαρά ότι το αεροσκάφος
στα 40.000 πόδια µε τον ανταποκριτή στα 200 µέτρα υψόµετρο, είναι οριακά. Αλλά δεν είναι µόνο η
οπτική επαφή είναι και η απόσταση αλλά και οι απώλειες του σήµατος και µάλιστα σε διαµόρφωση
AM.
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Έτσι λοιπόν από την πλευρά της ΥΠΑ η απάντηση ήταν ότι δεν µπορούσε τηλεπικοινωνιακά να
υποστηρίξει το πείραµα.
Mετά την αρνητική απάντηση προσπάθησαν να εξυπηρετηθούν µέσω των εδώ Aµερικανικών
Bάσεων αλλά οι κεραίες στα HF και η επιλογή καταλλήλου αλλά και αξιόπιστης επικοινωνίας σε
δοκιµές που έγιναν δυστυχώς επικοινωνούσαν µε «Αυστραλία» αλλά όχι αξιόπιστα µε το Lear-Jet.
H Αποστόλη κινδύνευε να ακυρωθεί.
Τότε µε κάλεσαν από το Max-Planck Iνστιτούτο του Mονάχου δύο φίλοι Pαδιοερασιτέχνες
και µου λένε το θέµα τους… «Μπορείς να µας βοηθήσεις να αναλάβεις Communication Coordinator?».
Σκέφθηκα το θέµα, την πιθανή λύση του και την εποµένη τους απάντησα:
«Ναι έχω µια ιδέα και πιστεύω ότι θα λειτουργήσει!» .
«Θα εγκαταστήσουµε ένα ποµποδέκτη VHF

SSB

στο Lear-Jet

σε συχνότητες 144 MHz.

Με την Kiruna θα έχω επικοινωνία στους 14 MHz, συν µία τηλεφωνική γραµµή ανοικτή
συνέχεια και άλλη µία για εφεδρική»...
Mου έδωσαν το OK και την εποµένη πήγα στο Eλληνικό για την τοποθέτηση του Multi-2000.
Oι τεχνικοί µε περίµεναν…
Αλλά µόλις τους είπα ότι θα εγκαταστήσω µηχάνηµα και κεραίες, τρελάθηκαν !!!
«Θα χαλάσεις το "Drag" του αεροσκάφους δεν µπορείς να
κάνεις τρύπες…» και άλλα ευτράπελα.
«Mην ανησυχείτε το µηχάνηµα θα το βάλουµε ανάµεσα στις
θέσεις των πιλότων.
Κεραία θα χρησιµοποιήσουµε την εφεδρική κεραία του VHF µε
ένα διακόπτη.»
TO COCK-PIT ΤΟΥ lear-JET TO MULTI 2000 TO toποθετησα
αναµεσα στα καθισµατα των πιλοτων και αφου εβαλα ενα
διακοπτη για την µεταγωγη τησ ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΜ - VHF ΣΕ ssbvhf Ήταν η ποιό απλή λύση αλλά και στις δοκιµές δούλεψε

KATAΠΛHKTIKA!!!
Οι πιλότοι τρελάθηκαν «τι καταπληκτικό σήµα είναι αυτό !!!
SSB ?»
Το όλο πρόγραµµα,
ειδικοτήτων!

στην

Αθήνα

υποστηρίζονταν

από

γιατί
250

δεν αλλάζουν τα AM µε
µηχανικούς

διαφόρων
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ο πρωτος ποµποδεκτης vhf ssb «MULTI-2000»
που ειχα φερει στην ελλαδα για δορυφορικες
επικοινωνιες
Tα δύο Multi - 2000 που είχα φέρει "ζεστά" µόλις είχαν
κυκλοφορήσει στην Aµερική ειδικά για
Satellite
επικοινωνίες µε την δυνατότητα
επιλογής συχνότητος
synthesizer σε βήµατα των 10 KHz 10 και 1 watt ήταν
το πρώτο µηχάνηµα στα VHF µε MODES SSB, FM, CW,
της εποχής αλλά αρκετά ογκώδες σε πλάτος 34 και βάθος 30 ενώ το ύψος µόνο 8,5 cm βάρος 7
Kg σε σύγκριση µε τις σηµερινές συσκευές. Eίχε VXO ± 7 KHz και αρκετά καλή ευαισθησία 0, 3 µV.
To

PROJECT PORCUPINE

εκτελέσθει µε απόλυτη επιτυχία.

Για 15 ηµέρες που κράτησαν τα πειράµατα δεν παρουσιάστηκε ουδεµία ανωµαλία ή πρόβληµα.
Aπό τηλεπικοινωνιακής πλευράς
παρόλη την
ταχύτητα του αεροσκάφους το σήµα ήταν solid χωρίς
fading και άλλες µορφές παρασίτων, παραµορφώσεων
κλπ.
DIN PSILOYANNIS ΣTO LEAR JET THΣ NASA
ΣTO BAΘOΣ TA EI∆IKA OPΓANA METPHΣEΩΣ

H συνοµιλία ήταν καθαρά τυπική µόλις άρχιζε το
count-down η Kiruna
επαναλάµβανα
ten, nine,
eight.... two ,one, ignition .
Ειδικότερα η επικοινωνία των δύο ALL MODE VHF
TRANSEIVERS MULTI – 2000 ένας στην Αττική
χρησιµοποιούσε κεραία VERTICAL

λ

5/8

και ο

δεύτερος στο LEAR JET την εφεδρική κεραία λ/4
του αεροσκάφους. To στενό εύρος του SSB και
η διαύγεια του σήµατος για τέτοια απόσταση 450 χιλιόµετρα στην ουσία οριακή λόγω καµπυλότητας
της γης και φυσικά µε απλές κεραίες και µάλιστα συντονισµένες στους 118 έως 136 MHz ήταν
άψογη.
Η επικοινωνία ΑΘΗΝΑ – KIRUNA SWEDEN γίνονταν SSB στους 14.243 ΚΗz.
Hταν µια εµπειρία για τις επερχόµενες δορυφορικές επικοινωνίες και την διάδοση του SSB
στα VHF.
Μερικές µέρες µετά, στο Ξενοδοχείο Congo -Pallas στην Γλυφάδα όπου έγινε η αποχαιρετιστήρια
γιορτή µε τα 250 άτοµα που υποστήριζαν την όλη αποστολή εδόθησαν οι αναµνηστικές πλακέτες.
Εγώ δεν περίµενα να ακούσω τίποτα παραπάνω από ένα απλό ευχαριστώ...
εκδήλωσις, ο αρχηγός της αποστολής µε καλεί στο βήµα και είπε:

Όµως στο τέλος της

«H αποστολή µας σ' αυτήν την χώρα δεν θα είχε ίσως τόσο άριστα αποτελέσµατα εάν δεν
µας βοηθούσε ένας από τους Θεούς του… Oλύµπου!
Καί o θεός των επικοινωνιών

«The God of Communications in Greece»… Mr. Din Psiloyannis. »
Toν ευχαρίστησα και ειλικρινά ευτυχής τους είπα ότι οι Pαδιοερασιτέχνες είµαστε πάντοτε
στην διάθεση της επιστήµης και της τεχνολογίας για την προώθηση των ιδανικών και του
Πνεύµατος που µας κατέχει.

73s

Din
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Άλλη µια ιδέα και πρόταση από τον SV2GWY ∆ηµήτριο
Αναστασιάδη.
«Σίγουρα οι 125 χειριστές των SX...A/... ειδικών διακριτικών µε θέµα τους Ολυµπιακούς Αγώνες ΑΘΗΝΑ 2004,
θυµούνται την επιτυχία που γνώρισε το SV, συµµετέχοντας σε µία καταπληκτική δραστηριότητα που κράτησε 100
ηµέρες και αρκετοί συνάδελφοι κατά τη διάρκεια των Αγώνων τα prefix SY2004... .
Το ίδιο πιστεύω γεύτηκαν και οι 73 Operators των 21 special calls SX24... µε θέµα τη Μακεδονία.
∆ε θα είναι δύσκολο λοιπόν να επαναλάβουµε τις επιτυχίες και το καλοκαίρι 2011 στους Παραολυµπιακούς
(Special Olympics ATHENS 2011).
Όσο και να ακούγεται ότι είναι πολύ µακρινή ηµεροµηνία, δε θα πρέπει να µας αφήνει αδιάφορους. Σίγουρα οι
Special Olympics δεν έχουν την αίγλη και προβολή των Ολυµπιακών Αγώνων αλλά δεν παύει να είναι µείζονος
σηµασίας εφόσον το διοργανώνει η Ελλάδα.
Προτείνω λοιπόν τα παρακάτω και ελπίζω να σας κεντρίσουν το ενδιαφέρον για κουβέντα, συµβουλές
παρατηρήσεις, γιατί ΜΟΝΟ έτσι γινόµαστε καλύτεροι:

Ενεργοποίηση ξανά των SX9A, SX8A, SX7A, SX6A, SX5A. SX5A, SX4A, SX3A, SX2A και
SX1A από τις αντίστοιχες ζώνες (SV9~SV1).
- Ενεργοποίηση και του SX0A για τους αλλοδαπούς που θα είναι στην Ελλάδα αυτήν την περίοδο (κατόπιν
αίτησης-συνεννόησης)
- Τα διακριτικά να εκπέµπουν τις ηµεροµηνίες µε τον ίδιο αριθµό Prefix, δηλ το SX2A να είναι QRV στις 22/5, 2,
12 και 22/6/2011 κ.ο.κ.
- Η ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητας να είναι στις 15/5/2011, ενώ την ηµέρα της έναρξης στις 25/6/2001
να είναι QRV να όλα τα SX..A διακριτικά για τελευταία φορά. Συνολικά τα διακριτικά να είναι στον αέρα 42
ηµέρες και κάθε ένα call θα εκπέµψει 5 ηµέρες (το SX1A θα εκπέµψει 6, τυχεροί ! ! ).
- Κατά τη διάρκεια των αγώνων Special Olympics 25/6~4/7/2001 να είναι QRV διακριτικά µε prefix SY2011... και
sufix το προσωπικό πχ. SY2011GWY. Η δραστηριότητα των SY2011.. να είναι ανεξάρτητη παρουσία, από τα
SX...Α, χωρίς να αποκλείει τη συµµετοχή των χειριστών SX..A και σε αυτό
Nα δοθoύν Awards σε αυτούς που καταφέρουν QSOs Με 10 prefix. + ? SY2011 Gold , µε 7 + ? SY2011 Silver, µε
5 + ? SY2011 Bronze και φυσικά memorial στους χειριστές. Ο αριθµός των SY2011 να καθοριστεί αναλόγως της
συµµετοχής. Οι σύλλογοι των περιοχών να µπορούν και αυτοί να δώσουν δικά τους AWARDS, αναλόγως το
πλήθος των QSOs/bands/modes κλπ.
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- Οι QSL Κάρτες να διακινηθούν πάλι via Bureau (ΕΕΡ) χωρίς να είναι απαραίτητη η λήψη αυτών.
- Να καταχωρηθούν ΟΛΑ τα prefix kai sto eQSL.
- Για κάθε prefix να υπάρχει και ο "επιλοχίας" για τα logs, πρόγραµµα κατανοµής χειριστών κλπ.
- Να δηµιουργηθεί website µε όλες τις απαραίτητες λεπτοµέρειες, on line log, κλπ.
- Να δοκιµάσουµε για άλλη µια φορά την τύχη µας, σε βοήθεια από την Πολιτεία ή άλλους χορηγούς.
Ελπίζω στη συµπαράσταση σας µε κάθε τρόπο, µε τη συµµετοχή, την κριτική τη συµβουλή, την παρατήρηση,
gia to SV re g@motto
de SV2GWY / Demetrius
PS: Μία γεύση στο www.qrz.com/callsign/sx2a
Skype - ooVoo ID : sv2gwy"
Σχόλιο από το 5-9 Report.
Ο SV2GWY µας πληροφόρησε ότι εκφράστηκε η τεκµηριωµένη κάθ όλα άποψη από αξιόλογους
συναδέλφους ότι δεν θα συµµετάσχουν στην παρά πάνω πρόταση, εάν υλοποιηθεί, επειδή µετά την
ενεργοποίηση των ειδικών χαρακτηριστικών κλήσεως κατά την διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων
«ATHENS 2004» παρουσιάστηκαν παράπονα όσον αφορά την επιβεβαίωση µε QSL κάρτες πρός
συναδέλφους του εξωτερικού.
∆εν γνωρίζουµε την έκταση των παραπόνων για την µη αποστολή καρτών από µερικούς ίσως πού δεν ήταν
συνεπείς.
Η άποψή µας είναι ότι επειδή παρουσιάστηκαν λίγοι πού δεν έχουν την αρµόζουσα κατά τά
ραδιοερασιτεχνικά συµπεριφορά, εµείς οι υπόλοιποι δεν πρέπει να υποστηρίξουµε άλλη µια καλή
ραδιοερασιτεχνική πρόταση…
Το 5-9 Report µε συνέπεια θα στηρίξει επικοινωνιακά την παρά πάνω πρόταση του SV2GWY ∆ηµήτρη,
όπως και κάθε άλλη πρόταση πού προάγει τον Ελληνικό Ραδιοερασιτεχνισµό.
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…αφιερώνω αυτό το άρθρο στους µαθητές µου στα σήµατα Μορς Κώστα, Μένιο,
Παναγιώτη!

Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙ…
Αγαπητοί συνάδερφοι ραδιοερασιτέχνες και µη,
Εύχοµαι σε εσάς και τις οικογένειες σας υγεία, τύχη και υποµονή
Βρίσκοµαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω τα εξής:
Ο Παπαφούνης µαζί µε τον Θωµά SV2CLJ ( και µία οµάδα ραδιοερασιτεχνών που συνδυάζει το παλιό
µε το νέο, την εµπειρία µε την όρεξη για µάθηση, και που αποτελείται από τους SV2AEL Σάββα
(www.faroi.com), SV2HXR Μένιο (συγχαρητήρια για την επιτυχία σου στις εξετάσεις σηµάτων Μορς,
καλές επαφές), SV2HXV Γιάννη (Financial issues/Digiman), SV2YC ∆ηµήτρη (ο λύκος κι αν
εγέρασε…) και τον Αντρέα IK0EFR (το σούπερ χειριστήριο από την Περούτζια),
πρόκειται να ενεργοποιήσουν το νησί Οθωνοί και συγκεκριµένα τον φάρο Καστρί επ’ αυτού και για το
διάστηµα 17-25 Ιουνίου 2011 µε χρήση του ειδικού δ/κ J48O.
Οι διαδικασίες ξεκίνησαν µήνες πριν αλλά το τελευταίο 15 ήµερο τα meetings δίνουν και παίρνουν.
Το όλο εγχείρηµα χωρίστηκε σε ενότητες και ο καθένας πήρε το κοµµάτι που του άρµοζε…
Οι εκτιµήσεις µιλούν για ανοιγµένες µπάντες ταυτόχρονα τουλάχιστον 5, και σε συνδυασµό µε την
σωστή κατανοµή / χρήση των κεραιών όλα είναι πιθανά!
Από τους Έλληνες ραδιοερασιτέχνες επιθυµούµε να µας δουλέψουν ως εκεί που δεν πάει!
Θα στηθούµε και για Έλληνες στα 40 µέτρα φωνή την Κυριακή Ιούνη στις 0600utc και το Σάββατο 25
Ιούνη την ίδια ώρα.
Συχνότητες µπορείτε να πληροφορηθείτε από το qrz.com.
Θα δοθεί έµφαση (1) στα 6 µέτρα (cw, ssb) µε χρήση δύο εξαιρετικών κεραιών, µίας 5 στοιχείων yagi
και µίας …παλιάς γνώριµης 4 στοιχείων quad (ευχαριστώ πολύ τους καλούς φίλους SV2CCA ∆ηµήτρη
και SV2HOA Γιάννη).
Επίσης (2) στα 2 µέτρα µε χρήση 2 κατευθυνόµενων, µίας αποδεδειγµένης yagi 11 στοιχείων και µίας
έκπληξης, ιδιοκατασκευής κυκλικής quad 8 στοιχείων η οποία χορηγήθηκε στην αποστολή από τον
Κώστα, µαθητή δικό µου (cw) και του Θωµά 2CLJ (θεωρία & πράξη), ο οποίος µεταξύ οικογενειακών,
επαγγελµατικών, κα υποχρεώσεων µπήκε µέσα στην αίθουσα των εξετάσεων στις 24 και 25 Μαΐου,
αρίστευσε και έτσι απλά πήρε το SV2…µα και στα ενδιάµεσα σχεδίασε, κατασκεύασε, ένα state of the
art κατασκεύασµα, που περιµένουµε όλοι µε αγωνία να δούµε που θα φτάσει το σήµα των Οθωνών.
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Στα βραχέα έχουµε 3 κατευθυνόµενες κεραίες, 2 κάθετες και µία σειρά από δίπολα για χαµηλά.
Θα στηθούν 5 σταθµοί ασυρµάτου που θα καλύπτουν όλες τις µπάντες και διαµορφώσεις.
Το technician µέρος το ανέλαβε ο Θωµάς και για το µόνο που είµαι σίγουρος είναι ότι όλα θα είναι
έτοιµα στην ώρα τους.
Τα στοιχεία για την δραστηριότητα έχουν ως εξής:
IOTA EU-052
LOTA GRE-078
GIOTA INS-045
QRA JM99ru
.-… .-… .-… .-… .-… .-… .-… .-… .-… .-… .-… .-… .-…

Σεµιναρίων…συνέχεια
Στα εντευκτήρια της ΕΡΒΕ έγιναν δύο πολύ εµπεριστατωµένα σεµινάρια την Τετάρτη 18 και 25 Μαΐου
2011 από τους SV2YC και SV2CLJ µε θέµατα κεραίες, το ένα και ραδιοερασιτεχνισµός και ηλεκτρονικοί
υπολογιστές το άλλο. ∆εν είναι µαγεία να µοιράζεσαι την γνώση σου µε συναδέρφους που
διψούν για αυτήν?

Τελειώνοντας να σας προτρέψω όλους να είστε νηφάλιοι και αξιοπρεπείς. Είµαστε άνθρωποι που
πρεσβεύουµε ένα hobby που πολλοί αγνοούν την ύπαρξη του και όταν τους το εξηγούµε µένουν µε
την κάτω γνάθο ανοικτή!
‘Υπάρχει τέτοιο χόµπι?’ αναρωτιούνται!
Μην υποβιβάζετε µε τις πράξεις σας και τις συµπεριφορές σας, καταρχάς τους ίδιους σας τους εαυτούς
και κατ’ επέκταση τους διπλανούς σας ρ/ε.
∆εν πρόκειται να µπω σε ευθεία αντιπαράθεση µε κανέναν, κι ας γνωρίζω, απλά προσπαθώ µε ηρεµία
να δω τα πράµατα και να νουθετήσω για ειρήνη και αυτοσυγκράτηση.

C U on the pileups from J48O activity
73 Παπαφούνης

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

OΛH H IΣTOPIA THΣ 1ης DXPEDITION

Σ ε λ ί δ α 22

AΠO THN AΠOΦAΣH THN EKTEΛEΣH

KAI TO NEO «SY» DXCC PREFIX

TA EΞΩΦYΛΛA TΩN ΠEPIO∆IKΩN CQ KAI QRV KAI H
ENEPΓOΠOIHΣH TOY NEOY DXCC PREFIX SY DX COUNTRY
Ήταν τέλη του 1972…
Σε κάποια φιλική συνάντηση µε Aµερικανούς των εδώ εγκαταστάσεων µου εκµυστηρεύτηκαν ότι
θέλουν να πάνε στο Άγιο Όρος για ένα Σαββατοκύριακο για να το ενεργοποιήσουν σαν νέα
DX χώρα
Tο καθεστώς των Aµερικανικών (Στρατιωτικών) διακριτικών SV0 ήταν γνωστό και κάτω από Eιδικά
προνόµια λειτουργούσαν τους σταθµούς τους χωρίς κανένα στην ουσία περιορισµό... πρίν
καν ιδρυθεί και η E.E.P.
∆ηλαδή οι Aµερικανοί είχαν άδειες στην Eλλάδα, είχαν ιδρύσει τόν Σύλλογο «Attica club» και οι
Έλληνες ;… «Tρίχες», (sic)
Kαι µην προσπαθούν να µου δικαιολογηθούν οι ραδιοερασιτέχνες εκείνης της εποχής του 60, διότι τότε
«χούντα» δεν είχαν να φοβούνται…
Απλά δεν µπορούσαν, δεν είχαν το… «τσαγανό»
∆εν υπάρχει δεν µπορώ υπάρχει το ∆EN ΘEΛΩ...
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Στο µυαλό µου πέρασαν σαν αστραπή ιδέες «εγωιστικές» αλλά και πατριωτικές…
Θα πάρουν οι Aµερικάνοι (σκέφθηκα) MONOI τους την παρθενική ενεργοποίηση του Aγίου
Όρους ;;;
A∆YNATON για µένα ήταν A∆IANOHTO… Ήξεραν ότι είχα εξοπλισµό και γεννήτρια, (εξ άλλου
κάναµε πολύ παρέα και πολλές εκδροµές µαζί µε µηχανήµατα) και το ότι η συµµετοχή µου θα ήταν
θετική. Έτσι ξεκινήσαµε την διοργάνωση τής DX-pedition. Με τι χαρακτηριστικό ;.. « SV0 » ?
∆εν µου άρεσε τότε το «SV0» διότι δεν δήλωνε τίποτα…
Έτσι πρότεινα για πρώτη φορά, το ιστορικό «SY»… ‘
Όντως µεγάλο ατού γιατί θα ήταν ΠPΟTAKOYΣTO στον αέρα διεθνώς !!!
Νέο και 100 % Eλληνικό χαρακτηριστικό µεταξύ των (SV,SW,SX,SY,SZ,)
Tελικά αποφασίστηκε να τρέξει το
ιστορικό.

SY1MA

(SY =Eλλάδα και MA=

Mount Athos) καί έµεινε

Σήµερα θα έπρεπε, για κάτι που έχουµε σαν ιστορική κληρονοµιά για πλέον της χιλιετίας,
το AΓION OPOΣ, µε διεθνή αναγνώριση, τιµής ένεκεν να έχει το «SY» σαν «dedicated
prefix» και όχι το SV2, που δεν δηλώνει τίποτα…
Oσο για το DXCC PREFIX List είναι βλακεία µας να θεωρείτε ότι το Άγιο Όpoς, ανήκει σαν
prefix, στην… Xαλκιδική!
Φυσικά και ανήκει στην Eλληνική Eπικράτεια , αλλά µε το να του καταχωρίσουµε ειδικό
πρόθεµα η προβολή της Θεοκρατικής Πολιτείας θά έχει παγκόσµια, ξεχωριστή αξία.
O µόνιµος σταθµός του Mοναχού Aπολλώ πρέπει να έχει το χαρακτηριστικό «SY2ASP»
Xωρίς το «/ A».
Ο Γέρων Απολλώ ∆οχειαρίτης SV2ASP/Athos, αν και είναι ένας, από ότι βλέπω
εκπροσωπεί επάξια το Άγιον Όρος !

Όσο για τους υπόλοιπους ραδιοερασιτέχνες πού επιθυµούν να επισκεφθούν τόσο τις Mονές όσο και
τον Mοναχό Aπολλώ, πιστεύω ότι θα µπορούσαµε να του φτιάξουµε ένα «Hοspitality shack» µε
ένα special call ειδικά για guest , κάτι σαν το 4U1ITU στην ∆ιεθνή Eνωση Tηλεπικοινωνιών στη
Γενεύη πχ «SY0MA» και οι επισκέπτες να το χρησιµοποιούν ιδιαίτερα σε διαγωνισµούς ή
άλλες προγραµµατισµένες εκδηλώσεις µε όλα τα σχετικά κριτήρια και το Yπουργείο «θα
ηρεµούσε» και οι απανταχού της γης ραδιοερασιτέχνες θα είχαν την ευκαιρία
να
«µιλήσουν» από το Άγιον Όρος. Xωρίς να «κουβαλάνε» µηχανήµατα κεραίες
και
χαρακτηριστικά και ειδικές άδειες. Απλώς φιλοξενούµενοι µε ένα χαρακτηριστικό και
« /» κάθετος το προσωπικό τους διακριτικό.
∆υστυχώς το όλο θέµα όπως όλα στην χώρα µας παρεξηγούνται διότι δεν Nοµοθετούνται εξ αρχής
και δεν ορίζονται τα πλαίσια λειτουργίας όταν άσχετοι στο αντικείµενο µε συµβουλάτορες επίσης
άσχετους βγάζουν Nόµους και KYA που αφού ταλαιπωρήσουν το κοινό, καταργούνται και µετά
βγαίνουν άλλες αποφάσεις κοκ…
∆ηλαδή το Bατικανό τι περισότερο έχει ? Kαι αυτό µια θεοκρατική πολιτεία είναι απλώς είναι και η
έδρα των καθολικών και ο Πάπας και το Kράτος εν κράτει!
Για µας το Πατριαρχείο είναι σε Ξένο κράτος, ενώ το Aγιον Όρος που ανήκει στο Πατριαρχείο πρέπει να
είναι ένα σύµβολο της Oρθοδοξίας και ο κύριος λόγος να του προσδώσουµε την TIMH που του
αρµόζει και όχι να δηµιουργούµε προβλήµατα και µικροπρέπειες που µας υποβιβάζουν στα µάτια της
∆ιεθνούς Kοινότητος. Εδώ τα ∆ωδεκάνησα και η Kρήτη είχαν ανέκαθεν προθέµατα χωρίς KANENA
I∆IAITEPO ΛOΓO, SV5 και SV9 πολλά χρόνια πριν ξυπνήσουµε σαν ραδιοερασιτεχνική Xώρα
τότε που οι άλλοι αποφάσιζαν για µας…
Γιατί πλέον τόσο µεγάλη φασαρία για ένα πρόθεµα ;
Eπιτέλους πρέπει να τα ..."παίρνουµε" µόνοι µας ;
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Eξ άλλου το θέµα των προθεµάτων είναι πλέον ανεξέλεγκτο όποιος θέλει ότι θέλει το προτείνει και
το παίρνει σε τέτοιο βαθµό που έχει δηµιουργηθεί ένα πραγµατικό χάος και το µόνο που κάνει
είναι να γίνεται σύγχυση και οι ανταποκριτές να ψάχνουν τις DX λίστες για βρούνε που ανήκει αυτό.
∆ηλαδή βγάζουµε τα µάτια µας µόνοι µας ... µε την αναρχία των prefix ...
Tο ίδιο συµβαίνει και µε την ονοµασία της FYROM φωνάζαµε γράφαµε από το 1956 σε ανύποπτο
χρόνο, τι έρχεται... Τι προβλέπετε σε βάθος χρόνου... Κανένας όµως δεν έλεγε στο Tίτο της τότε
Γιουγκοσλαβίας το παραµικρό ενώ τα συµβούλια στην τότε Tσεχοσλοβακία
προκαθόριζαν την
µελλοντική ... Mακεδονία... και το ξέραµε αλλά αδιαφορούσαµε.
«SY1MA» H AΠOΣTOΛH
Μ’αυτές περίπου τις σκέψεις και τότε, αποφάσισα για το ξεχωριστό χαρακτηριστικό και ζωγράφισα και
την αντίστοιχη κάρτα σε κίτρινο φόντο και στυλ παλαιού χάρτη που έκανε πάταγο ∆ιεθνώς αλλά και
πόση ΠPOBOΛH στην Aθωνική Πολιτεία.
H αποστολή οργανώθηκε απλά λόγω του µικρού
χρόνου…
Ο βασικός σκοπός µας ήταν η ενεργοποίηση…
∆εν πήγαµε να κάνουµε δεκάδες χιλιάδες QSO .
Mε τα στοιχειώδη, την γεννήτρια τα δοχεία
βενζίνης µπαλαντέζα πολύπριζο για τα 2 FT-101
κεραίες κατακόρυφες από αλουµίνιο
κάθοδοι
κεραιών
Log-book "µολύβια" και µερικές
κονσέρβες "baked beans" campbells
η µόνη
τροφή µας.
To oδοιπορικό της αποστολής, ξεκινήσαµε απόγευµα από την Aθήνα 12 Oκτωβρίου 1972…
Φθάσαµε αργά στην Θεσσαλονίκη όπου και διανυκτερεύσαµε. Εξ άλλου το φορτωµένο
περιθώρια µεγάλων ταχυτήτων.

VW δεν είχε

Πρωί πρωί
αναχώρηση
µέσω Xολοµόντα
για Oυρανούπολη, ο δρόµος στροφές, στενός και
ατέλειωτος... Tότε ακόµη δεν υπήρχε άλλος δρόµος.
(Θεσσαλονίκη-Παλαιοχώρα-ΣτρατώνιOυρανούπολη.)
Mόλις φθάσαµε το πλοιάριο ήταν έτοιµο για αναχώρηση.
Φορτώσαµε βιαστικά την γεννήτρια, µία Hοnda 1500 watts, τα κάνιστρα µε την βενζίνη κατάλληλα
καµουφλαρισµένα (απαγορεύεται η µεταφορά καυσίµων σε πλοία) τις κεραίες, καλώδια και φυσικά τα
FT-101.
Συνεπιβάτες µας Mοναχοί και µερικοί επισκέπτες .

TO TEΛΩNEIO THΣ ∆AΦNHΣ

TO MONA∆IKO

ΛEΩΦOPEIO
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Φθάνοντας στην ∆άφνη το επίνειο του Aγίου Όρους δηλώσαµε τις αποσκευές µας στο Tελωνείο και
επιβιβαστήκαµε στο µοναδικό λεωφορείο που κάνει το δροµολόγιο ∆άφνη Kαρυές.
∆εν συζητάµε για την κατάσταση του δρόµου ο οποίος από τα νεροφαγώµατα της βροχής θύµιζε
διαδροµή cross-country. ∆εν ζαλιστήκαµε στο πλοίο και πόνεσε η µέση µου στο Λεωφορείο.

H ΣΦPAΓI∆A ΣTO ∆IABATHPIO
TO ∆IAMONHTHPIO

Άφιξη στις Kαρυές, την πρωτεύουσα του Aγίου
Όρους,
προσκύνηµα στο Πρωτάτο
και στην
συνέχεια επίσκεψη στην Iερά Eπιστασία για τα
διαµονητήρια.
Παρακαλέσαµε τους Γέροντες να µας σφραγίσουν και
τα διαβατήρια µε την σφραγίδα του ∆ικέφαλου αετού
και το λογότυπο σύµβολο του Aγίου Όρους.
Eίχαµε τελειώσει µε τα τυπικά και το πρώτο και
µοναδικό Πανδοχείο που ήταν παραπλεύρως της
πλατείας ζητήσαµε δωµάτια ... Tι δωµάτια ό πρώτος
όροφος είχε ένα µεγάλο χώρο µε 6-7 κρεβάτια
βολεµένα έτσι που να χωράνε.
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BENZINH ME ΣKOYΠI∆IA...
H KEPAIA

Στην πίσω αυλή που είχε βλάστηση τοποθέτησα την
κεραία λ/4 µε radials ρυθµιζόµενη ώστε να την
χρησιµοποιούµε σε όποια συχνότητα θέλαµε. Είχε µία ξύλινη βάση µε µονωτήρες stand -off αρκετή για
κάθε είδους στήριξη. Στο έδαφος ή σε δένδρα κλπ.
Aρχίσαµε τα QSO, υπ' όψη ότι δεν είχε ειδοποιηθεί κανένας, ούτε φίλος ούτε γνωστός κανένα
DX club . Aκολουθήσαµε το "µότο" first come first served.
Mε πραγµατική σειρά χωρίς προ-λίστες.
H τοποθεσία δεν ήταν καλή, θάλεγα «χωµένη» αλλά το προβληµά µας ήταν ο θόρυβος της γεννήτριας
στην απανταχού ησυχία που άρχισε να δηµιουργεί πρόβληµα στους Mοναχούς.
Oι µπάντες περνούσαν, το νέο είχε διαδοθεί και οι W κάνανε πόλεµο για ένα pile-up W6AM...
SY1MA roger QSL ? QSL Don , JA , VK, κλπ αλλά και η Eυρώπη οι Iταλοι έσκουζαν αναγκάστηκα
να τους βάζω κάθε λίγο σε σειρά ώστε να τους καλώ έναν έναν για QSL.
Στις 20:00 ZULU time (GMT) τα 20 µέτρα κλείσανε µόνο που και που κανένας Eυρωπαίος, τα 15
είχαν κλείσει νωρίτερα ( µη ξεχνάτε ότι ήταν Oκτώβριος ). Και το κρύο και η υγρασία ήταν αφόρητη.

Συνεδριάσαµε και αποφασίσαµε
το πρωί να µετακοµίσουµε στον
αυχένα του βουνού για καλύτερη
θέση εκποµπής. Αλλά που θα
µέναµε όλη την µέρα;
Στο
ύπαιθρο
λίγο δύσκολο µε τον
βροχερό
καιρό,
(τότε
δεν
υπήρχαν
δορυφορικά
δελτία
καιρού ).
Πριν αναχωρήσουµε
πρώτα
επίσκεψη
στο «Dragstore» Hi-Hi, εργαλεία,
διπλό
χονδρό
πλαστικό,
ταινίες,
σχοινιά,
καρφιά,
για
να
φτιάξουµε τέντες .
TO METAΦOPIKO MAΣ...
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ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Πριν καλά καλά φτάσουµε άρχισε να βρέχει, στα γρήγορα άνοιξα το νάιλον τα σχοινιά και φτιάξαµε
ένα πραγµατικό πλαστικό «καλύβι». Είχαµε βραχεί µέχρι το κόκαλο. Βάλαµε µπροστά τα FT-101 και
τα κάναµε στεγνωτήρες για τις κάλτσες µας. Ο Bill έµεινε ντυµένος, µας είπε ότι θα στεγνώσει µε την
θερµοκρασία του σωµατός του, «προσκοπικό κόλπο». Εγώ µε τον Vince βγάλαµε τα βρεγµένα και τα
βάζαµε στα FT-101.
FT-101

σε ρόλο στεγνωτήρα και θερµάστρας δεν νοµίζω ότι έχει γίνει ποτέ .

Στην φωτογραφία χωρίς «ρούχα» µόνο µε το εσώρουχο κι αυτό έχει κολλήσει στο σώµα
µου βρεγµένο...
Ο Vince και ο Bill παραµένουν µε τα βρεγµένα...
Το δε πλαστικό γεµάτο υδρατµούς…
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Αρχίσαµε τα
QSO. Η νέα θέση ήταν καλύτερη, δεν
ενοχλούσαµε κανέναν αλλά ήµασταν µόνοι και νηστικοί,
κρυώναµε, αλλά εµπρός στα DX τι είναι η πείνα και το
κρύο…
Τουλάχιστον οι σταθµοί ήταν στην σειρά και ξεχνούσαµε
τις βάρβαρες συνθήκες
(είχα ορκισθεί
ότι δεν θα
ξανακάνω ποτέ τίποτα χωρίς να έχει οργανωθεί µέχρι την
τελευταία λεπτοµέρεια) για αυτό και στην δεύτερη
DXPEDITION στο AΓION OPOΣ ήταν η αποθέωση της
οργανώσεως.
Σιγά σιγά το σούρουπο έπεφτε και οι µπάντες κλίνανε.
∆εν υπήρχε περίπτωση να µείνουµε εκεί. Τυλίξαµε και
πακετάραµε τα µηχανήµατα µε τα νάιλον και τις ταινίες
ώστε να µην βραχούν αλλά και για προστασία από την
100%
υγρασία µιάς και ήµασταν συνέχεια µέσα στο
σύννεφο.

DIN & Ground plane

ανυπόφορα αλλά το αποτέλεσµα της

Aρχίσαµε να κατεβαίνουµε το βουνό φώτα πουθενά µία
«πίσσα» σκοτάδι, ένα µονοπάτι που το ακολουθούσαµε
µόνο µε την κλίση του εδάφους. Οι δύο ασθενικοί φακοί
δεν µπορούσαν να βοηθήσουν. Το σκοτάδι, το σύννεφο, η
οµίχλη, το κρύο, η πείνα, τα βρεγµένα ρούχα, όλα ήταν
DXpedition ήταν η µόνη αµοιβή µας.

Oι Kαρυές δεν είχαν ακόµη ηλεκτρική παροχή για αυτό δεν υπήρχε πουθενά φως που να µας οδηγήσει.
Φτάσαµε σαν «κλέφτες» στην 1 το πρωί… Η µία και µοναδική κονσέρβα µε τα ψητά φασόλια και το
καπάκι της για κουτάλι στα τρία, φανταστικό δείπνο... Πέσαµε σαν πτώµατα για ύπνο.

Tο πρωί η βροχή είχε κάνει τον δρόµο ακόµα
χειρότερο.
Το Λεωφορείο δεν ήρθε και η µόνη λύση για
επιστροφή ήταν τα µουλάρια του Άγγελου.
Ο οδηγός µας µε 5 µουλάρια, 3 για µας και 2 για
τις συσκευές και την γεννήτρια.
Γεννήτρια,
κεραίες
Επιστροφή στην ∆άφνη

και

αποσκευές.

Mετά 3 ώρες φθάσαµε στην ∆άφνη, χωρίς πρωινό
παραγγείλαµε, ρεβίθια, τα ποιό νόστιµα στην ζωή
µου.
Tο πλοιάριο έτοιµο για αναχώρηση. Περάσαµε το
Tελωνείο και πίσω στην Oυρανόπολη.
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Din και Βιll, ενώ προσπαθούµε να
περάσουµε το µουλάρι
στο
Τελωνείο
H επιστροφή δεν είχε άλλα σοβαρά
προβλήµατα
στην Aθήνα αργά
το
απόγευµα
είχαµε press-conference
στην τηλεόραση της YENE∆
µας
ρωτούσε πως τι γιατί κλπ...
Στην Πρώτη αυτή
ενεργοποίηση
του AΓIOY OPOYΣ
SY1MA
µε
χειριστές τον SV1DB Din SV0WJJ
(WB4USR)
Vince
,SV0WII
(WA6BWB) Bill.
Πέρασε στην Iστορία "χαλάλι" οι ταλαιπωρίες .
O Vince έγραψε το άρθρο στο CQ Magazine , που
δηµοσίευσε τον Mάρτιο του 1973.
Eνώ στο QRV ήρθε αυτοπροσώπως ο εκδότης Felix
DL1CU µετά την αποστολή τέλη Oκτωβρίου του
1972 και έβαλε µε το άρθρο του τον Nοέµβριο του
1972 στην τάξη όσους αµφισβητούσαν
την
DXPEDITION και την διενέργειά της.
Γι αυτό και αποφασίσαµε να οργανώσουµε τον
Aπρίλιο του 1973 µια καθ' όλα οργανωµένη νέα
αποστολή. H οποία φυσικά και πέτυχε µε συµµετοχή
12 ατόµων αλλά χαρακτηριστικό SV1DB/A.
Aπό τότε άρχισαν τα δεινά µε τα
Aγίου Όρους...

prefix

του

Tον Iούνιο του 1973 σε ταξίδι µου στην Aµερική
επισκεπτόµενος τα γραφεία του CQ magazine µου
χάρισαν την υδατογραφία του W.Travis που µε
τόσο ρεαλισµό ζωγράφισε το εξώφυλλο του CQ
µε εµένα οδηγό (δεν είχα «φουντωτά» µαλλιά ήταν
το µπουφάν) στο τεύχος του Mαρτίου 1973, πριν 39
χρόνια σαν να ήταν µόλις χθές...
Πολλά DX και 73 Din.
(SV1DB)

Σηµείωση: H πρώτη αυτή DX pedition και το κείµενο αυτό είναι για πρώτη φορά
ανακοινώσιµο
σε Eλληνικό µέσο έντυπο ή web και επάξια δηµοσιεύεται πρώτα στο
«5-9 Report» ως το µοναδικό µέσον που προβάλει και την αθέατη πλευρά των
γεγονότων χωρίς πάθη, ανακρίβειες και υπερβολές .
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ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ
ΕΝΩΣΗ
ΘΡΑΚΗΣ
Τ.Θ. 453
Λευκίππου 1

Ξάνθη 10 Μαΐου 2011

Α.Φ.Μ. 998760255
67100 Ξάνθη

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέµα: Αντιπυρική περίοδος 2011. Τα ασύρµατα δίκτυα της ΤΗΛ.Ε.ΘΡΑ. και φέτος
στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου.

Πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 1 Μαΐου η Αρτοκλασία της Τηλεπικοινωνιακής Ένωσης Θράκης
στο εξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου, Αβδήρων Ξάνθης, ενόψει της τυπικής έναρξης της Αντιπυρικής
περιόδου και υπέρ της καλής λειτουργίας των δικτύων της, που ανέπτυξε τα τελευταία χρόνια, για την
τηλεπικοινωνιακή κάλυψη του Νοµού Ξάνθης σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
Τα µέλη και οι φίλοι της ΤΗΛ.Ε.ΘΡΑ. ανάµεσα σε πολύ κόσµο έδωσαν το παρών, τιµώντας το
εξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου Αβδήρων που πραγµατικά αξίζει τον κόπο να το επισκεφτούµε όλοι και
να απολαύσουµε το δροσερό αεράκι και την θέα της περιοχής.
Ευχαριστούµε την Μητρόπολη Ξάνθης, τον Αρχιµανδρίτη Πατέρα Αντώνιο, τον εφηµέριο και
την επιτροπή του Ναού, καθώς και όλους τους Αβδηρίτες για την θερµή φιλοξενία και την αµέριστη
βοήθειά τους.
Ξεχωριστά ευχαριστούµε όλα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης της περιφερειακής ενότητας
Ξάνθης για την δυνατότητα που δίνουν στην ΤΗΛ.Ε.ΘΡΑ. να επικοινωνεί µε τους πολίτες της περιοχής.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
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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.

ΙΟΥΝΙΟΣ 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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Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός: W6WX

ΝΕΟ

ΜΩΡΟ
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Η ΚΕΡΑΙΑ “FOUR SQUARE ARRAY”
Γράφει ο Ντίνος Νοµικός – SV1GK
∆ηµιουργός της κεραίας αυτής είναι ο Dana W. Atchley – W1CF (πρώην W1HKK) .
Απόφοιτος του τµήµατος µηχανικής του Πανεπιστηµίου του Harvard , ίδρυσε την εταιρεία Microwave
Associates Inc. η οποία αργότερα µετονοµάστηκε σε M/A-COM και στην οποία εργάστηκαν ειδικοί επιστήµονες ,
που συγχρόνως ήταν και ραδιοερασιτέχνες , όπως οι Dennis C. Mitchell – K8UR , Fred Collins – W1FC και ο Sam
Harris – W1BU µε την σύζυγό του Helen Harris – W1HOY , που είχαν µάλιστα αναλάβει και την κατασκευή του
ραδιοτηλεσκοπίου του Arecibo στο Puerto Rico (Εικόνα 1) .
Ο Dana Atchley – W1CF από πολύ νωρίς πειραµατιζόταν µε διάφορους τύπους κεραιών και κυρίως µε
αυτές του τύπου “phased array” , όπου τα στοιχεία τους ευρίσκοντο σε τέτοιες αποστάσεις µεταξύ τους , ώστε µε
κατάλληλες διαφορές φάσεως να πετυχαίνει την µεγαλύτερη δυνατή ενίσχυσή τους .
Τον Μάρτιο του 1965 µαζί µε τον φίλο του Fred Collins – W1FC , δηµοσιεύουν στο QST µια εργασία µε
τίτλο “ A Switchable Four Element 80 Meter Phased Array” .
Τον Απρίλιο του 1976 , ο W1CF δηµοσιεύει στο QST µια δεύτερη εργασία µε τίτλο “Updating Phased
Array Technology” και την επόµενη χρονιά , τον Απρίλιο του 1977, δηµοσιεύει στο QST µαζί µε τον W1FC , µια
άλλη εργασία µε τίτλο “360 Degree-Steerable Vertical Phased Arrays” .

Στην ουσία µε αυτές τις εργασίες ολοκληρώνει
την µελέτη του για την κεραία “Four Square Antenna “ και στις 21 Μαΐου του 1977 κάνει αίτηση
για να πάρει δίπλωµα ευρεσιτεχνίας πάνω στην
κεραία αυτή , το οποίο µάλιστα απέκτησε στις 31
Οκτωβρίου του 1978 µε τίτλο “Phased Array
Antenna” και µε αριθµό U.S. Patent 4123759
(Εικόνα 2) .
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Ο Dana Atchley - W1CF , για µια µεγάλη περίοδο συνεργάστηκε
στενά µε τον φίλο του Fred Collins – W1FC (πρώην W1FRR) (Εικόνα 3) , ο
οποίος τον βοήθησε ιδιαίτερα στο σύστηµα τροφοδοσίας της κεραίας “ 4
Square Antenna ” χρησιµοποιώντας µια διάταξη της Wilkinson Power Divider , κατασκευασµένη µε καλώδια coaxial κατάλληλων µηκών .
Το 1983 o Fred Collins - W1FC , ο Dana Atchley – W1CF και ο Steve
Davis – K1PEK , δηµιουργούν την εταιρεία ColAtchCo (από τα πρώτα
γράµµατα των ονοµάτων τους) και αρχίζουν την κατασκευή και εµπορία
κεραιών τύπου “4 square antenna” .
Μετά από κάποια χρόνια η εταιρεία µετονοµάστηκε σε ComTek και
σταµάτησε την παραγωγή των κεραιών αυτού του τύπου , συνέχισε όµως να
παράγει τα switching box και τα control box για την µεταγωγή και την
προσαρµογή των κεραιών αυτών .
Τον Μάρτιο του 1993 η εταιρεία αλλάζει όνοµα και γίνεται Radio Waves Inc.
Για να δοκιµάζουν την αποδοτικότητα των κεραιών τους συµµετείχαν σε πάρα πολλά contests και dxpedition , κυρίως στις µπάντες των 160 , 80 και 40 µέτρων .
Ο Dana Atchley – W1CF πέθανε στις 22 Απριλίου 1995 ,πάσχοντας από µια µορφή Parkinson . Λίγο πριν
πεθάνει , δώρισε όλο το shack του στο Πανεπιστήµιο του Harvard , όπου τα µηχανήµατά του λειτουργούν ακόµη
και σήµερα στον σταθµό του Πανεπιστηµίου που έχει το χαρακτηριστικό W1AF .
Ας µελετήσουµε όµως τώρα τον τρόπο λειτουργίας µιας τέτοιας κεραίας και για διευκόλυνσή µας ας
υποθέσουµε κατ’ αρχάς ότι έχουµε δύο κάθετες κεραίες µήκους λ/4 η κάθε µια και οι οποίες βρίσκονται µεταξύ
τους σε απόσταση λ/4 .
Ας υποθέσουµε ότι µετά την κοινή κάθοδό τους , τις τροφοδοτούµε
µε τον ίδιο τύπο οµοαξονικού καλωδίου αλλά µε συγκεκριµένο και
διαφορετικό µήκος για κάθε µια από αυτές , δηλαδή
4).

L1<L2

(Εικόνα

Αν λοιπόν ένα κύµα µήκους λ προσπέσει στην κεραία Α από την
διεύθυνση 1 τότε αυτό το κύµα για να φτάσει στην κεραία Β θα
πρέπει να διανύσει µια απόσταση
λ/4 , που σηµαίνει ότι όταν θα
φτάσει στην κεραία Β θα
παρουσιάζει µια καθυστέρηση
στην φάση του κατά 90ο .
Όµως
από
την
κεραία
Β
εκπέµπεται και το απ’ ευθείας
κύµα που φτάνει σε αυτήν µέσω της γραµµής µεταφοράς

L2 και αν µάλιστα τα

µήκη L1 και L2 έχουν επιλεγεί κατάλληλα , τότε και αυτό το νέο κύµα θα
παρουσιάζει µια διαφορά φάσεως 90ο , οπότε προστιθέµενο µε το κύµα που
φτάνει από την κεραία Α , και που φυσικά είναι συµφασικό µε αυτό ,
δηµιουργεί ένα νέο κύµα διπλάσιου πλάτους από αυτό το οποίο είχαµε ,
δηλαδή από την πλευρά της κεραίας Β θα παρουσιάζεται µια ενίσχυση στο
σήµα µας κατά 3 dBi περίπου , ενώ το αντίθετο θα συµβαίνει προς την κεραία
Α , δηλαδή εκεί τα δύο κύµατα αλληλοαναιρούνται µε αποτέλεσµα να έχουµε εξασθένηση του σήµατος από την
πλευρά της κεραίας Α .
Το δε διάγραµµα ακτινοβολίας αυτών των δύο κεραιών θα είναι όπως στην (Εικόνα 5) .
Τώρα , αν είχαµε επιλέξει τα µήκη L1 και L2 έτσι ώστε L1 >L2
(Εικόνα 6) , τότε αντί το ενισχυµένο κύµα να εκπέµπεται προς την
κεραία Β , θα εκπέµπεται προς την κεραία Α , που σηµαίνει ότι θα
άλλαζε η κατεύθυνση εκποµπής του συστήµατος αυτών των δύο
κεραιών κατά 180ο .
Αν όµως αντί για δύο κάθετες κεραίες είχαµε τέσσερεις (4) ίδιες
κάθετες κεραίες µήκους λ/4 και ευρισκόµενες µεταξύ τους σε
απόσταση λ/4 η µια από την άλλη , τότε το σύστηµα αυτών των
τεσσάρων καθέτων κεραιών θα ονοµάζεται “Four Square Antenna” (Εικόνα 7) .
Αυτές οι τέσσερεις κάθετες κεραίες πρέπει να είναι τελείως ίδιες σε
διαστάσεις µεταξύ τους και θα πρέπει να έχουν όσον το δυνατόν
περισσότερα radials , η κάθε µια .
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Η συνδεσµολογία των radials σε κάθε µια από αυτές
µπορεί να είναι είτε του τύπου ground plane
(υπερυψωµένα radials) , είτε του τύπου vertical (τα radials να είναι απλωµένα στο έδαφος ) .
Αν χρησιµοποιηθεί συνδεσµολογία ground plane τότε
χρειάζονται τουλάχιστον τέσσερα radials για κάθε κάθετη
κεραία , αν όµως τα radialς απλωθούν στο έδαφος τότε
θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν όσο το δυνατόν
περισσότερα γίνεται , έχει αναφερθεί ότι έχουν
κατασκευαστεί αυτού του τύπου κεραίες µε 120 radials η
κάθε µια κάθετη κεραία .
Αν τις κοιτάξει κανείς από πάνω , οι 4 κάθετες κεραίες
µαζί µε τα radials θα φαίνονται όπως στην (Εικόνα 8) .
Με αυτές τις τέσσερεις κάθετες κεραίες και µε κατάλληλη
συνδεσµολογία στην τροφοδοσία τους , µπορούµε να
πετύχουµε κατευθυνόµενη εκποµπή σε όποια κατεύθυνση
επιθυµούµε , πράγµα που καθιστά την κεραία αυτού του
τύπου
ιδανική
κατευθυνόµενη κεραία , ειδικά στις µπάντες των 160 , 80 και 40 µέτρων όπου θα
ήταν αδύνατον , λόγω µεγέθους , να κατασκευάσει κάποιος µια κατευθυνόµενη
περιστροφική κεραία τύπου π.χ. Yagi-Uda ή Cubical Quad κλπ.
Το διάγραµµα ακτινοβολίας µιας κεραίας τύπου 4 square antenna φαίνεται
στην (Εικόνα 9) , και έχει το πλεονέκτηµα να παρουσιάζει µια απολαβή γύρω στα
5,5 dBi µε έναν λόγο οπισθίας αποκοπής γύρω στα 22 dB .
Ένα πρόβληµα που αντιµετώπιζαν
από την αρχή της δηµιουργίας
αυτών των κεραιών ήταν και ο
τρόπος τροφοδοσίας των , κάτι που
στην αρχή το είχαν πετύχει µε την
χρήση κατάλληλων ρελέ και κατάλληλων µηκών οµοαξονικών
καλωδίων τροφοδοσίας .
Έπρεπε
λοιπόν
να
βρεθεί
κάποιος
τρόπος
ώστε
τροφοδοτούνται εύκολα αυτές οι τέσσερεις κάθετες κεραίες .

να

Έτσι εµφανίστηκαν διάφορες µέθοδοι τροφοδοσίας αυτών των
κεραιών , οι οποίες δηµιουργούσαν τις κατάλληλες διαφορές
φάσεως που έπρεπε να είχαν µεταξύ τους ώστε να πετύχουν την
κατευθυνόµενη εκποµπή που επιθυµούσαν .
Σπουδαιότερες από αυτές είναι :
Transmission Line Method του Al Christian – K2LC .
Current Forcing Method του Roy W. Lewallen – W7EL .
Η µέθοδος του Forest Gehrke – K2BT και
Hybrid Coupler Method του Fred Collins – W1FC .
Από όλες τις παραπάνω µεθόδους , εµείς θα περιγράψουµε την µέθοδο του Fred Collins – W1FC
“Hybrid Coupler Method” .

,

Η µέθοδος αυτή µοιάζει µε αυτήν του Roy W. Lewallen – W7EL , µόνο που αντί να χρησιµοποιεί ένα
κύκλωµα L , ο Collins χρησιµοποιεί ένα πηνίο torroid µε
διπλή περιέλιξη , όπως φαίνεται και από το ηλεκτρονικό
κύκλωµα της (Εικόνας 10) .
Τα δύο πηνία L έχουν την ίδια αυτεπαγωγή και
οι δύο πυκνωτές C έχουν την ίδια χωρητικότητα .
Για να υπολογίσουµε την αυτεπαγωγή L σε µΗ
χρησιµοποιούµε τον τύπο:
όπου

XL

είναι η επαγωγική

αντίδραση σε Ωµ ,
συχνότητα
σε
MHz
π=3,14.

F

η
και
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, στους υπολογισµούς µας θα θεωρείται ότι είναι ίσο µε το

ίσο µε την σύνθετη αντίσταση εισόδου 50 Ωµ . Άρα
Για να υπολογίσουµε την χωρητικότητα
όπου

XC
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Z0

, δηλαδή

XL=50 Ωµ .

C σε pF χρησιµοποιούµε τον τύπο:

είναι η χωρητική αντίδραση σε Ωµ , π=3,14 και

Για τους υπολογισµούς µας θα θεωρούµε ότι

F η συχνότητα σε MHz.

XC = 2▪Z0 =100 Ωµ .

Προκειµένου δε να υπολογίσουµε και τον αριθµό
χρησιµοποιούµε τον τύπο:

Ν

, των σπειρών του πηνίου, θα

όπου L είναι η αυτεπαγωγή του πηνίου σε µΗ και Αl είναι ο παράγοντας
αυτεπαγωγής του φερρίτη και ο οποίος εκφράζεται σε nH ανά σπείρα στο τετράγωνο .

Αν µάλιστα διαθέτουµε 4 κάθετες κεραίες σε διάταξη “four square antenna” , τότε το ηλεκτρονικό
κύκλωµα του switching box και του control box φαίνονται στην (Εικόνα 11).
Στο σηµείο αυτό να πούµε λίγα πράγµατα για τους φερρίτες τύπου torroid (Εικόνα 12) .
Κατ’ αρχήν στις ραδιοερασιτεχνικές κατασκευές χρησιµοποιούµε συνήθως δύο τύπους
torroid , που ανάλογα µε το υλικό και το σχήµα τους έχουµε διάφορους τύπους , έτσι
π.χ. µπορεί να έχουµε τον τύπο T-50-2 ή FT-50-43 .
Το γράµµα Τ σηµαίνει torroid (συνήθως σιδήρου) , ενώ το FT σηµαίνει ferrite torroid , ο
αριθµός που είναι µετά την πρώτη παύλα δείχνει την διάµετρο του δακτυλίου σε
εκατοστά της ίντσας , έτσι λοιπόν εδώ το 50 σηµαίνει ότι ο δακτύλιος του torroid έχει
διάµετρο 0,50 ίντσες και ο τελευταίος αριθµός δείχνει την σύσταση του υλικού του .
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Οι φερρίτες αυτού του είδους
χαρακτηρίζονται και µε κάποια
συγκεκριµένα χρώµατα . Έτσι
λοιπόν αν έχουµε π.χ. χρώµα
γκρι σηµαίνει ότι ο φερρίτης
µπορεί να χρησιµοποιηθεί από
0,05 MHz – 0,5MHz , αν έχει
χρώµα µπλε τότε η συχνότητα
λειτουργίας του θα είναι από
0,5 MHz – 5MHz , αν έχει
κόκκινο χρώµα θα λειτουργεί
από 1MHz – 30 MHz ,για το
άσπρο θα λειτουργεί από 3-35
MHz , αν έχει κίτρινο θα
λειτουργεί από 2-50 MHz , αν
έχει µαύρο από10-100 MHz
και αν έχει ανθρακί θα
λειτουργεί από τους 50 –
300MHZ κλπ.
Ένα πολύ καλό πρόγραµµα για
τον υπολογισµό πηνίων µε
φερρίτη µπορείτε να βρείτε
από τον Wilfried Burmeister DL5SWB , µε τίτλο “mini ring
core calculator” (Εικόνα 13) .
Από αυτό το πρόγραµµα είναι
και ο πίνακας που ακολουθεί
και µας δίνει την αυτεπαγωγή
και την χωρητικότητα που
πρέπει να έχουν τα πηνία ενός
hybrid coupler σε σχέση µε
την συχνότητα εκποµπής .

Με βάση λοιπόν το κύκλωµα
του Fred Collins – W1FC , το γνωστό “Hybrid Coupler” , η εταιρεία
ComTek , κατασκευάζει τα switching και control box τα οποία
είναι απαραίτητα για την τροφοδοσία και την µεταγωγή ενός
συστήµατος
κεραιών
τύπου “Four
Square
Antenna” (Εικόνα 14) , το εσωτερικό κύκλωµα της οποίας
φαίνεται στην (Εικόνα 15) και στο οποίο µάλιστα διακρίνονται
τα δύο πηνία torroid και τα ρελέ που κάνουν την µεταγωγή
από την µια κάθετη κεραία στην άλλη , ώστε να εκπέµπει σε
κάθε δυνατή
κατεύθυνση ,
ανάλογα
µε
την επιθυµία
µας .
Το διάγραµµα ακτινοβολίας
µιας κεραίας τύπου “four
square antenna” φαίνεται
στην (Εικόνα 16) και το
χονδρικό
διάγραµµα
συνδεσµολογίας µεταξύ των
τεσσάρων
καθέτων
κεραιών , µαζί µε τα
κυκλώµατα των switching
box και control box ,
φαίνεται στην (Εικόνα 17) .
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Άλλες εταιρείες που κατασκευάζουν ανάλογα
controllers είναι η DX Engineering , η Array
Solutions κ.α.
Όπως ήδη έχουµε αναφέρει , θα πρέπει και οι 4
κάθετες κεραίες να είναι πανοµοιότυπες . ∆εν
είναι απαραίτητο να έχουν οπωσδήποτε µήκος
λ/4 , µπορεί να έχουν και «µικρότερο» , αρκεί
το µήκος που θα τους λείπει να αντικαθίσταται
µε κατάλληλες χωρητικότητες ή φορτία , και
φυσικά µε ότι θα είναι εφοδιασµένη η µια
κάθετη
κεραία
να
είναι
εφοδιασµένη
πανοµοιότυπα και οι άλλες .
Για την συνδεσµολογία µεταξύ των τεσσάρων
καθέτων κεραιών µε το switching box
χρησιµοποιούµε οµοαξονικό καλώδιο συνθέτου
αντιστάσεως 75 Ωµ , µήκους λ/4 , το οποίο
όµως να έχει όσο το δυνατόν µεγαλύτερο velocity factor .
Από το switching box µέχρι τον ποµπό µας
χρησιµοποιούµε
οµοαξονική
γραµµή
µεταφοράς συνθέτου αντιστάσεως 50 Ωµ .

Ένα βασικό µειονέκτηµα που παρουσιάζει το
σύστηµα µιας “4 square antenna” είναι ότι δεν
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε multiband
λειτουργία , γιατί για κάθε µπάντα θα πρέπει να
έχουµε , αφ’ ενός µεν συγκεκριµένες αποστάσεις λ/4 µεταξύ των καθέτων κεραιών , αφ’ εταίρου δε να έχουµε
κατάλληλα switching box ,των οποίων τα πηνία και οι πυκνωτές θα πρέπει είναι υπολογισµένα ανάλογα µε την
συχνότητα λειτουργίας .
Η “4 square antenna” είναι µια εφικτή λύση για κάποιον που διαθέτει τον κατάλληλο χώρο και επιθυµεί
να έχει κατευθυνόµενη εκποµπή στις µπάντες των 160 , 80 και 40 µέτρων.
Βέβαια θα µπορούσε κάποιος να χρησιµοποιήσει αντί τις τέσσερεις κάθετες κεραίες έναν µόνο ιστό στον
οποίον θα στερέωνε τέσσερα κάθετα δίπολα , υπολογισµένα για την συχνότητα που θα επιθυµούσε , όπως
άλλωστε φαίνονται και από την (Εικόνα 18) .

Περισσότερα όµως
περί κεραιών στο επόµενο
τεύχος του 5-9report ,
Μέχρι τότε , Πολλά
73 .

Ντίνος – SV1GK
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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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