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∆ιαβάστε σε
αυτή την έκδοση:
Σεληνιακή
Ιονόσφαιρα...
Ε.Ρ.Κ.Α...
QFH 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
στείλετε στο Ε-mail:

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

ΕΛΕΥΘΕΡΑ αρκεί να γίνει
αναφορά στην πηγή.
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Σελίδα 2

Η ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ !!!
Πως µπορεί ένας “κόσµος” χωρίς αέρα να έχει Ιονόσφαιρα ?
Με τον τρόπο της η Σελήνη το έχει κάνει.
Οι εξερευνητές της Σελήνης για πολλά χρόνια αναρωτιούνταν πώς συµβαίνει αυτό το άτοπο και τελικά
βρήκαν µία λύση.
Αλλά πρωτίστως τι είναι η Ιονόσφαιρα ?

Φυσικά, οι Ραδιοερασιτέχνες το γνωρίζουν γιατί χάρη σ’αυτήν συνοµιλούν στους αντίποδες της γης.
Κάθε πλανήτης µε “ατµόσφαιρα” έχει Ιονόσφαιρα. Σε µεγάλα ύψη, εκεί όπου η ατµόσφαιρα συναντά
το κενό του διαστήµατος οι υπεριώδεις ακτινοβολίες από τον Ήλιο διασπούν τα άτοµα του αέρος κι
αυτό δηµιουργεί µία ζώνη από ιονισµένα αέρια που ονοµάζουµε Ιονόσφαιρα.
Στην Γη η Ιονόσφαιρα παίζει ένα πολύ σοβαρό και ισχυρό µέσο για τις Τηλεπικοινωνίες και την
πλοήγηση.
Μέσω αυτής ανακλώνται τα ραδιοκύµατα και φθάνουν πέραν του ορίζοντα και σε κάθε σηµείο της γης.
Η ιονόσφαιρα επίσης, πολλές φορές διαθλά τα σήµατα των δορυφόρων του
GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) και το στίγµα που µας δίνουν δεν είναι
πάντοτε σωστό.
παράσταση του πλέγµατος δορυφόρων GPS

Τα πρώτα στοιχεία περί Ιονόσφαιρας στην Σελήνη έγιναν γνωστά το 1971
όταν ο Ρωσικός ∆ορυφόρος Luna 19 και αργότερα το 1974 ο Luna 22,
περιστρεφόµενοι σε χαµηλή τροχιά περί την Σελήνη, διαπίστωσαν στα 10
χιλιόµετρα από την επιφάνειά της υψηλή δραστηριότητα
1000 ηλεκτρονίων ανά κυβικό
εκατοστό χιλιάδες φορές µεγαλύτερο από κάθε θεωρία που θα µπορούσε να το δικαιολογήσει.

LUNA 19

LUNA 22
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Επιπλέον, πολλοί Ραδιοαστρονόµοι διαπίστωσαν και “καµπυλότητα” της Σεληνιακής Ιονόσφαιρας
όταν µακρινά ραδιοκύµατα περνούσαν στην αθέατη πλευρά της.
Η ιδέα της “στερούµενης αέρος Σελήνης” να έχει Ιονόσφαιρα δεν µπορεί να δικαιολογηθεί,
αλλά τα ευρήµατα την κάνουν πραγµατικότητα.
Στην πραγµατικότητα η Σελήνη δεν είναι τελείως “στεγανή” από αέρα όπως πιστεύουµε.
Μικρές ποσότητες αερίων δηµιουργούνται από ραδιενεργά υλικά από την πτώση των µετεωριτών όπως
επίσης και οι Ηλιακοί άνεµοι που βοµβαρδίζουν την επιφάνειά της.
Αυτά βεβαίως δηµιουργούν µία υποτυπώδη πάρα πολύ αραιή ατµόσφαιρα που στην ουσία την
ονοµάζουν εξώσφαιρα.
Υπάρχει µία παραδοχή ότι οι δορυφόροι της Γης (η Σελήνη) και του ∆ία δεν έχουν ατµόσφαιρα ενώ οι
µετρήσεις έχουν αποδείξει ότι αυτά τα φεγγάρια-δορυφόροι περιτριγυρίζονται από πολύ αραιό στρώµα
σωµατιδίων τα οποία τυπικά ονοµάζουµε –ατµόσφαιρα-.
Αυτή µπορεί να δηµιουργηθεί και από διάφορες άλλες πηγές όπως
από το εσωτερικό της Σελήνης, διοξείδιο του άνθρακα, άζωτο αλλά
και ραδόνιο. Άλλη αιτία αποτελούν τα µικροσωµατίδια που
αποσπώνται από την επιφάνειά της όταν προσπίπτουν άλλα από το
διάστηµα χτυπούν την επιφάνειά της και αναπηδούν (φαινόµενο Saltation), προς ψυχρότερα τµήµατα ή το διάστηµα.

Αναπαράσταση της δηµιουργίας της “Ιονισµένης” σκόνης

Μικροσωµατίδια από το διάστηµα έρχονται µέσω του Ηλιακού ανέµου ο οποίος τα µεταφέρει χωρίς
εµπόδια ατµόσφαιρας ούτε καν µαγνητόσφαιρας. Τελικά η Σελήνη είναι συνεχώς εκτεθειµένη στον
Ηλιακό άνεµο και όλα αυτά τα σωµατίδια “θάβονται” στην επιφανειακή σκόνη της.
Οι πυρηνικοί φυσικοί πιστεύουν ότι αυτή η διαδικασία µπορεί να γίνει εκµεταλλεύσιµη µετατρέποντας
την σε πηγή καυσίµων και ενέργειας.

Αναπαράσταση πως ο Ηλιακός άνεµος µε τα Ιόντα δηµιουργούν τις συνθήκες στα σύνορα ηµέραςνύχτας της Σελήνης.
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Η πυκνότητα της Σεληνιακής εξώσφαιρας είναι 100.000.000.000.000 λιγότερη από αυτή της γης,
άρα δεν είναι αρκετή για να δηµιουργηθεί Ιονόσφαιρα αλλά έρχεται σε αντίθεση µε την ανίχνευση
των υψηλών τιµών που έδωσαν τα διαστηµόπλοια Luna 19 και Luna 22.
Εδώ και 40 χρόνια η Ιονόσφαιρα της Σελήνης παρέµενε ένα µυστήριο µέχρι που ο Tim Stubbs του
Goddard Space Flight Center έδωσε µία πιθανή απάντηση – λύση στις αρχές του 2011 .
Η απάντηση που δίνει είναι:

η

Σκόνη της Σελήνης.

Ο Stubbs ένας νέος ηλικιακά επιστήµων 30+ ετών ο οποίος δεν είχε καν γεννηθεί όταν ανακαλύφθηκε
η Ιονόσφαιρα της Σελήνης, µελέτησε τις σηµειώσεις και αναφορές των Αστροναυτών του Apollo 15 οι
οποίοι µιλούσαν για µια παράξενη φωτεινότητα στον ορίζοντα της Σελήνης.
Πολλοί ερευνητές πίστεψαν ότι οι αστροναύτες είδαν την Σεληνόσκονη.

Το 1968 ο Surveyor 7 της ΝΑSA που προσεληνώθηκε, είχε στείλει τις ανωτέρω φωτογραφίες στις
οποίες όπως βλέπετε στον ορίζοντα της νυκτερινής Σελήνης, παρουσιάζεται µια φωτεινή ζώνη. Τη
ζώνη αυτή, την απέδιδαν σε ανάκλαση της Σεληνιακής σκόνης από τον Ήλιο που ηλεκτρικά
φορτισµένη “επέπλεε” σε χαµηλό ύψος από την επιφάνειά της.
Η Σελήνη έχει µία εξαιρετικά βεβαρηµένη επιφάνεια µε σκόνη που περιτριγυρίζεται από ένα πυκνό
λεπτόκοκκο (σαν πούδρα) και παχύ “στρώµα”. Όταν το Ηλιακό φως κατά την ανατολή και την δύση
φωτίζει τους κόκκους, αυτοί σχηµατίζουν στον ορίζοντά της αυτό το “φωτοστέφανο”.
Ο Stubbs και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν ότι η αιωρούµενη σκόνη θα έδινε την απάντηση. Στην
πραγµατικότητα όµως, οι Υπεριώδεις ακτίνες από τον Ήλιο προσπίπτουν στους κόκκους και
τους ιονίζουν, και σύµφωνα µε τους υπολογισµούς, αυτή η διαδικασία παράγει αρκετή φόρτιση
(θετικοί κόκκοι περιβαλλόµενοι από αρνητικά ηλεκτρόνια) ώστε να δηµιουργούν την παρατηρούµενη
Ιονόσφαιρα.
Μια Ιονόσφαιρα που δηµιουργείται από “σκόνη”
πλανητική Επιστήµη.

αντί για αέρια είναι µια νέα ανακάλυψη στην

Κανένας δεν γνωρίζει πως θα µπορεί να συµπεριφερθεί σε διαφορετικούς καιρούς κατά την νύχτα και
την ηµέρα ή σε διαφορετικές φάσεις του Ηλιακού κύκλου ή πως θα µπορούσε να επηρεάσει τις
µελλοντικές επικοινωνίες και πλοήγηση στην Σελήνη.
Οι αισθητήρες του διαστηµόπλοιου ΑRTEMIS (Accelaration Reconnection Turbulence and Electrodynamics of the Moon’s Interaction with the Sun) που περιστρέφεται γύρω από την Σελήνη, αφού
περάτωσε την βασική του αποστολή σε συνδυασµό µε το THEMIS (Time History of Events and Macroscale Interactions during Substorms) σε τροχιές πρωτοποριακές συνεχίζουν την µελέτη της
µαγνητόσφαιρας του ηλιακού ανέµου και µε µεγάλη αγωνία περιµένει η επιστηµονική κοινότητα την
εκτόξευση του LADEE.
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Η NASA πάντα δίνει αρχαία Ελληνικά ονόµατα

Σελίδα 5

Το διαστηµόπλοιο ΑRTEMIS

στα προγράµµατά της

Οι τροχιές του ARTEMIS

Στο πρόγραµµα αναµένεται το νέο διαστηµικό σκάφος LADEE (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer) που θα εκτοξευτεί αρχές του 2013 ειδικά για την µελέτη της εξώσφαιρας της
Σελήνης και ίσως µας αποκαλύψει νέες παραδοχές.

Όψη του LADEE

Ευελπιστούµε να µην περιµένουµε άλλα 40 χρόνια για να πιστοποιήσουµε τα µυστήρια της Σελήνης και
του κοντινού ∆ιαστήµατος.
Πάντως τα Ραδιοερασιτεχνικά “moonbounce”, δηλαδή οι επικοινωνίες µε ανάκλαση στην Σελήνη, δεν
επηρεάζονται µέχρι σήµερα.
Κ.Ψιλογιάννης
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Aegean Radio Association - SZ8S
Po. Box 04 Gr 83 100 Samos HELLAS

www.sz8s.gr
Η ΕΡΚΑ ενηµερώνει…
Αγαπητοί συνάδελφοι µέλη και φίλοι της ΕΡΚΑ το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σας εύχεται σε εσάς και στις
οικογένειές σας Υγεία και χαρά για τις εορταστικές µέρες πού έρχονται αλλά και για το καινούριο έτος.
Όπως γνωρίζετε τά µέλη του συλλόγου έχουν πλούσια δραστηριότητα.
Οι νέοι DXers µας SV8PKI, SV8PKJ, έλαβαν µέσα στο 2011 τά DXCC τους, όπως ο ένας έκ των δύο το
CQ Zone και σύντοµα θα το έχει και ο δεύτερος Μανώλης. Επίσης µέσα στον χρόνο πού πέρασε
κατέκτησαν και άλλα awards και προχωρούν ακάθεκτοι στις µπάντες. Παράλληλα στηρίζουν τις
δραστηριότητες του «Aegean DX group» και φυσικά έχουν δυναµική παρουσία σε πληθώρα
ραδιοερασιτεχνικών διαγωνισµών σε όλα το modes.

SV8PKI και ο SV8PKJ. Λαµβάνουν από SV8CYR τά διπλώµατα συµµετοχής τους στο Aegean RTTY
contest όπως και το τρόπαιο, ένα επίχρυσο κλειδί του CW σε βάση ξύλου ελιάς, κατασκευής διά χειρός
SV8CYR Αλέξανδρου.
Άλλωστε ο Αλέξανδρος έχει προς µεγάλη χαρά όλων µας αναπτύξει και µια µεγάλη ποικιλία
από projects.

Ο κατασκευαστικός οργασµός συνεχίζεται αµείωτος.
Από πύργους και βαγονέτα για τις κεραίες µας, κεραίες για LF αλλά και µέχρι τους 1.2 GHZ
Beam & string antennas reproduction…
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Όµως εξαιρετική δραστηριότητα επιδεικνύει και το… µικροκυµατικό δίδυµο του SV8ECK Αντώνη και SV8FMY
Ηλία.
Ο Ηλίας µε την συχνότατη παρουσία του στους 1.2 GHZ έχει επιτύχει αρκετές επαφές µε το Λεκανοπέδιο αλλά και
επαφές από Σάµο µέσω του µοναδικού αναλογικού επαναλήπτη RS-2 SHF σε αυτή την µπάντα στην Αττική.
Παρότι έχουν πραγµατοποιηθεί πάρα πολλές επαφές µέσω αυτού του repeater ο Ηλίας δεν έχει ακόµη την σχετική
πληροφόρηση παρ’ όλα τά e-mails πού έχει απευθύνει στον Σ.Ε.Ρ. για τις συνθήκες εκποµπής και λήψης του
συστήµατος µιάς και στο Ανατολικό Αιγαίο και ειδικά στην Σάµο ακούγεται πάρα πολύ δυνατά και κάποιες φορές
µάλιστα µε 7 σήµατα! Επίσης ο δέκτης του επαναλήπτη ακούει πάντα τις εκποµπές QRP 1Watt του SV8FMY Ηλία!
∆υστυχώς όµως η δραστηριότητα ανά την Ελλάδα από εκεί και πάνω είναι ανύπαρκτη, ή σχεδόν ανύπαρκτη...
Επίσης ανύπαρκτη είναι η δραστηριότητα στην γειτονική µας Τουρκία. Σε επαφή πού είχε κάνει ο SV8CYR
Αλέξανδρος στα 2m από Σάµο, µε τον ΤΑ3ΤΤΤ στον Όλυµπο της Προύσας µε την ευκαιρία «διεθνούς»
τηλεπικοινωνιακής άσκησης εκτάκτων αναγκών, όταν ρωτήθηκε η απέναντι πλευρά, εάν υπάρχει δυνατότητα
δόκιµων στους 1.2GHZ, δυστυχώς ο τούρκος συνάδελφος δήλωσε αδυναµία παρουσίας στην παρά πάνω µπάντα.
Πόσο µάλλον στους 10GHZ.
Έτσι οι επαφές πού γίνονται περιορίζονται µόνο µεταξύ των µελών της οµάδας σε ταξίδια τους στα γύρω νησιά της
∆ωδεκανήσου και τά άλλα γειτονικά µας. Αποκτείται όµως πολύτιµη εµπειρία αλλά και επάρκεια µέσων γιά αυτές
τις µπάντες. Όλα τά επικοινωνιακά συστήµατα πού χρησιµοποιούνται για τους 10GHZ είναι ιδιοκατασκευές πολύ
υψηλών προδιαγραφών.

Πειραµατισµών συνέχεια του SV8ECK Αντώνη, στους Gigaκυκλους !!!
Μάλιστα τον τελευταίο καιρό από τον πολύ ικανό κατασκευαστή και τεχνικό µας
SV8ECK Αντώνη, έχουν ξεκινήσει και κατασκευές για τους 24 MHZ / SSB Narrow mode.
Θεωρούµε ότι η οµάδα του SV8ECK Αντώνη και SV8FMY είναι πρωτοπόρα πανελλαδικά στους
24 Γιγάκυκλους.
Οι φωτογραφίες πού παραθέτουµε νοµίζω ότι επιβεβαιώνουν τά παρά πάνω.

24 GHZ ODU

24GHZ
Feed Horn
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24 GHz Filter Waveguide

24 GHZ UP Converter

Σελίδα 8

Waveguide switch ER42

Variable attenuator sma to wr42 converter

24GHZ
waveguide slot antenna

O Ηλίας SV8FMY αυτόφωτογραφίζεται σε
µια 10GHZ ενεργοποίηση από κάποια
κορυφή της Σάµου.
Σύντοµα και στους
24 Giga.
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SV8ECK/Portable 8
Calling CQ on 10 GHZ
QRZ…. QRZ?...

Επί τη ευκαιρία λοιπόν η ΕΡΚΑ απευθύνει πρόσκληση σε όσους ασχολούνται µε
επικοινωνίες από τά 10GHZ και πάνω, αλλά και στους 1.2 Gigaκυκλους και επιθυµούν να
προσπαθήσουν να επιτύχουν QSO µε το Ανατολικό Αιγαίο (ΚΜ37), άς έλθουν σε επαφή
µε τον γραµµατέα του συλλόγου SV8PKI Μανώλη (sv8pki@gmail.com) ή άπ’ ευθείας µε
τον SV8FMY Ηλία (sv8fmy@yahoo.gr) ώστε να γίνουν οι σχετικές συνεννοήσεις.
Σας περιµένουµε…
Θα ήταν παράληψη να µη επισηµάνουµε και την βοήθεια του SV8FMR Μανώλη µέλος του ∆Σ, σε όσους από µας
την χρειαστούµε για κάθε πρόβληµα στήριξης ιστών πύργων οικίσκων στα βουνά και ότι άλλο του ζητήσουµε…
Μεταφορικά αλλά και πραγµατικά είναι ό… «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» της ΕΡΚΑ.
Ο Μανώλης όµως είναι και ένας νέος chaser DX σταθµών πού µε µεγάλη ευκολία τον τελευταίο καιρό ψαρεύει µε
την καταπληκτική home made QUAD antenna του.

SV8FMR Μανώλη στο αποστακτήριο του για µια από τις τελευταίες «καζανιές» παραγωγής «σούµας» !
(Εσείς µπορεί να το λέτε τσίπουρο, ή ρακί, ή… βότκα).
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Βέβαια ο SV8MFR δεν κρύβει
την αδυναµία του και στα
face load vertical elements
µε τά πηνία φορτίσεως στις
βάσεις τους…
πολύ υψηλά αυτά τά Q βρέ
παιδί µου !!!

Επίσης εξαιρετική η βοήθεια σε κάθε
κατασκευαστικό µας όνειρο στα ανά τά
βουνά «ακίνητα» της ΕΡΚΑ αλλά και στον
καθένα µας χωριστά όποτε του το
ζητήσουµε από τον SV8PKE Σταύρο.

Αριστερά ο Σταύρος SV8PKE

Ωστόσο και ο ηλεκτρολόγος του συλλόγου
µας, Ο Γιάννης SV8MFF τοποθετεί αλλά
και τακτοποιεί τά «ρεύµατά µας» σε κάθε
περίπτωση…
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Βέβαια και πρέπει να επισηµάνουµε το ότι όταν η «ΕΡΚΑ» και το «Aegean DX group»
ζήτησαν την βοήθεια συναδέλφου πού να µπορεί να σχεδιάσει επαίνους και βραβεία για τις
ανάγκες του «Greek IOTA award programme», του «Aegean VHF contest» και του
«Aegean RTTY contest», η ανταπόκριση του συναδέλφου και µέλους της ΕΡΚΑ, SV8PKE
Ιωάννη ήταν άµεση. Έτσι ο γιος του Χρίστος ανέλαβε τον σχεδιασµό των βραβείων τά οποία
και τυπώνονται για τις ανάγκες του συλλόγου και του «Aegean DX group».

Αριστερά ο SV8PKE Ιωάννης και το «element» Χρίστος, «Chris»…
Η ΕΡΚΑ επίσης έχει ένα ευρύ φάσµα δηµοσίων σχέσεων µε άλλους συλλόγους αλλά και
συναδέλφους κυρίως του εξωτερικού µε τους οποίους διατηρεί συνεχείς επαφές.
Καλλιεργούµαι τις παλιές γνωριµίες µας και επιδιώκουµε κάθε χρόνο νέες. Κάθε Καλοκαίρι
πολλοί συνάδελφοι ραδιοερασιτέχνες επισκέπτονται τά νησιά µας.
Άλλοι σαν απλοί επισκέπτες άλλοι για να ενεργοποιήσουν ένα από τά ΙΟΤΑ ή GIOTA reference. Έτσι και φέτος επισκέφτηκαν την Σάµο αρκετοί φίλοι µας πού από αυτούς ξεχωρίσαµε
µερικούς, όχι γιατί είναι καλύτεροι από άλλους µά απλά επειδή βρήκαµε τον χρόνο να
ανταλλάξουµε µαζί τους σκέψεις και απόψεις.
Έτσι… Μας ήρθαν αρχές καλοκαιριού η Κάθυ M3YOG διαχειρίστρια τού «SANDS CONTEST GROUP»
και ο σύζυγος της G1JYB Barrie. Επιθυµία να συναντήσουν τά µέλη της ΕΡΚΑ και να συζητήσουν µε κάποιους
από το «Aegean DX group». Ανταλλάξαµε απόψεις ραδιοερασιτεχνικές αλλά και άλλες.
Τους ενηµερώσαµε για το «Greek IOTA programme» και για το «Aegean VHF contest» αλλά και για το
«Aegean RTTY contest». Τά αποτελέσµατα αυτής της συνάντησης θα γίνουν σύντοµα αισθητά. Φιλοξενήθηκαν
από τον SV8IJZ Γιώργο
και την YLady του Μαρία.
Επίσης από τον SV8CYV
Βασίλη και γνωρίστηκαν
µε όλους µας. Γεύτηκαν
την πραγµατική «Hellenic
hospitality» Έφυγαν µε
τις καλύτερες εντυπώσεις
και τους περιµένουµε και
πάλι το επόµενο
καλοκαίρι, πιθανότατα
µαζί µε οµάδα βρετανών
ραδιοερασιτεχνών για µία
από κοινού
δραστηριοποίηση.
Η Κάθυ M3YOG διαχειρίστρια τού «SANDS CONTEST GROUP»
και ο σύζυγος της G1JYB Barrie.
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Μέσα στο καλοκαίρι από την Αυστραλία επισκέφτηκε την Σάµο ο VK2GBG Γιώργος.
Όταν έφτασε στον «Αρίσταρχο» (το ∆ιεθνές αεροδρόµιο της Σάµου) ζήτησε από τον οδηγό του ταξί να τον πάει σε
ένα φιλόξενο ξενοδοχείο στο Κοκκάρι (παραλιακό χωριό της Βόρεια Σάµου). Ο οδηγός επέλεξε να τον αφήσει
τυχαία στο Ξενοδοχείο «AMORE Bach» πού τυγχάνει να ανήκει στον φίλο ραδιοερασιτέχνη SV8FMA Κώστα.
Τι σύµπτωση !!! Περιττό να πούµε το τι ακολούθησε όταν µετά από δύο µέρες παραµονής του Γιώργου στο
διαµέρισµα του συνειδητοποίησαν ο ένας ποιος ήταν ο άλλος…Όπως οι περισσότεροι από τους παλαιότερους
γνωρίζετε ο GBG Γιώργος έχει καθηµερινή παρουσία στο
γνωστό ΝΕΤ του 14285.

VK2GBG Γιώργος, SV8FMA Κώστας (δεξιά),
SV8CYV Βασίλης (αριστερά).

Ο VK2GBG λοιπόν, γεννήθηκε και έζησε τά παιδικά του χρόνια στην Σάµο. Ο Γιώργος επέστρεψε για προσκύνηµα
στο νησί του µιάς και ο πατέρας του κατά την διάρκεια του τελευταίου πολέµου σκοτώθηκε από τους κατακτητές,
σε τοποθεσία τής ∆υτικής Σάµο.
Ο Κώστας SV8FMA πρόθηµα τον ξενάγησε και φυσικά τον πήγε στο τόπο εκτέλεσης του πατέρα του.
Η στιγµή εκείνη ήταν µεγάλης ψυχολογικής φόρτισης…
Συνάντησα τον VK2GBG Γιώργο, στο lobby του «Amore Beach». Πρόκειται για έναν γλυκύτατο άνθρωπο πού σε
κερδίζει από την πρώτη στιγµή. Είναι ένα ζωντανό αρχείο Ελληνικής ραδιοερασιτεχνικής ιστορίας, αλλά και της
ραδιοτοπογραφίας της Ελληνικής οµογένειας σε όλες τις άκρες του πλανήτη. Μακάρι να µπορούσαν να
καταγραφούν τά όσα εξιστορεί…
Φυσικά του έθεσα το θέµα πού δηµιουργείται από την λειτουργία του ΝΕΤ στους 14285. Με άκουσε προσεκτικά
και κατανόησε το πρόβληµα πού δηµιουργείτε µιας και ως γνωστό από την IARU, οι 14.285 KHz είναι διεθνώς η
συχνότητα κλήσης των QRP σταθµών.
Μού δήλωσε δε ότι από δώ και στο εξής εκείνος θα είναι στους 14.295 χιλιόκυκλους και όποιος θέλει να
πραγµατοποιήσει QSO µαζί του άς τον αναζητήσει στην παρά πάνω συχνότητα.
Βέβαια ο GBG είναι απλά ένας από τούς χρήστες του ΝΕΤ. Ελπίζουµε αυτή η δήλωση του να συµπαρασύρει και
άλλους ώστε εµείς οι υπόλοιποι έλληνες DXers να µην είµαστε στην ανάγκη να απολογούµαστε σε ερωτήσεις
συναδέλφων QRPers του εξωτερικού, για κακιές πρακτικές άλλων…
Aνάλογο πρόβληµα υπάρχει και µε πηγαδάκια δοκιµαστών µικροφώνων πού συχνάζουν στο DX window των 80m,
3.780-3.800 KHz…

Από την Σενεγάλη µας ήρθε ο Martii 6W7LX.
Συχνός επισκέπτης της Σάµου µιάς και κάθε καλοκαίρι
µαζί µε την σύζυγο του επισκέπτονται τα Ελληνικά νησιά.
Ο Martii είναι µηχανικός τηλεπικοινωνιών και υπηρέτησε
για πολλά χρόνια στον Φιλανδικό στρατό σαν αξιωµατικός
τηλεπικοινωνιών.
Πολλά κοινά ενδιαφέροντα πέραν του
ραδιοερασιτεχνισµού, συνδέουν τον συνάδελφο αυτόν µε
φίλους ραδιοερασιτέχνες εδώ στην Σάµο.

6W7LX MARTTI & SV8CYV Βασίλης
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Από το Βέλγιο χρόνια τώρα κάθε καλοκαίρι, µερικές φορές και δυό
φορές τον χρόνο, µας έρχεται το πολύ ενεργό µέλος της UBA, «Union
royale belge des amateurs-émetteurs»,
ή αν προτιµάτε «Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs»
µιάς και είναι Φλαµανδός, ο φίλος Dirk ON5CT µαζί µε την γυναίκα
του αγαπητή Luttgard.
Μαζί µας στο Αγαθονήσι, µαζί µας στους Αρκιούς, πήγε στους Λειψούς, πήγε
στην Ζάκυνθο βρήκε τον SV8CS, πήγε στην Χίο… Έχει επισκεφθεί σχεδόν σε
όλα τά Ελληνικά νησιά!
Ένας πραγµατικός Ελληνολάτρης πού ΞΕΡΕΙ την ιστορία µας. Μηχανικός
ηλεκτρολόγος στο επάγγελµα, και είναι το µάτι και το αυτί του Aegean DX
group Στην Κεντρική Ευρώπη.

ON5CT & YL LUTGARD

Ο PA3CGI Erik φυσικά από την Ολλανδία. Ο Ερρίκος µας έρχεται στην Σάµο πάνω από 25 χρόνια και
κάθε χρόνο. Έρχονταν σαν έφηβος, εδώ γνώρισε την γυναίκα του, εδώ έρχεται µε τά παιδιά του, εδώ έρχονται και
τά παιδιά του. Στην κυριολεξία άλλος ένας Σαµιολάτρης .
Ο Έρικ δεν είναι DXer αλλά βρίσκετε πίσω από οµάδες εκτάκτων αναγκών αλλά και πίσω από κάθε υπαίθρια
ραδιοερασιτεχνικής διοργάνωσης του τοπικού ραδιοερασιτεχνικού συλλόγου τους αλλά και πίσω από κάθε JOTA
του τοπικού συστήµατος προσκόπων.

Από τις κάτω χώρες µας ήρθε και ο OZ4WIL, o Dr. Niels Bo Suhr στον οποίο, αλλά και σε άλλους
∆ανούς συναδέλφους, είχε συστήσει την Σάµο για τόπο διακοπών ο OX3XR Πίτερ ένας από τους 12 Γροιλανδούς
ραδιοερασιτέχνες πού είχε έλθει στην Σάµο το 2008 και µάλιστα είχε γράψει και άρθρο στην «Ραδιοεπαφή» πού
ήταν ένθετη στο τεύχος ∆εκεµβρίου του 2008 του 5-9 Report.

Από την Ελβετία HB9TLL Marcel µαζί µε την σύντροφό του
την YL BETTINA.
Λόγω των µεγάλων «ευαισθησιών»
του κοινού στην περιοχή του µε ότι
εκπέµπει RF, ο Μαρσέλ έχει
αναπτύξει µια φοβερή
κατασκευαστική τεχνική στην
εγκατάσταση πολύ αποδοτικών
stealth κεραιών. Οι πληροφορίες του
µάς είναι εξαιρετικά χρήσιµες.
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Τόν Mirek OK1JMJ από την Τσεχία φυσικά.
Τον γνωρίσαµε για πρώτη φορά και ούτε είχαµε στο
παρελθόν κάποιο QSO µαζί του. Εκείνος βέβαια γνώριζε για
την ΕΡΚΑ και το «Aegean DX group» και έτσι µια εβδοµάδα
πρίν φθάσει στο νησί ζήτησε να µας συναντήσει στην
διάρκεια της παραµονής του εδώ.Έτσι τον επισκεφτήκαµε
στο ξενοδοχείο πού έµενε και αντί εµείς να τον κεράσουµε,
εκείνος µας προσέφερε µια µεγάλη ποικιλία από τις γνωστές
τσέχικες µπύρες δυναµίτη!!! Τά αποτελέσµατα τής
µπυροποσίας το βλέπετε στην ποιότητα της φωτογραφίας….
Ο Μίρεκ όµως ήθελε να µάθει για το «GreekIOTA award
programme», για το οποίο να ενηµερώνει στην συνέχεια
και του άλλους Τσέχους συναδέλφους του. Μόλις επέστρεψε µας έστειλε για έλεγχο τις πρώτες 12 QSL
κάρτες για επιβεβαίωση των επαφών του µε 12 αντίστοιχα Ελληνικά νησιά και την απόκτηση του
βασικού GIOTA chasers award.
Κλείνοντας, πρέπει να σηµειωθεί ότι έχει δηµιουργηθεί ένας πυρήνας γύρο από το «Military Affiliation
Radioamateur System –MARS» Έγιναν επαφές ενηµέρωσης, ανταλλαγής απόψεων αλλά και πιλοτικές
δραστηριοποιήσεις γύρο από κοινά θέµατα.Τά αποτελέσµατα ενθαρρυντικά αλλά και από πρακτικής
πλευράς είναι εκµεταλλεύσιµα. Αυτά επί του θέµατος…
Επίσης η ΕΡΚΑ διατηρεί επαφές µε το

Το Σώµα Εθελοντών Πυροσβεστών Πυθαγορείου ΣΕΠΠ.
Πιθανότατα το µόνο πιστοποιηµένο εθελοντικό πυροσβεστικό
κλιµάκιο για αστικές πυρκαγιές, βραβευµένο και από την Προεδρία
της ∆ηµοκρατίας και µε πλατειές σχέσεις µε όλα τά ανάλογα
πυροσβεστικά κλιµάκια ανά την Ευρώπη.
Αριστερά ο Αρχηγός του ΣΕΠΠ και για δύο φορές πρόεδρος της ΕΡΚΑ
Ηλίας Αθίτσος SV8CYU και δεξιά ο δεύτερος την τάξη και µια από τις
δυό ζωογόνες πυγές του εθελοντισµού στο Πυθαγόρειο, SV8ECA
Χρήστος.
Στο κέντρο ο πρόεδρος της ΕΡΚΑ SV8CYV Βασίλης.
Όπως επίσης διατηρούµε σχέσεις µέ την

ΕΟ∆ ΣΑΜΟΥ
Οι ραδιοερασιτέχνες συνάδελφοι πού επανδρώνουν την
τηλεπικοινωνιακή οµάδα της ΕΟ∆ ΣΑΜΟΥ είναι οί:
SV8IIS ∆ηµήτρης Καλατζής
SV8IIQ Στέλιος Παπαδάκης
SV8III Μανώλης Χ”∆ηδηµιτρίου
SW8MFK Κώστας Ελευθερίου
SW8QDD Ρήγας Ντρόλιος
SW8MFO Σταµάτης Λιόντας
SW8QDC Μιχάλης Σοφούλης

Κλείνοντας θέλουµε να ενηµερώσουµε όλους τους φίλους της ΕΡΚΑ
ότι στην ιστοσελίδα µας θα βρείτε συγκεντρωµένα όλα τά άρθρα για
κεραίες του SV1GK αγαπητού Ντίνου πού ευγενικά µας παραχώρησε
προς δηµοσίευση στην ιστοσελίδα µας, καθώς επίσης και όλα τά
άρθρα του SV1NK Μάκη, για την διάδοση, τις µπάντες, τά ψηφιακά
modes, το QRP, τις κεραίες. Μάκη σε ευχαριστούµε επίσης.
Ακόµη θα βρείτε µια πληθώρα άλλων πολύ ενδιαφερόντων θεµάτων, σε αρχεία pdf ώστε όποιος επιθυµεί να τά
τυπώσει και έτσι να έχει ένα εξαιρετικό ραδιοερασιτεχνικό εγχειρίδιο.

Κάντε κλίκ λοιπόν στο www.SZ8S.gr
Ευχόµαστε για τις γιορτινές µέρες ΥΓΕΙΑ και δύναµη σε όλους.
73 de SZ8S
Aegean Radio Association
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QUADRΙFILAR HELIX
QFH ANTENNA
Συνεχίζουµε µε την οικογένεια των ελικοειδών κεραιών από το προηγούµενο τεύχος 120.
H Tετράφυλλη ελικοειδής κεραία είναι βασικά µία ελικοειδής κεραία αλλά µε 4 σπείρες στο ίδιο
επίπεδο παράλληλα τροφοδοτούµενες σε φάση ανά 90 µοίρες . Αυτή αποτελείται από δύο πλαίσια
µήκους λ µε ελικοειδή µορφή το ένα λίγο µικρότερο από το άλλο για την προσαρµογή της
τροφοδοσίας της στά 50 Ωµ.
Το βασικό χαρακτηριστικό της είναι το ΤΕΛΕΙΟ ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΟΛΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ µε κυκλική πόλωση
που την κάνει να είναι η τέλεια κεραία για τους δορυφόρους αλλά και τις επίγειες επικοινωνίες είναι
“µικρή” δεν απαιτεί ground plane ή ανακλαστήρα , αλλά και ύψος , µισό µέτρο από το έδαφος είναι
αρκετό… εάν δεν υπάρχουν περιµετρικά εµπόδια.
Όταν ο δορυφόρος “ανατέλει” το σήµα του Beacon παραµένει σταθερό µέχρι την “δύση” του αυτό είναι
το τέλειο αποτέλεσµα που στήν πραγµατικότητα ακυρώνει το φαινόµενο που δηµιουργεί το Fading
λόγω αλλαγών στην πόλωση που δηµιουργείται από το φαινόµενο Faraday Rotation of electric field
vector
και ιδιαίτερα στο
Downlink οπως φαίνεται παραστατικά, το οµοιόµορφο σφαιρικό
πολοδιάγραµµα
Ακόµη και σε συχνότητες εκτός κατασκευής της το
πολοδιάγραµµα παραµένει “αυστηρά” σφαιρικό.

Τετράφυλλη ελικοειδής βάσεως και φορητή .
Και στόν δορυφόρο AMSAT OSCAR 7 oι µικρές κεραίες των Beacon
στους 1800 και 2200 ΜΗz.
Σύγκριση κεραιών QFH µε Cross dipole οι διαστάσεις και το βάρος
είναι µεγάλο γι΄αυτό και αντικατέστησαν τα δίπολα, µε τις QFH.

Ο ΟSCAR 7 στην κάτω δεξιά γωνία διακρίνεται η
τετράφυλλη ελικοειδής που ακόµα λειτουργεί µετά από 37
χρόνια στο διάστηµα !!!
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H λήψη και η εκποµπή µέσω δορυφόρων έχει µία
“ιδιοµορφία” , σχεδόν όλοι έχουν κινούµενη
τροχιά και οι διελεύσεις πάνω από την χώρα µας ή σε πλησίον τροχιές, λόγο του ύψους τους έχουν
µεν οπτική
επαφή , αλλά οι εκάστοτε γωνίες προς αυτούς δεν είναι οι ίδιες διότι συνεχώς
αλλάζουν.
Η παρακολούθηση ενός δορυφόρου µε συστήµατα “Tracking” έχοντας σαν αναφορά τα σήµατα από τα
Beacon (τους ραδιοφάρους ) του δορυφόρου έχουν κάποιο κόστος και απαιτούν προγραµµατισµούς µε
τις λεγόµενες
Κeplerian-elements- τροχιές σε συνδιασµό µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές κλπ
συστήµατα και φυσικά δεν είναι η πιο εύκολη λύση για τους απλούς ραδιοερασιτέχνες.
Πολλοί ενθουσιώδεις Ραδιοερασιτέχνες ακούν και οµιλούν µε Rubber-Duckies, ναι όταν ο
δορυφόρος είναι πάνω από το κεφάλι τους και αυτό είναι το πολύ ολίγων λεπτών QSO .
Μία κεραία όπως η QFH µπορεί να τους κάνει να ακούν τον δορυφόρο από την ανατολή
µέχρι την δύση του µε το ίδιο καλό σήµα χωρίς Fading χωρίς ουδεµία ρύθµιση χάρι στο
σφαιρικό οµοιόµορφο πολοδιάγραµµα της, και µε το ελάχιστο Doppler effect.
Η λύση των σταυρωτών διπόλων δεν έχει 100 % κυκλική πόλωση αφ΄ενός και είναι µόνο για την
διέλευση του δορυφόρου στο Ζενίθ, εφ όσον δεν είναι κινούµενο κάθετα και οριζόντια, αφ΄ετέρου σε
όλες τις άλλες γωνίες αρχίζει να ελλατώνεται ραγδαία η επικοινωνία µε Fading και µέχρι και την
παντελή απουσία λήψεως.
Οι δορυφόροι σχεδόν στο συνολό τους από το 1974 άλλαξαν τα cross dipoles που ήθελαν
ανακλαστήρα , αλλά και περισσότερο χώρο και βάρος µε τις QFH κεραίες.
Η ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο Dr. C.C. Kilgus του Αpplied Physics Laboratory του πανεπιστηµίου Johns Hopkins Univercity
ξεκίνησε το 1968 και ολοκλήρωσε το 1975 τις µελέτες του για την Τετράφυλλη ελικοειδή κεραία.
Oι ανακοινώσεις του είναι άκρως πρωτοποριακές και αποδίδουν τις δυνατότητες της κεραίας αυτής η
οποία είναι η µόνη που καλύπτει απολύτως τις δορυφορικές επικοινωνίες όχι µόνο στα διαστηµόπλοια
και τις επίγειες εγκαταστάσεις αλλά ειδικά στα φορητά δορυφορικά τηλέφωνα που οι τετράφυλλες ,
6φυλλες, 8φυλλες,ακόµη και 10φυλλες κεραίες που λόγω των υψηλών συχνοτήτων είναι πάρα πολύ
µικρές σαν τις Rubber Duckies αποδίδουν άριστα αποτελέσµατα.
Σήµερα όλοι οι δέκτες GPS (Global Possitioning System) χρησιµοποιούν αποκλειστικά κεραίες QFH.
Η ΘΕΩΡΙΑ
Η Quadrifilar ή Quadrafilar Helix είναι µία ηλεκτρονικά µικρή κεραία η οποία παρέχει κυκλική
πόλωση και ένα εξαιρετικά οµοιόµορφο σφαιροειδές ηµικυκλικό πολοδιάγραµµα η
QFH είναι µια
ελικοειδής µε 4 σπείρες-έλικες οµοιόµορφα ισαπέχουσες ηµικυκλικά στηριζόµενες σε ένα µονωτικό
κορµό-ιστό από πλαστικό σωλήνα (πχ. Κουβίδης ) διαµέτρου 40 έως 60 mm αναλόγως συχνότητος
και µεγέθους , Η τροφοδοσία της γίνεται µε οµοαξονικό καλώδιο 50 Ωµ . Η κεραία είναι DC
grounded.
Η κεραία διακρίνεται για τις µικρές διαστάσεις της, δεν απαιτεί ground plane , ή ανακλαστήρα,
λαµβάνει και εκπέµπει µε την ίδια ένταση –κατευθυντικότητα σε όλο το σφαιρικό πολοδιάγραµµά της.
Αυτό την κάνει ιδιαίτερα εύχρηστη όταν ευρίσκεται σε κινούµενες θέσεις όπως αυτοκίνητα, σε µικρά
πλοία ή σε σωστικές λέµβους όπου οι αλλαγές προσανατολισµού της δεν επιρεάζει την επικοινωνία
της, χρησιµοποιούνται δε αποκλειστικά στα δίκτυα Έρευνας και διασώσεως ΕLT (Emergency Locator
Transmitter).κλπ.
Στις ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες 146, 435, 1269, 2400 MHz και ανώτερες βρίσκει µεγάλη
εφαρµογή τόσο στα διαστηµικά σκάφη όσο και στις επίγειες εγκαταστάσεις.
Ειδικά για τους 29,5 ΜΗz όπου εδώ το fading στο Downlink είναι σοβαρό η µόνη λύση είναι αυτή η
κεραία. (∆εν είναι πολύ µεγάλη υψος 2,42 µέτρα διάµετρος 1,58 µέτρα ).
Η κεραία παρόλη την φαινοµενική κατασκευαστική ιδιόµορφία της είναι πολύ εύκολη να την
κατασκευάσεται και να είστε σίγουροι ότι αξίζει να έχετε µια κεραία για
λήψη και εκποµπή
πανκατευθυντική όχι µόνο στόν ορίζοντα αλλά και σε όλες τις γωνίες µέχρι το ζενίθ. Που καλύπτει
τόσο την οριζόντια πόλωση όσο και την κατακόρυφη, αλλά και την κυκλική.
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Το σφαιρικό 3D πολοδιάγραµµα της Τα δύο πλαίσια µήκους λ συνεστραµένα περί τον κορµό
κατά 90 µοίρες,
Αποτελείται από δύο πλαίσια λ σε περιστροφή για την επίτευξη κυκλικής πολώσεως ,τα ρεύµατα και
στα δύο πλαίσια έχουν διαφορά φάσεως 90 µοιρών.
Για να το κάνουµε πιο εύκολο µικραίνουµε το ένα πλαίσιο ώστε στο µεν ένα, το ρεύµα να είναι
αυτεπαγωγικό και στο άλλο χωρητικό.
Η σύνδεση γίνεται στην κορυφή η αντίσταση είναι γύρω στα 50 Ωµ ωµική
∆εν επιθυµώ να σας “κουράσω” µε αναλύσεις και θεωρητικές λεπτοµέρειες εάν κάποιος θέλει
περισσότερα στοιχεία ας επικοινωνήσει στο din.boxmail@gmail.com για κάθε περαιτέρω ανάλυση ή
πληροφορία.∆ίνω µεγαλύτερη έµφαση στην κατασκευή ώστε όσοι θέλετε να την κατασκευάσετε να
µην βρείτε δυσκολίες.
Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Οι διαστάσεις της κεραίας είναι :
300 / F

ΜHz

= λ

Mικρό πλαίσιο

Μεγάλο πλαίσιο

300.000/146 MHz =2054 mm

435 ΜΗz

λ = 2054 mm

690 mm

διάµετρος

D = 0,156 λ

320 mm

108 mm

ύψος

Η = 0,238 λ

489 mm

164 mm

περίµετρος

Ρ = 1,016 λ

2087 mm

701 mm

διάµετρος

D =0,173 λ

355 mm

119 mm

ύψος

Η = 0,260 λ

534 mm

179 mm

περίµετρος

Ρ = 1,120 λ

2300 mm

773 mm

∆ιάµετρος σωλήνος στοιχείων
•

Για τους 146 MHz

d = 0,0088 λ

18 mm

6 mm *

Στους 435 ΜΗz ο σωλήνας είναι 6 mm αλλά και 10 mm δεν έχει πρόβληµα για να περάσει το
RG-58c/u πιο εύκολα.

•
Λεπτοµέρειες στο σχέδιο 1

και

4

Υπάρχουν δύο βασικές
κατασκευαστικές παραλλαγές της κεραίας
η πρώτη
χρησιµοποιεί το
οµοαξονικό καλώδιο τροφοδοσίας της µέσω του ενός σωλήνα στοιχείου της, ώστε να είναι και balun.
Λεπτοµέρειες διελεύσεως του καλωδίου (RG-58 /CU) σχήµα 2 .
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Kαι ο δεύτερος στο σηµείο τροφοδοσίας στην κορυφή της τυλίγουµε 4 σπείρες
RG-58 /CU επάνω στον πλαστικό κορµό της κεραίας οµοίως για balun.
To υλικό
εξωτερικά
σωλήνα
συχνότητα

κατασκευής της για
αντοχή
στα
καιρικά φαινόµενα, από
χάλκινο
διαµέτρου ανάλογα µε το µέγεθοςλειτουργίας της από 6 έως 20 mm.

H από χάλκινο σύρµα (massif) 4 έως 6 mm για πολύ “ελαφριά”
κατασκευή. Στην περίπτωση αυτή το Βalun θα είναι µόνο εξωτερικό.

Στην επιλογή κατασκευής µε σωλήνες θα αποκτήσετε και εµπειρία “Υδραυλικού” Hi-Hi, στην µεν
κοπή είναι πιο επαγγελµατικό να κόψεται όλα τα κοµµάτια µε περιστροφικό κόπτη , αντί για το
κλασσικό σιδηροπρίονο ώστε να µην έχουν “άγριες” άκρες που πρέπει να τις λειάνουµε µετά µε
λίµα,ώστε να συναρµολογηθούν οι χάλκινες γωνίες-καµπύλες χωρίς πρόβληµα και να “ρουφίξουν” την
κόλληση .
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Η σωστή µέθοδος συγκολλήσεως είναι µε τελειωµένα όλα τα άκρα (µε τον περιστροφικό κόπτη)
τρίψιµο µε ψιλό σύρµα (για τις κατσαρόλες) ή πάρα πολύ ψιλόκοκκο γιαλόχαρτο να γυαλίσουν οι
άκρες τους το ίδιο και στις εσωτερικές επιφάνειες των χάλκινων γωνιών , για να φύγει η οξείδωση και
τυχόν άλλα στοιχεία και να γίνει η κόλληση σωστή. Προτείνω να τρίψεται καλά όλο το µήκος των
σωλήνων και για καλαισθησία πριν τους κολλήσετε. Εάν θέλεται να διατηρήσεται το γιαλιστερό του
χάλκινου σωλήνος µετά το τρίψιµο-κόλληµα περάστε το µε ένα διαφανές σπρέι βερνίκι. Εάν πάλι
έχετε “µυστήριους” γείτονες τότε η παραλλαγή είναι η µόνη λύση από λευκή µατ µέχρι µπέζ, καφέ,
πράσινη κλπ αποχρώσεις που προτιµάτε. Για να µην “ξεφλουδίζει” η βαφή πρέπει να περάσεται ένα
αστάρι ειδικό για ανοξείδοτα υλικά (αυτό έχει συνήθως χρώµα υποκίτρινο).

Για την συγκόλληση θέλουµε ένα “καµινέτο” αερίου,
κόλληση (καλάι), πάστα ή υγρό (Flux)
καθαρισµού για να γίνει η συγκόλληση στεγανή, (όλα τα υλικά θα τα βρείτε σε καταστήµατα µε
βιοµηχανικά είδη, κιγκαλερίας, ή υδραυλικών εξαρτηµάτων που µαζί µε τους χάλκινους σωλήνες
έχουν και τα εργαλεία κοπής και κολλήσεως ).
Ετοιµάζουµε τα οριζόντια µικρά τµήµατα και κολλάµε µε προσοχή τις 2 κεντρικές γωνίες στις σωστές
θέσεις-κατευθύνσεις συµβουλευτείται το σχέδιο 1 βήµα –βήµα. (Οι γωνίες-καµπύλες πρέπει να
κοληθούν σε αντίθετη κατεύθυνση και σε 45 µοίρες γωνία. Η µία πρός τα αριστερά και η άλλη προς τα
δεξιά.
Εφ όσον επιλέξουµε την περίπτωση Balun µέσω του σωλήνα τότε πρέπει να ανοίξουµε µία τρύπα στο
σηµείο της καµπύλης για να περάσει το RG-58c/u. σχέδιο 1.
Τα µεγάλα τµήµατα πρέπει να τα λυγίσουµε-κουρµπάρουµε
κάνουν “τσάκιση” µετά δεν επανέρχονται και κόβονται.

προσεκτικά γιατί

εάν λυγίσουν και

Προτιµήστε χάλκινο σωλήνα σε κουλούρα διότι είναι µαλακός ,ανοίξτε ένα µικρό τµήµα πατώντας
το ένα άκρο στο δάπεδο και κόψτε τα 6 ευθύγραµµα κοµµάτια δύο για το κάτω µέρος και τέσσερα
για το άνω, θα χρειασθούν και 10 (γωνίες)-προτιµήστε -καµπύλες. (Φ 18 mm για τους 146 MHz). Οι
καµπύλες είναι πιο εύχρηστες από τις γωνίες για την διέλευση του οµοαξονικού εντός αυτών για το
Balun).
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Το λύγισµα θέλει υποµονή και σιγά –σιγά µε τα χέρια να µικρύνη λόγω κούρµπας και να γίνει το µήκος
τόσο όσο πρέπει για την τελική συγκόληση.(εκτός από τον χαλκοσωλήνα σε κουλούρα) υπάρχει και
ευθύγραµµος χαλκός σε σωλήνες αλλά είναι σκληρός και δύσκολος ,ενώ σε κουλούρα είναι σχεδόν
έτοιµος -λόγω της κυκλικής µορφής της κουλούρας- να τον κόψουµε στα επιθυµητά µήκη και µε
λίγο άνοιγµα να έρθει στις επιθυµητές διαστάσεις.
Προσοχή :Ο χαλκός σε κουλούρα είναι µαλακός αλλά µετά την πρώτη διαµορφωσή του σκληραίνει γι
αυτό αφου έχουµε λυγίσει τα τέσσερα τµήµατα (τα δύο είναι µακρύτερα) τα συναρµολογούµε και
ελέγχουµε τις διαστάσεις και την γεωµετρική τους µορφή να συµπίπτει µε το επιθυµητό σχέδιο.
Τότε µόνο θα κολλήσουµε τις τελικές γωνίες και αφού κατά την συναρµολόγηση έχουµε σηµειώσει
κάθε θέση των γωνιών ώστε να µήν περιστραφούν και “χάσουµε” τα ακριβή σηµεία κλήσεως των 45
µοιρών αριστερά και δεξιά του οριζοντίου τµήµατος.

Η συγκόλληση µε καµινέτο θέλει προσοχή δεν χρειάζεται να έχουµε την φλόγα δυνατή στην αρχή
θερµαίνουµε µε συνεχείς κινήσεις το σηµείο κολλήσεως µετά το καθαρίζουµε µε το υγρό ή πάστα το
συναρµολογούµε και λείωνουµε την κόλληση στο σηµείο ενώσεως µέχρι να ρουφίξει µέσα στις
γωνίες ,δεν χρειάζεται υπερβολική ποσότητα πάντα µε χαµηλή “φλόγα” και συνεχείς κινήσεις για να
θερµαίνεται οµοιόµορφα το σηµείο “χωρίς να κοκκινίζει” .
Για να κρυώσουν τα σηµεία κολλήσεως έχουµε ένα βρεγµένο πανί και το περνάµε πάνω στο σηµείο .

Αφού τελειώσουµε µε τις κολλήσεις των άνω άκρων των πλαισίων συναρµολογούµε την κεραία στον
κορµό της και κολλάµε τις κάτω γωνίες αφού τις περάσουµε στον κορµό.

Self amalgamating Tαινία #23 της 3Μ
Στην περίπτωση του Balun µε το RG-58/CU προετοιµάζουµε τις άκρες ,τυλίγουµε τις 4 σπείρες, µία
σωστή µέθοδος είναι η επικάλυψή τους µε θερµοσυστελλόµενο “µακαρόνι” (διαµέτρου 80mm) ή άλλη
µε ταινία αυτοβουλκανιζόµενη (3Μ # 23) µία στρώση αρκεί .
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Εάν µεν είναι κοντά η κεραία µε τις συσκευές (µέχρι 20 µέτρα) µπορούµε να συνεχίσουµε µε το ιδιο
καλώδιο (RG-58C/U ) χωρίς ενώσεις
εάν είναι µακριά τότε στην βάση του κορµού βάζουµε ένα
οµοαξονικό συνδετήρα τύπου Ν θηλυκό και στο χονδρό καλώδιο που θα συνεχίσει το αντίσtοιχο Ν
αρσενικό. Το αµέσως επόµενο οµοαξονικό είναι το RG-213 ή ακόµη καλλίτερο το RG-214. (µε διπλό
πλέγµα) .Από την απόσταση εξαρτάται και η απώλεια από το καλώδιο τόσο στην λήψη αλλά και στην
εκποµπή.
H κεραία δεν θέλει κανένα προσανατολισµό , και µπορούµε να την στηρίξουµε µε τις συνήθεις
µεθόδους των στηριγµάτων µορφής “U” , τοποθετόντας εντός του πλαστικού σωλήνα ένα κοµµάτι
από ( µεταλλικό σωλήνα ) ώστε να µην σπάσει ο κορµός από την σύσφιξη των στηριγµάτων. Ή µε
κολλιέ τύπου “Terry” που σφίγγουν µε βίδα.
Στην περίπτωση του Balun µέσα από τον σωλήνα θέλει µία προσοχή να περάσουµε προηγουµένως ένα
σύρµα οδηγό “εύκαµτο”, και µετά να κολλήσουµε για να µην καεί το RG-58 ή να χρησιµοποιήσουµε
στά σηµεία των ενώσεων γωνιών επικάλυψη µε ταινία τεφλόν ή κορδόνι αµιάντου.
Στα σχέδια φαίνεται καθαρά η όλη διαδικασία
συναρµολογήσεως.
Σηµείωση: η κεραία έχει Bandwidth έτσι δεν
είναι
πρόβληµα
να την σχεδιάσουµε στίς
συχνότητες των δορυφόρων πρωτίστως και να
την χρησιµοποιούµε και
στις υπόλοιπες
παραπλήσιες της κάθε περιοχής πχ. κεραία σούς
146 MHz µπορεί να κάνει καλή λήψη και στους
137 ΜΗz που είναι οι µετεωρολογιακοί
δορυφόροι και στέλνουν φωτογραφίες για τον
καιρό και όχι µόνο.
Για τις συχνότητες πάνω από τους 435 MHz και
λόγω πολύ µικρών διαστάσεων η κατασκευή
πλέον γίνεται µε σύρµα αντί για σωλήνα.
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Το κάτω τµήµα της κεραίας στο κάθε πλαίσιο κολλάµε µόνο την µία γωνία αφού περάσουµε από τον
κορµό κολλάµε και την άλλη άκρη. Oι γωνίες πρέπει να κοληθούν σε γωνία 45 µοιρών προς τα δεξιά
και 45 µοιρών προς τα αριστερά σχέδιο 3.
Στην φωτογραφία φαίνεται το οµοαξονικό RG-58 εξωτερικά του κορµού είναι προτιµότερο να κατεβεί
εσωτερικά.
Όταν το οµοαξονικό περνάει µέσα από τον σωλήνα (Balun) τότε στο µέσον του κατώτερου τεµαχίου
ανοίγουµε δύο τρύπες –πλάι-πλάι-(ώστε να γίνει µία οβάλ 10x20mm) µε τρυπάνι

διαµέτρου 10 mm για να βγεί το καλώδιο στην ουσία πρέπει πρώτα να περάσουµε το καλώδιο από
κάτω πρός τα πάνω.

Στην φωτογραφία αυτή φαίνονται οι συνδέσεις των πλαισίων στην κορυφή µε τις δύο βίδες που
Στο κάτω άκρο τους συνδέεται το οµοαξονικό άκρο του καλωδίου του Balun.
Πρίν το τοποθετήσουµε στον κορµό και το καπάκι –τάπα µε το τετράγωνο ανεστραµένο κουτί
διακλαδώσεως (Κουβίδη) σχέδιο 5.
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Εδώ φαίνεται κατασκευή της κεραίας χωρίς τον κορµό, στο κάτω ακρο έχει µονωτήρα από Εrtalon ή
PTFE τεφλόν για την στηριξή της ).
Ο κορµός όµως την κάνει πιο ισχυρή στις καιρικές συνθήκες διευκολύνει την στήριξή της διέρχεται το
καλώδιο τροφοδοσίας από µέσα , στηρίζει το Balun και σταθεροποιεί τα πλαίσια από την συστροφή
(twist).

O ∆ιαστηµικός σταθµός

ISS που διαθέτει και αυτός QFH κεραίες

Οι ∆ιαστηµικές επικοινωνίες έχουν από χρόνια αρχίσει και όσο προχωρούµε ανεβαίνουν σε
συχνότητες πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουµε τους GigaHertz για να µην χάσουµε την
επαφή µε το διάστηµα.

Χρόνια πολλά και ευτυχισµένο το 2012
73 Κ.Ψιλογιάννης
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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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