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ΚΑΛΕΣ
∆ΙΑΚΟΠΕΣ
∆ιαβάστε σε
αυτή την έκδοση:
Γειώσεις…
Hamfest Λαρισας..
ACE High...
Aegean Contest...

S Z 5 R D S

Awards…
J 4 5 K ...
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Το «5
«5--9» εκδίδεται µηνιαία
και µπορείτε να το βρείτε
στην ιστοσελίδα µας
(www.5
www.5--9report.gr)
κάθε µήνα.
• Αν θέλετε να στείλετε
κείµενο µπορείτε να το
συντάξετε σε WORD ή
απλό κείµενο και να το
στείλετε στο Ε-mail:

sv5byr@hol.gr
τουλάχιστον µια µέρα πριν
το τέλος του µήνα για να
δηµοσιευθεί στην επόµενη
έκδοση.
• Επιτρέπεται η ακριβής αντιγραφή
και επαναδηµοσιευση

ΕΛΕΥΘΕΡΑ αρκεί να γίνει
αναφορά στην πηγή.

Από 1—7
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
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Σελίδα 2

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

Άλλο ένα Aegean Contest τελείωσε και …
Ήταν πολύ καλύτερο από το προηγούµενο…
Χαρακτηριστικά του 10ου Aegean VHF contest ήταν:

Τά καλά πρώτα…
Η αθρόα συµµετοχή SV σταθµών πού κράτησαν ζωντανό το ενδιαφέρον στην µπάντα των 2m και τά δύο
εικοσιτετράωρα της διάρκειας του διαγωνισµού.
Η υποδειγµατική συµπεριφορά όλων των σταθµών.
Το 144300 κρατήθηκε καθαρό κάθ όλη την διάρκεια του διαγωνισµού µε σύντοµες παρουσίες σταθµών πού
δήλωναν την συµµετοχή και την συχνότητα τους, στον διαγωνισµό και µετά έκαναν QSY.
Αλλά και η ευχάριστη έκπληξη συµµετοχής SV BIG GUNS στα 6m!
Η παρουσία του SV2ASP/Athos, γέροντα Απολλώ από το Άγιο Όρος πού έδινε αριθµούς επαφής για το contest,
αλλά και έδωσε την χαρά του New One σε πάρα πολλούς σταθµούς!
Η παρουσία του σταθµού SZ1EETT µε δυνατό σήµα σε όλη την Ελλάδα πού έδινε επίσης συστηµατικά αριθµούς
επαφής για το Aegean VHF contest.
Η παρουσία «παλαιών» συναδέλφων πού συµµετείχαν στο κόντεστ!
Οι εξαιρετικές επαφές πού έγιναν στα UHF/SSB από το SZ8S µε τους σταθµούς LZ9X & YM3KO.

Και τά άλλα…
Η «ατυχία» να κλίσουν τά 6m το Σάββατο ενώ µέχρι την προηγούµενη µέρα η µπάντα «έπαιζε» δυνατά!...
H ελάχιστη παρουσία σταθµών στα UHF.
Οι για πάρα πολλές ώρες, ατελείωτες κλήσεις την Κυριακή της TA3APA στο 145500, συχνότητα κλήσεως των mobile. Για ώρες καλούσε «Turkish contest».
Αυτά επιγραµµατικά ήταν τά χαρακτηριστικά του 10ου Aegean VHF Contest.
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Σελίδα 3

Το Aegean DX Group πού διοργανώνει το Aegean VHF Contest αλλά και το Aegean RTTY Contest, θέλει να
ευχαριστήσει θερµά τους παρά κάτω συναδέλφους πού δούλεψαν αφιερώνοντας ώρες από τον ελεύθερο χρόνο
τους, για την διοργάνωση του 10ου Aegean VHF Contest. Σε τυχαία σειρά είναι οι:
Τον SV1NK. Ο Μάκης ο Μανωλάτος πού µε συνέπεια µεθοδικότητα και πάθος προβάλει τον διαγωνισµό στους
συλλόγους του Λεκανοπεδίου.
Αλλά και την υπόλοιπη οικογένεια πού πολλά έχει προσφέρει. SV1FKN, SW1IYD, SW1IWM,SW1IYC.
Τον SV8PKI τον Μανώλη τον Μακρή και τον SV8PKJ τον Μανώλη τον Μαυρατζώτη πού ανέλαβαν τον τοµέα
ενηµέρωσης των συλλόγων της Ελλάδας και πάρα πολλών συναδέλφων αλλά και των Εθνικών
ραδιοερασιτεχνικών συλλόγων στο εξωτερικό.
Τον SV5BYR τον Μιχάλη τον Μπαλασκά εµπνευστή του Aegean VHF Contest, για την προβολή του διαγωνισµού
µέσα από τις σελίδες του 5-9 Report.
Τον Χρίστο Λιόντα, αλλά και τον Γιώργο τον Σουρή για την δηµιουργία των νέων επαιτιακών βραβείων και
επαίνων συµµετοχής του 10ου Aegean VHF Contest.
Φυσικά τον ακούραστο και µεθοδικό SV2DCD Λεωνίδα Φίσκα πού είναι ο Contest Manager του διαγωνισµού και
αφιερώνει ατελείωτες ώρες πάνω σε χειρόγραφα και άλλα logs για να διασταυρώσει τις επαφές για τον έλεγχο των
ηµερολογίων και να βγάλει τά τελικά αποτελέσµατα. Μια δουλειά πολύ χρονοβόρα και κουραστική.
Τον SV8CYR Αλέξανδρο Καρπαθίου έναν από τους πρωτεργάτες του Aegean VHF Contest αλλά και τον
SV8CYV Βασίλη Τζανέλλη για όλα αυτά τά διάφορα σηµαντικά και ασήµαντα πού πρέπει να γίνουν για να
συντονιστεί η όλη προσπάθεια.
Την «Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου-ΕΡΚΑ» SZ8S πού για 10η συνεχή χρονιά οικονοµική
επιχορήγηση για την εκτύπωση και αποστολή των περισσότερων από εκατό βραβείων και επαίνων.
Την ΕΕΡ τον ΣΕΡ και τον ΣΡΕ για την προβολή πού έκαναν η πρώτη µέσω των Κυριακάτικων ανακοινώσεων αλλά
και όλοι µέσα από τους διαδικτυακούς τόπους τους.
Το «Daily DX News», το «425 DX NEWS», αλλά και τον DE0MST Manfred (Freddy) για τις αναφορές τους στο
Aegean VHF contest, µέσα από τους πολύ γνωστούς ρεφλέκτορες πού διαχειρίζονται.

Κλείνοντας θέλουµε να ευχαριστούµε εσένα συνάδελφε πού άφησες την ξεκούραση
του Σαββατοκύριακου για να συµµετάσχεις στον διαγωνισµό του Αιγαίου.
Εσένα µε το απλό φορητό ή το µοµπάιλ.
Εσένα µέσα από την σκηνή, ή από το αυτοκίνητο, από την βουνοκορφή, ή από την
παραλία.
Ευχαριστούµε όλους εσάς για τον ενθουσιασµό πού δείξατε!
Εµείς του Aegean DX group, εδώ και δέκα χρόνια µε συνέπεια και µεθοδικότητα στήνουµε διαχειριζόµαστε και
προβάλουµε το µοναδικό SV VHF/UHF contest.
Η δύναµή µας είστε µόνο εσείς και η πραγµατικά αθρόα συµµετοχή σας µας δίνει δυνατά ερείσµατα και διευρύνει
τις προοπτικές µας για να συνεχίσουµε την προσπάθεια…
Λάθη κάναµε και πιθανώς θα κάνουµε κι’ άλλα…
Όµως η προσπάθειά µας είναι συνεχής και το Aegean VHF contest καθιερώνεται και γίνεται διακριτό σε όλη την
Ευρώπη αλλά και σε άλλες ηπείρους.
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Σελίδα 4

Συσπειρωθείτε γύρο από τους συλλόγους σας και ζητήστε µέσα από κεί να µάθετε περισσότερα για µια
δυναµικότερη συµµετοχή σας στο επόµενο «Aegean VHF Contest».
Εµείς µε πείσµα και µεθοδικότητα, σας υποσχόµαστε ότι το,

11ο Aegean VHF/UHF & 6m Contest
το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου 2012, θα είναι ακόµη µεγαλύτερο, ακόµη καλύτερο…
ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ…

73!..
Τά µέλη του Aegean DX group
Μέχρι τις 20 Ιουλίου έχουν παραληφθεί 52 LOGS εκ των οποίων τά 20 είναι από Ευρωπαϊκούς
σταθµούς.
Η επιτροπή διοργάνωσης του Aegean Contest καλεί ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους πού έλαβαν
µέρος, να στείλουν τά ηµερολόγια της συµµετοχής τους ασχέτως τον αριθµό επαφών. Έστω και
εάν κάνατε λίγες επαφές, στείλτε µας το log σας, χειρόγραφο ή όποιας άλλης µορφής θέλετε.
Στον SV2DCD Λεωνίδα manager του Aegean VHF Contest. (sv2dcd@yahoo.com).
Μαζί να µας στείλετε τά στοιχεία σας µε την διεύθυνσή σας για να µπορέσουµε να σας
αποστείλουµε το ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΑΣ και εάν επιθυµείτε
και µια φωτογραφία σας.

Παρά κάτω παραθέτουµε επιστολή σχετική µε το Aegean VHF contest πού έλαβε ο
SV2DCD contest manager από τον συνάδελφο SV1ΕΝ Νίκο.
Λεωνίδα καληµέρα.
Σου στέλνω το log για να διευκολύνω το τσεκάρισµα µόνο (check log).
∆εν µε ενδιαφέρει η συµµετοχή στην κατάταξη, για αυτό δεν υπολόγισα το score. Εξ άλλου
υπάρχουν άλλοι µε 3ψηφιους αριθµούς επαφών και πολύ µεγαλύτερη προσπάθεια από την δική
µου.
Νοµίζω ότι φέτος το Aegean contest είχε ΠΟΛΥ µεγάλη επιτυχία γιατί:
Είχε ΜΕΓΑΛΗ συµµετοχή, ∆ΙΕΘΝΗ ανταπόκριση και ΑΡΙΣΤΗ συµπεριφορά από όλους τους
χειριστές.
Στην Αθήνα που έχουµε υποφέρει στο παρελθόν από το διαβόητο «300» στα 2m ήταν η πρώτη
φορά που άκουσα να χρησιµοποιείται για κλήση µόνο µε θρησκευτική ευλάβεια.
Η παρουσία των SW -σχεδόν αποκλειστική στα 2m- εντυπωσιακή και όπως είπα µε άριστη
πρακτική, πράγµα που λέει πολλά... κατά τεκµήριο νεότεροι, ακούραστοι και ενθουσιώδεις, είχαν
πάρει τα βουνά κυριολεκτικά!
Το SY9VHF σάρωσε λόγω θέσης, locator αλλά και χειριστών (έγιναν πολλά θετικά σχόλια ακόµα
και στο 6m chat). Τους µίλησα στα 6m, 2m, 70cm και 23cm αλλά δυστυχώς δεν είχα τους 10GHz
έτοιµους. Χαρακτηριστική και η συµµετοχή του SX1EETT του σταθµού της ΕΕΤΤ.
Από propagation λίγο «φτωχή» προς τα βόρεια, τουλάχιστον για µένα που δεν ήµουνα σε βουνό.
Άκουσα µόνον ένα SV2 και κανένα SV7.
Το διασκέδασα πραγµατικά τόσο που σχεδόν άφησα τα 6m!
Τα συγχαρητήρια µου σε όλους τους διοργανωτές και συµµετέχοντες.
73 SV1EN Νίκος
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ACE HIGH*
NATO
CLASSIFIED*
ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Θυµάται… γράφει και αποκαλύπτει…
Ο Κωνσταντίνος (Ντίνος) Ι. Ψιλογιάννης
DIN.BOXMAIL@GMAIL.COM

Την δεκαετία του 1960 και µέχρι τα τέλη του 1990 στην κορυφή του Πεντελικού
όρους υπήρχαν 4 παραβολικές κεραίες διαµέτρου 20 µέτρων που πρόβαλαν στον
ορίζοντα «τεράστιες» !...

ΟΨΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΥΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 4 ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΕΣ & ΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ

Η εγκατάσταση ήταν της Πολεµικής Αεροπορίας και η περιοχή υψηλής ασφαλείας διότι υποστήριζε επικοινωνίες
ΝΑΤΟ.
Όντως ήταν το Πεντελικό ο κόµβος που ένωνε τις επικοινωνίες στην Νότια πτέρυγα του συστήµατος
SHAPE - ACE HIGH - που το δίκτυο µέσω Ιταλίας Monte Manguso IMMZ (το callsign του) περνούσε στην
Ελλάδα µε πρώτο σταθµό την Κεφαλονιά GKFZ από εκεί στο Πεντελικό GPKZ όπου διακλαδίζονταν Βόρεια µέσω
Πηλίου GPIZ στό Βίτσι GVIZ και Ισµαρο GISZ. Με µία ζεύξη προς την Στρατιά- ΑΤΑ∆. Στην Λάρισα GASZ.
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Πρός τον Νότο στην Κρήτη στον Ζήρο

Σελίδα 6

GZIZ και προς ανατολάς στην Σµύρνη της Τουρκίας TBPZ. ΤΙΖΖ.

Eάν δείτε σε ένα χάρτη οι αποστάσεις είναι της τάξεως των 300 χιλιοµέτρων περίπου µεταξύ των ανωτέρω
ανταποκριτών και σε ορισµένες αποστάσεις µεγαλύτερες. (Ιταλία –Κεφαλονιά 395 Km )

∆ΙΑΤΑΞΗ

ΤΩΝ

ΖΕΥΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΧΩΡΕΣ

Το δίκτυο αυτό ήταν Τροποσφαιρικό και µε λίγα λόγια οι κεραίες “σκόπευαν” στο µέσον περίπου της αποστάσεως
δηλαδή 160 χιλιόµετρα και σε αντίστοιχη γωνία για ύψος περίπου 16
χιλιοµέτρων το αυτό ίσχυε και στον αντίστοιχο ανταποκριτή .

Οι συχνότητες ήταν στην περιοχή των 2 GHz αλλά και χαµηλότερα Το Πεντελικό (832,56 - 959,28 ).
Τις γνώριζα από τότε τις συχνότητες διότι η εταιρεία µου έκανε ανάλυση του Φάσµατος για λογαριασµό της
∆ιευθύνσεως ∆ιαβιβάσεων του Στρατού µετά από πολλές «ανεξήγητες» παρεµβολές στα δίκτυά του
«ΑΠΟΛΛΩΝ» και «ΕΡΜΗΣ»...
Λόγω αυτής της µεθόδου Τροποσφαιρικής επικοινωνίας µόνο ένα δισεκατοµυριαστό της ισχύος (1 x 10 στην 12 ) 0,000 000 000 001 έφθανε στόν αντίστοιχο δέκτη, το κέρδος των κεραιών 40 έως 60 dB µε ισχύ από
1 Κw έως 10.000 watt, µε ERP 1.000.000.000 και µέχρι 10.000.000.000. ERP Watts .
Φαντάζοµαι να κατανοείτε για τί ΙΣΧΥ µιλάµε… και σήµερα “κυνηγάµε” την κινητή τηλεφωνία µε τα λίγα
Watt στις κεραίες τους …

Και σε λίγο και τους Ραδιοερασιτέχνες µε την ERP µέτρηση που προετοιµάζουν…
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Το σήµα µε την “ανάκλαση” στην Τροπόσφαιρα είχε πολλαπλές αναστροφές στην πόλωση του γι αυτό τα
συστήµατα είχαν διπλό D2 και τετραπλό D4 σύστηµα λήψεως (Diversity) δηλαδή 4 δέκτες µε space και frequency diversity, και Κεραίες, ώστε να επιλέγεται αυτόµατα το καλλίτερο σήµα.
Η δέσµη εκποµπής ήταν πάρα πολύ στενή κάτω από 1 µοίρα και πρακτικά αδύνατη κάθε υποκλοπή αλλά και
παρεµβολή (jamming) . Έτσι οι επικοινωνίες του ΝΑΤΟ χωρίς διασπορά σήµατος ήταν πρακτικά πολύ ασφαλείς.
Mε την ισχύ αυτή υπήρχε 99,9 % επικοινωνία ανεξάρτητη από τις συνθήκες της τροπόσφαιρας …

KEΦΑΛΛΟΝΙΑ 4 ΚΕΡΑΙΕΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΕΡΑΙΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΩΝ

Ο ΚΥΜΑΤΟ∆ΗΓΟΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ
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ΟΙ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΜΕ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ !!!

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ∆ΙΚΤΥΑ HF ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΑ

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ.
TOΠΟΘΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.
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ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σελίδα 9

ACE HIGH

Το σύστηµα περιελάµβανε 49 πέραν του ορίζοντος Τροποσφαιρικές Ζεύξεις, (tropospheric scatter)
LOS (line – of –site ) οπτικής επαφής ζεύξεις µικροκυµάτων.
270 επικοινωνίες από την Νορβηγία µέχρι την Τουρκία 13350 χιλιόµετρα δικτύου
To σύνολο των κυκλωµάτων ήταν:
570 τηλεφωνικά κυκλώµατα
260 τηλεγραφικά
60

Data

µε δυνατότητες πολυπλεξίας αύξηση από 12 έως 18 ανά τηλεφωνικό δίαυλο.

Kεραίες Παραβολικές διαµέτρου: 18 µέτρα 42 dB, 27 µέτρα 46 dB, 37 µέτρα 60 dB.
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ:
Περιοχή 1 755 – 985 ΜΗz
Περιοχή 2

1,7 - 2,4 GHz

Περιοχή 3

2,4 - 2,7 GHz

Περιοχή 4

4,4 - 5,0 GHz

Tο σύστηµα υπηρέτησε για

30 χρόνια τις επικοινωνίες του ΝΑΤΟ µε αξιοπιστία και ασφάλεια για τις χώρες

του Βορειοατλαντικού οργανισµού, αλλά και µε ∆ορυφορικά κυκλώµατα µετά το 1993.
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ΤΟ Α∆ΟΞΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ
ΑΝΤΙ ΚΑΠΟΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑ
ΠΟΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΣΟ ΑΠΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΠΟ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΕΛΗΞΑΝ
ΣΤΟΥΣ “ΠΑΛΙΑΤΖΗ∆ΕΣ” ΠΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
5 ΑΓΟΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΟΥΛΗΘΗΚΑΝ
ΕΝΑΝΤΙ “ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΦΑΚΗΣ” ME TO
KΙΛΟ…
ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
ΞΑΝΑ…. “ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ”
Ντίνος Ψιλογιάννης

* ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

(ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1995)

πηγή Janes Military communications 1983.

* ΑCE (ALLIED COMMAND EUROPE)

Τα άρθρα αυτά δηµοσιεύονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Ήταν ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΑ και νοµίζω ότι έχουν ενδιαφέρον µια και αφορούν συστήµατα επικοινωνιών.
Τά δηµοσιεύω στο 5-9 Report περισσότερο για ενηµέρωση των νέων που ασχολούνται µε τις Τηλεπικοινωνίες
και την τροποσφαιρική επικοινωνία, ερασιτεχνικά ή και επαγγελµατικά αλλά και την συµµετοχή της χώρας µας µε
εγκαταστάσεις που µοιάζουν εξωπραγµατικές στην σηµερινή εποχή λόγω των
µεγάλων διαστάσεων και δαπανών τους…
Αλλά και της τόσο άτυχης καταλήξεώς τους. (12 παραβολικές κεραίες διαµέτρου 20 µέτρων τι θα µπορούσαν να
κάνουν για παρατηρήσεις επικοινωνίες moon bounce µελέτες και άλλες άπειρες χρήσεις.)
Την σκυτάλη παίρνουν τα ∆ορυφορικά δίκτυα πλέον και οι χαµηλές συχνότητες UHF.
ΕΑΝ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ µπορεί να πάρουµε και οι Ραδιοερασιτέχνες κάποιο “κόκαλο”….
Τώρα που µοιράζονται τα παλαιά δίκτυα.
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Πρόβλεψης ∆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.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 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

… for I.O.T.A. Contest ...
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ΓΕΙΩΣΕΙΣ
ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
Γράφει ο Ντίνος Ψιλογιάννης
din.boxmail@gmail.com
Πολλοί αναγνώστες του 5-9 report µε ρωτούν επανειληµµένα για τις γειώσεις , έχουν διαβάσει… σε πολλά
έντυπα διάφορες γνώµες που αλληλοσυγκρούονται µεταξύ τους και σαν αποτέλεσµα δεν ξέρουν ποιές είναι ποιό
σωστές.
Για να ξεκαθαρίσουµε το τοπίο όχι πρακτικά αλλά µε στοιχεία και αντίστοιχες µετρήσεις και αποδήξεις σας
παραθέτω τις λεπτοµέρειες για τις σωστές γειώσεις που πραγµατικά θα µας ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΝ και όχι για να λέµε
ότι έχουµε και γείωση…
Τα στοιχεία που παραθέτω είναι από τα διεθνή standards και µε πιστοποιηµένες προδιαγραφές διεθνώς.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ
Από τις πρώτες ηµέρες των νέων τεχνολογιών περί το 1820 στον ηλεκτρισµό και τις επικοινωνίες η γείωση
Έπαιξε ένα µεγάλο ρόλο σ αυτές.
Έπαιξε τον “άλλο” αγωγό για να κλείσει το κύκλωµα έτσι υπήρχε οικονοµία στην τοποθέτηση χιλιάδων
χιλιοµέτρων αγωγού που αντικαταστάθηκε από την γείωση και τα ηλεκτρόδια γειώσεως.
Αλλά ειδικά τους θερινούς µήνες ήθελαν πολύ “πότισµα” για να έχουν χαµηλή αντίσταση και απόδοση των
κυκλωµάτων τόσο της τηλεγραφίας όσο αργότερα της τηλεφωνίας αλλά και της διανοµής του ηλεκτρικού
Ρεύµατος.
Τα ασύρµατα δίκτυα και οι κεραίες είχαν πάντοτε µια γείωση για την βελτίωση του σήµατος και ειδικά τότε
που οι συχνότητες ήταν Μακρά, Μεσαία, αλλά και στα χαµηλά βραχέα το σύστηµα γειώσεως ήταν αναγκαίο.
Και φυσικά µέχρι σήµερα οι περισσότερες κατακόρυφες κεραίες “θέλουν” ένα ground plane για να αποδώσουν
σωστά τα πολοδιαγράµµατα τους και για την σωστή ακτινοβολία της ενέργειάς τους.
Στον ηλεκτρισµό σήµερα έχει ρόλο προστασίας και ασφάλειας έναντι των διαρροών των συσκευών και την
αποφυγή ηλεκτροπληξίας.
Στα ηλεκτρονικά η γείωση παραδοσιακά είναι στο “σασσί” της συσκευής.
Ενώ στα Studios πρός αποφυγή εισαγωγής θορύβων µέσω της γειώσεως χρησιµοποιούνται “τεχνητές γειώσεις”
(virtual – floating) όλα αυτά για την απόσβεση κάθε θορύβου στα ευαίσθητα ηχητικά προερχόµενη από το δίκτυο
και τις γειώσεις.
Σε όλες τις γειώσεις όµως τον κυριότερο ρόλο παίζουν τα ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ γιατί είναι τα στοιχεία που µας συνδέουν
µε την γη .
Υπάρχει τεράστια ποικιλία τύπων αλλά τα ποιό εύχρηστα είναι οι ράβδοι γειώσεως.
Εδώ αρχίζει όλη η ουσία επηρεασµού των γειώσεων από µια σειρά παραγόντων οι οποίες καθορίζουν την
Τιµή της αντιστάσεως.
Υγρασία , θερµοκρασία, βάθος, µήκος , πάχος, διατοµή, υλικό κατασκευής, και φυσικά το έδαφος.
Γαιώδες,, Βραχώδες , Αµµώδες, Βαλτώδες, Υγρό, Ξηρό, Παγωµένο, Υφάλµυρο, Αλµυρό κλπ. Παράµετροι.
Και αρχίζουµε µε τον πρώτο µύθο πολλά ηλεκτρόδια πολύ κοντά είναι ά χ ρ η σ τ α !
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διότι το ηλεκτρόδιο για να “αποδώσει” και να έχει χαµηλή αντίσταση θέλει τον χώρο του δηλαδή.

Ένα κύκλο όσο το µήκος –βάθος του ηλεκτροδίου και 10 % περισσότερο

ηλεκτρόδιο 1,5 µέτρου θέλει

1,5 x 1,1 = 1,65 µέτρα ενεργή ακτίνα , για να έχουµε τα βέλτιστα αποτελέσµατα

∆ηλαδή εάν τοποθετήσουµε ένα δεύτερο αυτό πρέπει να είναι µετά τα 3,30 µέτρα και όχι ποιό κοντά
∆ιότι όταν η ενεργή απόσταση µειώνεται αυτή ή υπερκάλυψη µειώνει την απόδοση .
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Τα ηλεκτρόδια πρέπει να τοποθετούνται σε αδιατάραχτο έδαφος όχι “µπαζωµένο” ή επιχωµένο,
Γιατί το σταθερό έδαφος διατηρεί όλη την συνοχή του είναι συµπιεσµένο και συνήθως οµοιόµορφο
Σε αντίθεση µε τα επιχωµένα εδάφη έχουν ανοµοιοµορφία υλικών .
Τα ηλεκτρόδια γειώσεως να είναι ατσάλινα επιχαλκωµένα µε τουλάχιστον 250 µm πάχος χαλκού.
Προτιµάτε αυτά που φέρουν χαραγµένη την εταιρεία κατασκευής και συνοδεύονται από πιστοποίηση
του κατασκευαστή (ηλεκτρόδια 50 µm κυκλοφορούν στο εµπόριο στην µισή τιµή ).
Πάχος ηλεκτροδίου δεν παίζει σπουδαίο λόγο, 13 χιλιοστά (1/2” ίντσα) είναι
του και εισέρχεται σε ηµιβραχώδη εδάφη .

εύκολο στην τοποθέτησή

Εφ όσον το έδαφος δέχεται σχετικά εύκολα το ηλεκτρόδιο να συνεχίσετε µε προέκταση δεύτερου ακόµα και
τρίτου ηλεκτροδίου µε τον σχετικό σύνδεσµο στο σχέδιο 7 είναι φανερή η µείωση της αντιστάσεως µε το βάθος.

∆ηλαδή ένα ηλεκτρόδιο 1,5 µέτρου σε βάθος 1,5 µ έχει αντίσταση 40 Ωµ ενώ στα 3 µέτρα 20 Ωµ
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Εάν πάλι βάλουµε περισσότερα αγκύρια σε απόσταση θα έχουµε :
Ενα ηλεκτρόδιο 100 Ωµ , µε δύο µείωση στα 60 Ωµ
τρία 40 Ωµ και µε τέσσερα 33 Ωµ.
Βέβαια σε απόσταση

µε

1,1 φορές το µήκος του ηλεκτροδίου.

Στο επόµενο διάγραµµα φαίνεται η σχέση αποστάσεως
ηλεκτροδίων µε αντίστοιχη µείωση της
Αντιστάσεως , δηλαδή ένα ηλεκτρόδιο 100 Ωµ
απόσταση 12 µέτρων 50 Ωµ , 3 35 Ωµ,

δύο σε

Εάν έχουµε διαφορετικό έδαφος σε αντίστοιχο βάθος µε τα
πολλαπλά ηλεκτρόδια µπορούµε να µειώσουµε την τιµή δραστικά
όπως κατωτέρω σχέδιο
Άλλος παράγοντας η υγρασία βασικά κάτω του 18 % η
αντίσταση ανεβαίνει εκθετικά σε τιµές µέχρι Και 400.000 Ωµ.
Σε εδάφη βραχώδη και υψηλής αντιστάσεως ή παγετού τον
χειµώνα ή υψηλής ξηρασίας τότε επιβάλλεται η βελτίωση µε
χηµικά στα σχέδια 11,12,13 φαίνονται οι διαφορές σε µία
πενταετία για εδάφη µε και χωρίς βελτιωτικά .
Είναι εµφανές ότι η χαµηλή αντίσταση παραµένει σταθερή όλο
τον χρόνο.
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Μία πρακτική µέθοδος τοποθετήσεως των βελτιωτικών στο σχέδιο 10

∆εν προτείνω και να αποφεύγονται σωλήνες υδρεύσεως είναι δύσκολο να “καρφωθούν” στο έδαφος.
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Λόγω του γαλβανικού φαινοµένου µπορεί να οξειδωθούν σύντοµα µε ελάττωση της αποδόσεώς τους.
Ποτέ µην χρησιµοποιείτε µόνο την θεµελιακή γείωση οπωσδήποτε και σε κάθε γωνία και απόσταση
3 µέτρων ηλεκτρόδια.
Το αυτό ισχύει και για τις κεραίες και τους πυλώνες σε κάθε ορθοστάτη κολάρο και ηλεκτρόδιο στα
3 µέτρα.
Το κεφάλαιο γειώσεις είναι τεράστιο

και οι περιπτώσεις πάρα πολλές όσοι έχετε κάποιο ιδιαίτερο πρόβληµα

Επικοινωνήστε στο din.boxmail@gmail.com

να το λύσουµε.

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Όλα τα εδάφη δεν έχουν την ίδια αντίσταση αυτή έχει τιµές από 2 Ωµ µέχρι 3000 Ωµ.στόν πίνακα
ΤΙΜΕΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ Ε∆ΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ

φαίνονται οι τιµές.

Η µεγαλύτερη αντίσταση παρουσιάζεται στα στοιχεία που περιβάλουν άµεσα το ηλεκτρόδιο τα οποία έχουν την
µικρότερη επιφάνεια εδάφους για την απαγωγή των υψηλών ρευµάτων δια µέσου του εδάφους.
Γι αυτό κάθε επιπλέον ηλεκτρόδιο αυξάνει την επιφάνειά του και ώς εκ τούτου ελαττώνει την αντίσταση.
Στην απόσταση των 3 µέτρων από το ηλεκτρόδιο η επιφάνεια είναι τόσο µεγάλη ώστε η αντίσταση των στοιχείων
είναι αµελητέα συγκρινόµενη µε τα στοιχεία που περιβάλουν το ηλεκτρόδιο.
Η αντίσταση µεταβάλλεται αντιστρόφως διότι η επιφάνεια τελειώνει σε µερικά µέτρα από το ηλεκτρόδιο όπου η
αγώγιµος επιφάνεια είναι µικρή.
Εποµένως τα 90 % της ολικής αντίστασης που περιβάλουν το ηλεκτρόδιο ευρίσκονται στα 2 έως 3 µέτρα.

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Τεράστια σηµασία έχει η υγρασία όταν είναι κάτω του 20 % η αντίσταση φθάνει και τα 400.000 Ωµ
Ανα κυβικό εκατοστό.
Γι αυτό το καλοκαίρι έχουµε αύξηση λόγω ξηρασίας.
Λύση το συχνό πότισµα ή χρήση βελτιωτικών .

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Στο σχέδιο 6 φαίνεται η επίδραση της θερµοκρασίας στην αντίσταση.
Το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι στις περιοχές όπου τον χειµώνα υπάρχει παγετός µε το νερό να παγώνει
Κάτω της επιφανείας και αυξάνει “εκθετικά “ την αντίσταση.
Και ενώ έχουµε µεγάλη υγρασία ο παγετός την ανατρέπει. ∆ιότι ελαττώνεται το ενεργό µήκος του ηλεκτροδίου.
Λύση βαθιές γειώσεις που να µην τις επηρεάζει ο παγετός. Καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΓΕΙΩΣΕΩΝ
Γειώσεις µεγάλου βάθους
Η πλέον αποτελεσµατική µέθοδος διεθνώς αποδεκτή , εάν το έδαφος είναι σκληρό , βραχώδες τότε
Μόνη λύσις τα πολλαπλά ηλεκτρόδια.
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ΧΗΜΙΚΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΓΕΙΩΣΕΩΝ
Όταν το µεγάλο βάθος δεν είναι εφικτό και το έδαφος βραχώδες αλλά και για διατήρηση καθ όλο τον Χρόνο
χαµηλών τιµών και σταθερών τότε τα βελτιωτικά είναι η µόνη λύση.
Τα κυριότερα χηµικά είναι :
Magnesium Sulphate
Copper Sulphate
Bentonite
Χονδρό Αλάτι ακατέργαστο (από αλυκές )
Στο σχέδιο 10 φαίνεται ο τρόπος τοποθετήσεως των Βελτιωτικών Ειδικά για τον Μπετονίτη µπορούµε να τον
τοποθετήσουµε σε απ ευθείας επαφή µε το ηλεκτρόδιο Για µακροχρόνια διατήρηση της υγρασίας – χαµηλής
αντίστασης. Μέσα στην τρύπα του ηλεκτροδίου η να µεγαλώσουµε τον περιβάλοντα χώρο γύρο από αυτό.
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΩΝ
Είναι πολύ µικρή η επίδραση της διαµέτρου των ηλεκτροδίων γιατί τον κύριο λόγο παίζει η αντίσταση του
εδάφους και όχι η διάµετρος. Ενα ηλεκτρόδιο 13 mm µε ένα διπλασίας 26 mm παρόλο µε διπλάσια διάµετρο
και τετραπλάσια επιφάνεια Ελαττώνει την αντίσταση µόνο 10 %. Αλλά είναι ποιο δύσκολο να τοποθετηθεί.
ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ – ΚΕΡΑΙΩΝ
Τόσο για την αντικεραυνική προστασία όσο και για την τηλεπικοινωνιακή εκµετάλλευση όλοι οι ιστοί Πυλώνες
και κεραίες πρέπει να γειώνονται στην βάση τους µε αντίστοιχα ηλεκτρόδια τόσα όσοι οι Ορθοστάτες του ιστού –
πυλώνος 3 για τριγωνικό 4 για τετράγωνο κλπ. Εάν το κτήριο είναι σύγχρονο και έχει θεµελιακή γείωση
∆ΕΝ ΑΡΚΕΙ σε κάθε γωνία εκτός θεµελιακής Γειώσεως και από ένα ηλεκτρόδιο σε απόσταση 3 µέτρων
τουλάχιστον.
ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΩΝ ΜΕ ΑΓΩΓΟ ΓΕΙΩΣΕΩΣ
Όπως προαναφέραµε τα ηλεκτρόδια πρέπει να συνδεθούν για απρόσκοπτη πολυετή λειτουργία χωρίς
Προβλήµατα µε χάλκινο ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ αγωγό Φ 8 mm διάµετρο µε τα ηλεκτρόδια µε ειδικούς συνδετήρες
µεγάλης επιφανείας χάλκινους τετράγωνους µε ανοξείδωτες βίδες. Κάθε σύνδεση και γεφύρωση µε
γαλβανισµένους σωλήνες αγωγούς πρέπει να γίνεται µε περιλαίµια Επίσης γαλβανισµένα (εν θερµώ) και
ενδιάµεσα διµεταλλικά ανοξείδωτα “λαµάκια”.
ΕΞΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ
Αυτή η µέθοδος είναι επαγγελµατική αλλά ΕΦ ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ η εξωθερµική τήξη µετάλλου δηµιουργεί ένα
υπέρθερµο χαλκό που τήκει τα άκρα των υπό συγκόλληση επιφανειών σε µία µάζα µέσα σε ειδικό καλούπι από
γραφίτη είναι µοναδική ειδικά για ανοµοιόµορφα µέταλλα πχ χάλυβας µε χαλκό ή αλουµίνιο Ή ανοξείδωτα , τα
καλούπια είναι ειδικά για κάθε σύνδεση πχ αγωγού-αγωγού αγωγού ηλεκτροδίου κλπ
ΤΙΜΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ Ε∆ΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ
ΥΓΡΑ
Καθαρό νερό

200.000 ΩΜ/ µέτρο

Απεσταγµένο

50.000

Βρόχινο

200

∆ικτύου

70

Πηγάδι

20-70

Εκβολές ποταµού

2

Θαλασσινό (κόλπους)

0,3

Θαλασσινό πέλαγος

0,2

Θαλασσινό Ωκεανός

0,15

Ε∆ΑΦΗ
Βραχώδη -ψαµµιτικά

10.000 -10.000.000 Ωµ /µέτρο

Βραχώδη όρη

2.000 – 5.000

Χαλικώδη παραλίες

1.000

73 και πάντα µε καλές και

Παραποτάµιες

5.000

ασφαλείς ΓΕΙΩΣΕΙΣ

Ορεινά

200 - 2.000

Γεωργικά

10 – 200

Βαλτώδη

10 – 150

Ντίνος Ψιλογιάννης
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Το Aegean DX group µε ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζει
το επαιτιακά βραβεία πού θα αποσταλούν σε όσους
συµµετάσχουν στο 10ο Aegean VHF contest.
Έχουν τυπωθεί σε ειδικό χαρτί αντοχής βάρους
250gram µεγέθους Α4.
Το Aegean DX group, αλλά και εγώ προσωπικά,
ευχαριστούµε τους κυρίους, Χρίστο Λιόντα καί
Γιώργο Σουρρή, για τον σχεδιασµό και την επιµέλεια
των βραβείων και των επαίνων συµµετοχής
Η αποστολή δε των βραβείων σε όσους είχαν
συµµετάσχει στο 9ο Aegean VHF contest 2010, έχει
αρχίσει κανονικά…
Παρακαλούµε όποιος από τά παλαιότερα κόντεστ δεν
έχει λάβει βραβείο ή αναµνηστικό συµµετοχής λόγω
του ότι δεν είχαµε λάβει την διεύθυνσή του να µε
ενηµερώσει άµεσα…
Για το Aegean DX group
73 de SV8CYV Βασίλης Τζανέλλης
sv8cyv@gmail.com
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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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