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

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

(www.5www.5www.5---9report.gr9report.gr9report.gr)           
κάθε µήνα. 

 
• Αν θέλετε να στείλετε 
κείµενο µπορείτε να το 
συντάξετε σε WORD ή 
απλό κείµενο και να το 
στείλετε στο Ε-mail: 

sv5byr@hol.grsv5byr@hol.grsv5byr@hol.gr 
τουλάχιστον µια µέρα πριν 
το τέλος του µήνα για να 
δηµοσιευθεί στην επόµενη 

έκδοση. 

• Επιτρέπεται η ακριβής αντιγραφή 
και  επαναδηµοσιευση          

ΕΛΕΥΘΕΡΑ αρκεί να γίνει 
αναφορά στην πηγή. 
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ΝΕΑR VERTICAL INCIDEND  SKYWAVE  ANTENNAS 
 

 

ΚΕΡΑΙΕΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΠΡΟΣ   ΤΟ ΖΕΝΙΘ  900 ΕΩΣ 750 

 

Mετά την Quadrifilar  κεραία  για τα VHF  που καλύπτει οµοιόµορφα το ζενίθ και όλο το αζιµούθιο , 
για δορυφορικές επικοινωνίες που αναπτύξαµε στο τεύχος 121 ∆εκεµβρίου 2011. Ας δούµε τώρα το 
ίδιο θέµα στα HF  για επικοινωνίες  στις χαµηλές συχνότητες (1,8 έως 10 ΜΗz) εντός Ελλάδος δηλαδή 
από  0 έως  500  km. 

 

Οι κεραίες που χρησιµοποιούν οι περισσότεροι ραδιοερασιτέχνες είναι χαµηλών γωνιών και φυσικά για 
να έχουν την δυνατότητα επικοινωνιών DX. 

 

Οι χαµηλές γωνίες επιτυγχάνονται µε κεραίες  σε µεγάλο ύψος  και φυσικά µε κατευθυντικότητα  
αρκετών dB , βέβαια και κατακόρυφων που αποτελούν την εύκολη και φθηνή λύση . 

 

Αυτά για τις επικοινωνίες εκτός Ελλάδος . Τι γίνεται όµως όταν θέλουµε να µιλήσουµε µε  
συναδέλφους µέσα στην χώρα µας  στα HF ;  Με καλό σήµα χωρίς προβλήµατα ηµέρα ή νύχτα 
ανεξάρτητα από το γεωφυσικό  περιβάλλον (βουνά κλπ. Φυσικά εµπόδια) ; 

 

Η µόνη λύση είναι να  ανεβάσουµε τις γωνίες εκποµπής-λήψεως  στις 900 έως 750 µοίρες  πως  ; 

Να  χαµηλώσουµε το ύψος των  οριζόντιων κεραιών µας , φυσικά ούτε λόγος για τις  κατακόρυφες  
αυτές ξεχάστε τις, (λόγω χαµηλών γωνιών), είναι ακατάλληλες για  εντός Ελλάδος επικοινωνίες µόνο 
για µερικά χιλιόµετρα µε κύµα εδάφους. 

 

Εύκολη η προφορική απάντηση  αλλά δύσκολη στην πράξη, εκτός και εάν διαθέτετε τηλεσκοπικό ιστό  
µε κεραίες  στα  80,60,40 µέτρα  φυσικά µε traps 

 

Γιατί full-size σ’ αυτές τις συχνότητες έχουν µόνο µερικοί  φανατικοί των χαµηλών συχνοτήτων , αλλά 
και ικανοί να  δαπανούν πολύ σοβαρά ποσά γι’ αυτές. 

 

Υπάρχουν και τους παραθέτω κατωτέρω: 

ON4UN,  DJ6JC, OH6RM, K7EG, OZ8BV   Όλοι διαθέτουν full-size beams Quads, στα 160, 80 και 
40 µέτρα, όπως φαίνονται στις φωτογραφίες. 

 

Αυτές τις χρησιµοποιούν  κυρίως για  DX  και  διαγωνισµούς όπου οι χαµηλές συχνότητες  απαιτούν  
κεραίες σε αρκετές δεκάδες µέτρα ψηλά. 

 

Αλλά οι διαστάσεις τους είναι  εξωπραγµατικές … 
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Τηλεσκοπικός ιστός 50m  µε 80,40,20,15,10 µ Beams. ∆εξιά  Full-size beams 3 
στοιχεία για τα 160 m σε ύψος 80 µέτρα  και 5 στοιχεία για τα 80 m σε ύψος 100 
µέτρα . Τόσο ο ιστός  όσο και τα στοιχεία των κεραιών είναι από δικτύωµα για 
αντοχή (διαστάσεων 2,2 µέτρων µε εσωτερική πλατφόρµα για συντήρηση) 

 
Η Full-size  80 m  beam  σε χαµηλό ύψος για local QSO …Ηι 

Ας επανέλθουµε όµως στο κύριο θέµα µας  επικοινωνίες  µε ανάκλαση αλλά συνεχώς χωρίς  
ενδιάµεσα κενά για όλη την χώρα. 
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Η πιο απλή κεραία είναι ένα δίπολο  λ/2  στην αντίστοιχη συχνότητα full-size, 

Αλλά σε χαµηλό ύψος πόσο ;  θα εκπλαγείτε  ούτε καν λ/4  περίπου  λ/8 και ακόµη χαµηλότερα  για  
να έχουµε το µέγιστο σήµα κατακόρυφα στο “ζενίθ”. 

Τα πολοδιαγράµµατα  δείχνουν την αντίστοιχη ένταση του σήµατος αναλόγως του ύψους από το 
έδαφος και τις υψηλές γωνίες  ακτινοβολίας που έχουµε σαν αποτέλεσµα . 

 

Το σύστηµα NVIS  λειτουργεί στις συχνότητες  από 2 έως 10 MHz . Τα σήµατα πρέπει να περάσουν την 
ζώνη D και να ανακλαστούν  στην αµέσως επόµενη την F χαµηλότερης συχνότητας σήµατα δεν 
διαπερνούν την ζώνη D  ενώ υψηλότερων συχνοτήτων  δεν ανακλώνται  σε αυτές τις υψηλές γωνίες . 
Γι αυτό στα Ιονογράµµατα  αναζητούµε  την MUF  (maximum Useable Frequency) για να πετύχουµε 
την µεγαλύτερη απόσταση–µε χαµηλότερη γωνία- για  ανάκλαση.Τα 40 µέτρα και τα 80 µέτρα κυρίως 
αλλά και τα 160 µέτρα µπορούν να µας δώσουν καλές επικοινωνίες  εντός της χώρας µας  ανάλογα µε 
την ώρα ηµέρα-νύχτα , χαµηλή ή υψηλή  δραστηριότητα των ηλιακών κηλίδων. 

 

Το καταλληλότερο ύψος είναι το  λ/8  που στα 80 µέτρα είναι  9,75 µέτρα από το έδαφος, και στα 40 
µέτρα  4,80 µέτρα. Αυτό το βέλτιστο ύψος µας δίνει αφ’ ενός τις υψηλότερες γωνίες ,τις ελάχιστες 
απώλειες του εδάφους, αλλά και πανκατευθυντική ακτινοβολία δηλαδή σαν µία κάθετη κεραία. Γι αυτό 
τον λόγο  ότι κατεύθυνση και εάν έχει το δίπολό  σας  το πολοδιάγραµµά του  είναι  κυκλικό και 
οµοιόµορφο, αρχίζει να γίνεται κατευθυντικό όταν το ύψος του  είναι λ/2 και πάνω. 

Κάτω από αυτό  το ύψος το πολοδιάγραµµα παραµένει  κυκλικό  αλλά αρχίζουν οι απώλειες λόγω  
απορροφήσεως του εδάφους. 

 

Αντίθετα πάνω από το λ/8  αρχίζει στο ζενίθ να δηµιουργείται  µηδενική ακτινοβολία και χαµηλές 
γωνίες από µικρούς λοβούς που µόνο DX  σταθµούς εξυπηρετούν. 

 

Mε µία  καλή κεραία για  NVIS  µην περιµένετε να κάνετε  DX. Εάν θέλετε και τα δύο τότε 
θέλετε  τουλάχιστον άλλη µία κεραία.  

 

Τώρα που αρχίζει η άνοδος των  ηλιακών κηλίδων τα 80 µέτρα έχουν πολύ καλή διάδοση την νύχτα, 
όσο ξηµερώνει τα σήµατα στα 80 µέτρα απορροφώνται  από την ενεργό ζώνη   D. 

Tα 40 µέτρα  διαπερνούν την D και  είναι ικανοποιητικά κατά την διάρκεια της ηµέρας.  Την περίοδο 
της χαµηλής  δραστηριότητας των κηλίδων  τα 80 µέτρα  λειτουργούν  καλά την ηµέρα και 
παραδίδουν την “σκυτάλη” στα 160 την νύχτα. 

   

Ωραία όλα αυτά, αλλά  τι γίνεται  όταν δεν έχουµε χώρο  40 µέτρα  για  ένα δίπολο  στα 80 µέτρα  ή 
ακόµη και 20 µέτρα για ένα στα  40 µέτρα. Τότε πρέπει να ακολουθήσουµε τις αναγκαστικές λύσεις  
που  µας επιβάλει  ο εκάστοτε διατιθέµενος χώρος  -έχουµε ένα θετικό- την διεύθυνση του δίπολου  
δεν µας επηρεάζει διότι όπως προαναφέραµε  είναι κυκλικό. 

 

Μία λύση είναι  να τοποθετήσουµε  το οριζόντιο  δίπολο στον διατιθέµενο χώρο και ότι περισσεύει να 
“κρεµαστεί” στα δύο άκρα κατακόρυφα. 

 

Για ένα δίπολο στα 80 µέτρα  µε συνολικό µήκος 37,50 µέτρα  µπορούµε να το κάνουµε  16,5 και 16,5 
και να κρεµάσουµε 2,30 µέτρα σε κάθε άκρη ώστε το συνολικό του µήκος να είναι  37,50 µέτρα  χωρίς 
ουσιώδη  αλλαγή στην επίδοσή του.  

Το ίδιο και για τα 40 µέτρα . 
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Η λύση των  κεραιών  NVIS   δεν είναι πρόσφατη  στον Β παγκόσµιο πόλεµο  έτυχε µεγάλης αποδοχής  
ειδικά από τις Γερµανικές  διαβιβάσεις που  τις µελέτησαν εκτεταµένα και τις χρησιµοποίησαν κατά 
κόρον  µάλιστα  και σε κινούµενες µονάδες  ακόµη και σε θωρακισµένα οχήµατα.  

Ήταν τέτοια η εφαρµογή που  υπάρχει αρκετό φωτογραφικό υλικό , µάλιστα οι κεραίες είχαν την 
µορφή  κλωβού  «δήθεν» για τοποθέτηση παραλλαγής  από δίχτια κλπ. τέντες. 

Αντίθετα  οι άλλες δυνάµεις των συµµάχων είχαν ανακαλύψει ότι όταν απλά λύγιζαν τις κατακόρυφες 
κεραίες, µαστίγια  οριζόντια µε κάποιο «σχοινί»  είχαν καλύτερη επικοινωνία  -φυσικά  µε NVIS-. 

 

 

 

Στις φωτογραφίες φαίνεται καθαρά  η κεραία τύπου  κλωβού σε διάφορα Γερµανικά οχήµατα . Και σε 
φωτογραφίες  στο πεδίο της µάχης.  

Οι Αµερικανικές δυνάµεις τις χρησιµοποίησαν στο Βιετνάµ  που µε µικρή ισχύ επικοινωνούσαν σε 
κοντινές αποστάσεις λόγω της  ανακλάσεως σε µεγάλες γωνίες ήταν δύσκολα  να εντοπισθούν από τις 
αντίπαλες δυνάµεις, διότι το σήµα ερχόταν από τον ουρανό και όχι επίγεια  -σαν κύµα εδάφους-. 

Παραλλαγή  µε µονόπλευρη στήριξη  
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Όχηµα στην έρηµο µε την NVIS           Φορητός σταθµός µε οριζόντια  

Και  τηλεσκοπική για τα  VHF 

 
Στο  τεθωρακισµένο φαίνεται  η κεραία ειδικά για NVIS επικοινωνίες  
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Τηλεπικοινωνιακό όχηµα µε την κρύπτο συσκευή  «αίνιγµα» φαίνεται και το πλαίσιο  της 
κεραίας  για  επικοινωνίες   NVIS. 

 

Ένα άλλο στοιχείο για τις επικοινωνίες NVIS  είναι η χαµηλή ισχύς  της τάξεως των 10 Watts  που 
απαιτείται  για  επικοινωνία εντός της χώρας. 

Το θέµα του ύψους  εκτός από την γωνία  αλλάζει και την αντίσταση του δίπολου, σε ένα µέσο έδαφος  
(όχι βραχώδες) η αντίσταση έχει τις ακόλουθες τιµές: 

Για ύψος   4 m   8  Ω      µε  VSWR  6:1 

    6 m  15 Ω          3:1 

    8 m  25 Ω                     2:1 

  10 m  35 Ω         1,4:1 

  12 m  46 Ω                     1:1 

  14 m  57 Ω                    0,8:1 

Άλλη λύση είναι και το αναδιπλωµένο δίπολο  που το 4:1  BalUn το προσαρµόζει 

καλύτερα στα 50 Ω  και σε µικρό ύψος  πχ.  5 µέτρα  µε επίσης µεγαλύτερο εύρος συχνότητας . 

 Το  1997   για πρώτη φορά  έγινε  εγκατάσταση  κεραιών  σε κέντρα εκποµπής και λήψεως των 
Ενόπλων ∆υνάµεων  µε  κεραίες διπολικές  (Βroadband) για επικοινωνίες εντός της χώρας  σε χαµηλό 
ύψος για την εκµετάλλευση  του NVIS. 

H υποδοµή  για τις κεραίες  έγινε  µε τριγωνικούς ιστούς  και τροχαλίες  για την  

τάνυση και συντήρησή τους. 

Οι ανταποκριτές σε όλη την επικράτεια  είχαν δυνατά σήµατα και  ελάχιστο έως µηδενικό θόρυβο. 

Ήδη από το 1988  είχαµε εγκαταστήσει  σε περιφερειακές  µονάδες  δίπολα σε χαµηλό ύψος  για 
επικοινωνίες   µε το κέντρο. 

Ορισµένοι που χρησιµοποιούν κατακόρυφες κεραίες  για  εντός Ελλάδος επικοινωνίες  και «τυχαίνει»  
να  συνοµιλούν  λόγω «ισχύος»  διότι ένα πολύ µικρό τµήµα ανακλάται στις υψηλές γωνίες   δεν 
φαντάζονται τι  σήµα θα είχαν εάν χρησιµοποιούσαν οριζόντια  δίπολα  σε χαµηλό ύψος. 

Οι παλαιές παραδοχές  για τις διάφορες κεραίες  δεν  ισχύουν και θα ήταν σωστό αλλά και οικονοµικό  
αντί να καταναλώνουµε  εκατοντάδες  Watts  να εγκαταστήσουµε  τις κατάλληλες κεραίες για την 
επιθυµητή απόσταση . 
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Τριγωνικοί ιστοί µε ύψος 10 µέτρα για τα δίπολα  NVIS περιβάλλον επίπεδο µε “γρασίδι” 

ιδεώδεις συνθήκες, «κάπου» στην κεντρική Ελλάδα. 
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Το µέσον του δίπολου µε το Broadband  BalUn. Προσέξτε τον τρόπο στηρίξεως µε ροδάντζες 
πλαστικές για προστασία του καλωδίου , το ίδιο και για την κάθοδο, ο συνδετήρας µε ταινία 
αυτοβουλκανιζόµενη, και τα καλώδια   µε “µπούκλα” για να µην κόβονται µε τον αέρα και τις 
ταλαντώσεις η σύσφιξη µε χάλκινα επικασσιτερωµένα σωληνάκια, αντί για στρίψιµο , ο 
κεντρικός µονωτήρας από ertalon.  

To καλώδιο της κεραίας είναι τύπου NYAF   2,5 m2  πολύκλωνο και εύκαµπτο  µε µόνωση η οποία 
ελαττώνει τα στατικά παράσιτα  της βροχής και του αέρα (λόγω τριβής όταν είναι γυµνό)  ειδικά στις 
χαµηλές συχνότητες  που είναι  αρκετά ενοχλητικά . 

Τα σύγχρονα  συστήµατα NVIS  που  χρησιµοποιούνται σε µεγάλες χώρες  για την κάλυψη των 
επικοινωνιών τους  έχουν  και τις αντίστοιχες σύγχρονες κεραίες  ειδικές για κατακόρυφη ακτινοβολία  

στις φωτογραφίες  
φαίνονται οι διάφορες 
λεπτοµέρειες. 

 

Η  κεραία είναι  έτοιµη 
µε το πλέγµα για 
αντίβαρο για 

τοποθέτηση επάνω στην 
οροφή των αντίστοιχων 
οχηµάτων , φαίνεται και 
το coupler. Η κεραία 
διπλώνει ώστε να µην 
προεξέχει όταν δεν 
χρησιµοποιείται. 
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Υπάρχουν  και  δίπολα µε µονάδες προσαρµογής  από 2 έως 30 ΜΗz ειδικά για 
περιορισµένους χώρους  (συνολικό µήκος  8 µέτρα) 

 

 
 

H χρήση τους  είναι  εύκολη όπως και η εγκατάσταση γιατί στηρίζονται σε ένα απλό  ιστό  
στο έδαφος  
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Όπως βλέπετε  η τεχνολογία έχει λύσεις για όλες τις περιπτώσεις  εµείς πρέπει να επιλέξουµε την  
κατάλληλη  . 

 

Η πρότασή µου, είναι να δοκιµάσετε ένα απλό δίπολο στα 40 µέτρα σε χαµηλό ύψος και θα δείτε 
αµέσως την διαφορά στους σταθµούς  της Ελλάδος  … Τα REPEATERS  δεν καλύπτουν όλα τα σηµεία…

και  άλλο VHF και  άλλο  ΗF ...  

 

73 !    Κ. Ψιλογιάννης 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  131313   

50 50 50 ΧΡΟΝΙΑΧΡΟΝΙΑΧΡΟΝΙΑ   «««ISLANDS ON THE AIRISLANDS ON THE AIRISLANDS ON THE AIR»»»   

IOTA award programme. Τά πρώτα χρόνια…  

Από τo 1961 έως το 1985.       

 

 

 

 

 

 

 

 

Για το ΙΟΤΑ AWARD PROGRAMME του RSGB (Radio Society of Great Britain),  πάρα πολλοί συνάδελφοι, µεταξύ αυτών 
και εγώ, έχουν µια ιδιαίτερη προτίµηση, έναντι του αµερικανογέννητου DXCC.  

Γιατί τα ΙΟΤΑ έχουν το κύτταρο της θαλασσινής περιπέτειας, το όνειρο, τη φρεσκάδα, το ψάξιµο του χάρτη για τον εντοπισµό 
της µικρής εκείνης κουκίδας γής στην απεραντοσύνη του ωκεανού!  

Γιατί εµείς οι Έλληνες είµαστε ένας θαλασσινός λαός. Από την Πίνδο έως το Καστελόριζο… 

Η ιδέα να δηµιουργηθεί ένα τόσο δυναµικό πρόγραµµα πού να κάνει τά νησιά περιζήτητα στις ραδιοερασιτεχνικές µπάντες , 
συναρπάζει και φυσικά δίνει σε εµάς τους νησιώτικους σταθµούς ένα ακόµη παραπάνω πλεονέκτηµα.  

Από την άλλη δηµιουργεί ένα πρόσθετο ερέθισµα στους… στεριανούς σταθµούς να επισκέπτονται τά νησιά µας! 

Έτσι παρ’ ότι έχω και στο παρελθόν παρουσιάσει εκτενώς το ΙΟΤΑ Programme µέσα από τις σελίδες του  «5-9 Report»  (www.5
-9report.gr), το επιχειρώ και πάλι, έν όψη της 50ης επετείου από την δηµιουργία του, µέσα από τις σελίδες του αλλά και µέσα 
από τις σελίδες τής επίσηµης έκδοσης της ΕΕΡ «SV Νέα» µε ένα «άρθρο», αυτή τη φορά περισσότερο ψαγµένο από πλευράς 
ιστορικών στοιχείων, (µια άλλη αγάπη µου), αλλά και ποιο ενηµερωµένο µιάς και τά τελευταία χρόνια έχουν γίνει αλλαγές στις 
οποίες πρέπει να αναφερθώ.  

Αλλά, και αυτό είναι το βασικότερο για µένα, να δώσω το ερέθισµα σε νέους αλλά και παλαιότερους συναδέλφους να 
ασχοληθούν µε τά «Islands On The Air» ώστε το SV να κάνει αισθητή  παρουσία στον Μαραθώνιο των ΙΟΤΑ πού θα διαρκέσει 
δύο ολόκληρα χρόνια.  

Εµείς οι Έλληνες ραδιοερασιτέχνες σαν κάτοικοι µιάς καθαρά νησιωτικής χώρας πρέπει να δώσουµε δυναµικά το παρών σε αυτό 
το µαραθώνιο διετές contest! Το «Aegean DX group» από την µεριά του ενηµέρωσε το ΙΟΤΑ committee ότι θα στηρίξει εδώ 
στην χώρα µας αυτή την δραστηριότητα, για την οποία στο τέλος της σειράς αυτών των άρθρων θα παρουσιάσω αναλυτικά.  

Έτσι λοιπόν η ιστορία αρχίζει στα τέλη του 1961, 50 τόσα χρόνια πίσω… 

Ο Geoff Watt, ένας εξαίρετος και πολύ 
δραστήριος Βρετανός ακροατής βραχέων κυµάτων 
(SWLer, BRS-3129)  από το Norwich, µέσα από τη 
µεγάλη του αγάπη για την ακρόαση µακρινών και 
εξωτικών σταθµών, του δηµιουργήθηκε η ανάγκη 
να ενηµερώνει, να ανταλλάσσει και να 
διασταυρώνει πληροφορίες µε άλλους SWLers και 
ραδιοερασιτέχνες, σχετικά µε το τι αυτοί άκουγαν 
ή µάθαιναν στις ραδιοερασιτεχνικές µπάντες...   

1961 

 

Ο Geoff Watt 

SWL BRS-3129 

Εµπνευστής και ιδρυτής του  

«Islands On The Air» ΙΟΤΑ award pro-
gramme.   
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Έτσι ο Geoff  άρχισε να φτιάχνει ειδικές φόρµες συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών τις οποίες, από το Norwich του Norfolk 
της Αγγλίας, έστελνε µε το ταχυδροµείο στους φίλους του. Τους προέτρεπε να τις συµπληρώνουν µε ότι σταθµούς είχαν 
ακούσει, ή ότι πληροφορία µάθαιναν σχετικά µε µακρινούς σταθµούς, ή τι πρόγραµµα υπήρχε για κάποια operation, ή Qsl  infor-
mation, ή ακόµη πώς θα έπαιρναν επιβεβαίωση αναφοράς λήψεως από ένα µακρινό ραδιοφωνικό σταθµό από χώρες µέ όχι και 
τόσο οργανωµένη ταχυδροµική υπηρεσία...  

Αυτές τις φόρµες, πάλι µε το ταχυδροµείο, τις επέστρεφαν στον Geoff, σε σταθερή εβδοµαδιαία βάση. Τότε ο ενθουσιώδεις αυτός 
άνθρωπος, οµαδοποιούσε όλες αυτές τις πληροφορίες, πρόσθετε τις νέες δικές του, τις δακτυλογραφούσε και στη συνέχεια 
έστελνε τα δελτία αυτά των πληροφοριών, µαζί µε καινούριες φόρµες για συµπλήρωση, στους φίλους του και αυτοί σε άλλους… 

 Έτσι σιγά σιγά δηµιουργήθηκε ένα µεγάλο δίκτυο DX πληροφοριών και πληροφοριοδοτών. 

Αρχές του 1962 ο Geoff Watt έµαθε ότι κάτι αντίστοιχο µε την δικιά του ιδέα, είχε ξεκινήσει στην Αµερική από το «South Cali-
fornia DX club», το οποίο τύπωνε και έστελνε στα µέλη του έντυπα δελτία, τα «DX Bulletins», έναντι µιας µικρής 
συνδροµής, για κάλυψη των εξόδων. 

Του άρεσε η ιδέα και έτσι αυτός και µε την οµάδα, ας πούµε, συνεργατών που είχε συγκεντρωθεί γύρω του, δηµιούργησαν το 
«DX News Sheet – DXNS», που τυπώνονταν και ταχυδροµούνταν µε εβδοµαδιαία συχνότητα. Κόστος συνδροµής, 10 σελίνια, 
σηµερινή αξία περί το 1€.  

Όλη η δουλειά γίνονταν µε µια γραφοµηχανή και… πολλά-πολλά καρµπόν, σε ένα µικρό δωµάτιο στο σπίτι του Geoff, στο Νο 6, 
του  Balmore Road, στο Norwich του Norfolk. 

Ο όγκος των συνδροµητών του, ανέλπιστα αυξάνονταν συνεχώς  και το DXNS  εκτός από την Μ. Βρετανία στέλνονταν και σε 
άλλες χώρες της Ευρώπης. Μη ξεχνάτε για πιά εποχή µιλάµε και φυσικά όλα τά σηµερινά µέσα πληροφόρησης τότε δεν υπήρχαν 
ούτε στην πιο οργιώδη φαντασία… 

Τά προβλήµατα πού αντιµετώπιζε ήταν µεγάλα. Έγραφε ο ίδιος , στο κάτω µέρος του DXNS No 16: 

«… hpe to have duplicator in use vy sn nw, to give u a better News Sheet…». ∆ηλαδή, «ελπίζω σύντοµα να αποκτήσω 
ένα πολύγραφο για να µπορέσω να σας παρέχω ένα ποιοτικότερο News Sheet»! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το DX News Sheet  No 16 
του 1962 πού φέρει την 
υπογραφή του Geoff Watt 

 

(αρχείο SV8CYV) 
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Αρκετά χρόνια µετά, την έκδοση τού DXNS συνέχισε ο Gristopfer  J.  Page, G4BUE κάτω από την σκέπη του RSGB. Για 38 
χρόνια ήταν το βασικότερο εργαλείο χιλιάδων DXer ανά τον κόσµο από όπου αντλούσαν πολύτιµες πληροφορίες… 

Τελικά όµως τό DXNS έπεσε θύµα του διαδικτύου  µιας και η DX πληροφόρηση άλλαξε µορφή µέσα από το internet και έγινε 
πολύ άµεση καθιστώντας τα έντυπα DX bulletins που διανέµονταν ταχυδροµικά, παρωχηµένα… Γι’ αυτό τον λόγο το ∆Σ του 
RSGB αποφάσισε να διακόψει την έκδοσή του, µετά από 38 χρόνων ζωής και 1876 φύλλα! 

Στις 29 Ιουνίου 1999 εκδόθηκε το τελευταίο φύλλο Νο 1876, κλείνοντας την αυλαία της ιστορικής και πρωτοποριακής αυτής 
έκδοσης του Geoff Watt, του ανθρώπου που εµπνεύστηκε και δηµιούργησε την DX πληροφόρηση στη γηραιά ήπειρο. 

Ο Geoff δεν υπήρξε ποτέ ραδιοερασιτέχνης. Έµεινε µέχρι το τέλος της ζωής του ένας φανατικός SWLer.  

Προσωπικά είχα την χαρά της συνδροµής του DX News Sheet για τα τελευταία 2 χρόνια της έκδοσής του και να έχω στο αρχείο 
µου  το τελευταίο αποχαιρετιστήριο φύλλο, όπως επίσης και ένα αντίγραφο της φόρµας No 16, 13-19 Ιουνίου του 1962 µε την 
ιδιόχειρη υπογραφή του Geoff Watt. 

Σήµερα την διανοµή των DX bulletins σε ηλεκτρονική µορφή πλέον, έχουν αναλάβει άνθρωποι που είναι κοινωνοί των ιδεών του 
Geoff. 

Οι πληροφορίες φτάνουν στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές µας µέσω του διαδικτύου σε εβδοµαδιαία βάση, ή και σε καθηµερινή, 
µερικές φορές δε , σε πραγµατικό χρόνο! 

 

Νο. 48 

Το τελευταίο τεύχος του  

DX NEWS MAGAZINE  

Ιούνιος 1999. 

 

 

 

(αρχείο SV8CYV) 

 

Και το τελευταίο φύλλο του 

«DX News Sheet – DXNS» 

Νο. 1876 29/6/1999 
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Κατά την γνώµη, µερικών χιλιάδων συναδέλφων ένας από τους εγκυρότερους σήµερα παρόχους Dx bulletins είναι το ιταλικό 
«425 DX News» το οποίο και διανέµετε δωρεάν. Περισσότερες  πληροφορίες και εγγραφή µέσα από την ιστοσελίδα:   
www.425dxn.org  

Επίσης το: DX News Letter (DXNL). Με την γερµανική µεθοδικότητα!   

http://www.dxhf.darc.de/mailman/listinfo/dxnl  ∆ωρεάν και αυτό. 

Από Αµερική µεριά µας έρχονται τά DX News της ARRL:  

http://www.arrl.org/w1aw-bulletins-archive-dx 

επίσης τό http://www.njdxa.org/dx-tools/dx-news.php  και φυσικά πολλά άλλα δωρεάν. 

Βέβαια τώρα πιά υπάρχουν και τά εξειδικευµένα  για όλους εµάς τους τρελαµένους ΙΟΤΑ chasers µε πρώτο απ όλα το site της 
RSGB http://www.rsgbiota.org/activations/index.php,  

αλλά και το IOTA News and Skeds&IOTA operations calendar. http://islandchaser.com/     

Κλπ, κλπ, κλπ!!! 

Φυσικά αυτά είναι µερικά ενδεικτικά, αλλά υπάρχουν βέβαια και τα µε αµοιβή τά οποία όµως 
προσφέρουν πολύ µεγαλύτερο όγκο πληροφοριών  όπως το weekly & daily DX news. 

http://www.dailydx.com/   

Όµως η µεγάλη επανάσταση στην πληροφόρηση, πού έκανε τους ΙΟΤΑ κυνηγούς να χαλαρώσουν και 
να µην είναι διαρκώς σε αναζήτηση, έφερε το DX Packet Cluster και αργότερα τά Internet DX Clus-
ters, όπως το πασίγνωστο εργαλείο του  «DX Summit» από το Radio Arcala ΟΗ8Χ! 

 

 

 

 

 

Πίσω όµως στην ιστορία µας… 

Ήταν το 1964 και ο Geoff Watt, οραµατίστηκε την δηµιουργία ενός προγράµµατος βραβείων πού θα 
υποστηρίζονταν από σταθµούς που θα έκαναν εκποµπές µόνο από νησιά. 

Το «Islands On The Air On The Air» - IOTA award programme.  

Το καινούριο αυτό πρόγραµµα έδινε την διέξοδο σ’ αυτούς πού ήθελαν κάτι άλλο διαφορετικό από το κλασικό κυνήγι των 
ραδιοχωρών. Να ασχοληθούν µε κάτι πού να τους κέντριζε το ενδιαφέρον να ψάχνουν τις µπάντες για κάτι το διαφορετικό.  

Άλλωστε όσοι από τους DXers είχαν και έχουν µέτρια εξοπλισµένους σταθµούς, λίγο πολύ ότι υπήρχε από το DXCC µέσα στις 
δυνατότητές τους το είχαν κάνει. Για να σπάσουν το pile-up και να πάρουν επαφή από πολύ µακρινούς και δύσκολους σταθµούς 
χρειάζονταν πολλά περισσότερα πού δεν µπορεί ο κάθ’ ένας να διαθέσει. Έτσι λοιπόν σκέφτηκε ο Geoff ότι ένα πρόγραµµα 
βραβείων πού θα βασίζονταν σε ενεργοποιήσεις νησιών θα είχε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον και αποδοχή… Σίγουρα σκέφτηκε ότι θα 
δηµιουργούνταν µια δραστηριότητα στις µπάντες πολύ µεγαλύτερη από ότι µέχρι εκείνη την στιγµή. Επίσης θα δίνονταν η 
δυνατότητα σε πολλούς πού δεν µπορούσαν να οργανώσουν µια Dxpedition σε µια µακρινή, ή σχετικά µακρινή DXCC 
ραδιοχώρα, να ενεργοποιήσουν ένα νησί της δικής τους χώρας, ή του τόπου των διακοπών τους…. Άλλωστε η Ευρώπη έχει 
πολλά νησιά όπως άλλωστε και πολλά άλλα µέρη του κόσµου. Επίσης πολλές ραδιοχώρες του DXCC είναι από µόνες τους νησιά. 

Εκείνη την εποχή όµως, η ενηµέρωση των ραδιοερασιτεχνών γύρο από ένα γεγονός ήταν µια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Έτσι 
µαζί µε το DX News Sheet, το εµπνευσµένο δελτίο DX πληροφοριών πού διακινούνταν ταχυδροµικά, στέλνονταν και 
εκατοντάδες ενηµερωτικά δελτάρια σχετικά µε το νέο πρόγραµµα βραβείων.  

Το Islands On The Air Programme. 

∆εν χρειάστηκε να περάσει πολύς καιρός και ο πεισµατάρης Geoff µάζεψε γύρω του µερικές εκατοντάδες  ενθουσιώδεις οπαδούς 
της ιδέας του, που συνεπαρµένοι από την… θαλασσινή περιπέτεια, σάρωναν τις µπάντες για να εντοπίσουν νησιώτικους 
σταθµούς και να πάρουν την επαφή και την πολυπόθητη QSL κάρτα. Μόλις το κατόρθωναν έτρεχαν να το παρουσιάσουν στον 
Geoff για να το µετρήσει στη µερίδα τους και εάν ήταν από κάποιο καινούριο νησί, πού δεν είχε ξανακουστεί, να το αναγνωρίσει 
σαν ένα NEW ONE! 

Εν τω µεταξύ οι φανατικοί κυνηγοί ΙΟΤΑ αυξάνονταν συνεχώς. Όλοι ήθελαν να προσθέσουν άλλο ένα νησιώτικο γκρούπ στη 
συλλογή τους. Αυτό ακριβώς είναι και η σπονδυλική στήλη των ΙΟΤΑ.  

Τα ISLANDS GROUP… έναντι των ραδιοχωρών (ENTITIES). 

 

Έτσι αρχές του 1965 το πρόγραµµα ξεκίνησε µε περίπου 400 οµάδες νησιών, (Islands Group), πού παρουσιάστηκαν στον Πρώτο 
ΙΟΤΑ οδηγό, (DIRECTORY OF ISLANDS) και από αυτές τις οµάδες µόνο 194 έφεραν αριθµό αναφοράς. Για να καταλάβοµε δε την 
διαφορά του τότε µε το τώρα της ανάπτυξης  του βραβείου, όλα τά ελληνικά νησιά είχαν µόνο δύο αριθµούς αναφοράς. Το 
πασίγνωστο «ΙΟΤΑ EU-001» των ∆ωδεκανήσων τότε συµπεριλάµβανε και όλα τά υπόλοιπα νησιά µας και υπήρχε µόνο άλλος 
ένας αριθµός αναφοράς, το «EU-015» για την Κρήτη.  

Και στις δυό δε περιπτώσεις αναφέρονταν ότι το πρόθεµα ήταν το… «SV0»! 
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Εκείνος ο οδηγός περιείχε µόνο τά µεγαλύτερα νησιά από τις 5 ηπείρους του κόσµου. Νησιά όπως τά Κανάρια, η Μαδαγασκάρη, 
η Κορσική, Σικελία, τά Βρετανικά νησιά και γενικά ότι ήταν σχετικά γνωστό στους πολλούς.   

Εκείνη την εποχή εκτός από το εβδοµαδιαίο «DX News-Sheet» µόνο το «Les Nouvelles DX» πού εκδίδονταν από τον Jean 
Michel F6AJA αναφέρονταν συστηµατικά σε ειδήσεις σχετικές µε ενεργοποιήσεις νησιών για το ΙΟΤΑ programme. 

Αρχικά οι ΙΟΤΑ σταθµοί ήταν κυρίως από τους ραδιοερασιτέχνες µόνιµους κατοίκους των νησιών. 

DXpeditions σε νησιά χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το DXCC ήταν σχεδόν ανύπαρκτες. Άλλωστε εκείνη την εποχή, δεκαετία 
του 1960 µιλάµε, τά µηχανήµατα ήταν ογκώδη και δύσκολα στην χρήση. Επίσης οι δυσκολίες της µεταφοράς τους µε µικρά 
πλοία σε δυσπρόσιτα νησιά ήταν απαγορευτικές.  

Αλήθεια πόσο έχουν αλλάξει τά πράγµατα σήµερα!  

Όµως δειλά και µε µύριες δυσκολίες άρχισαν οι πρώτες ΙΟΤΑ εξορµήσεις  σε 
αποµακρυσµένα και δύσκολα νησιά. Σε αρκετά απ’ αυτά λέγετε ότι οι κάτοικοί τους 
έβλεπαν µετά από αρκετά χρόνια ξανά ξένους επισκέπτες!   

Η βιοµηχανία του µαζικού τουρισµού µόλις ξεκινούσε…  

Τά δύο πρώτα ΙΟΤΑ βραβεία για τά 100 νησιά εκδόθηκαν στις 14 Αυγούστου του 1966.  

Το Νο.1 έλαβε ένας Σουηδός ραδιοακροατής, SWLer Eskil Eriksson SM5-2086, το δέ 
Nο.2 έλαβε ο Άγγλος ραδιοερασιτέχνης WG «Bill» Hall G8JM. Την ίδια χρονιά 
εκδόθηκαν άλλα τρία τά οποία έλαβαν το Νο. 3 ο BRS-26222 (swl), το Νο. 4 ο W8BQH, το Νο. 5 ο ISWL-G.9601…  

Το 1967 εκδόθηκαν άλλα 8 βραβεία. Tό No.6 στον K4RZK, το Νο.7 στον SM6CAS, το Νο. 8 στον A-4886, το Νο. 9 στον I1JT, το 
Νο 10 στον W47141, το Νο. 11 στον I1AA και το Νο. 12 στον ISWL-G.6986. 

Το 1968 εκδόθηκαν 3 βραβεία και ακόµη 5 το 1969… 

Όµως αµέσως την επόµενη χρονιά το 1970 εκδόθηκαν 15 βραβεία. Μέχρι το τέλος του 1974 είχαν εκδοθεί 80 IOTA awards. Τά 
επόµενα δέκα χρόνια, µέχρι το 1984 δηλαδή, εκδόθηκαν άλλα 90 βραβεία… Σήµερα µερικοί από τους πρωτοπόρους εκείνους 
IOTA chasers, όπως ο G8JM (IOTA award No 2/1966) και ο SM6CAS (IOTA award No. 8/1967), είναι έν ζωή και βρίσκονται 
ψηλά στο «IOTA Honour Rol»l και είναι «Plaque of Excellence Holders»! 

 

Η µορφή των πρώτων ΙΟΤΑ awards το 
1966. 
 

Έτσι λοιπόν τά πρώτα εκείνα χρόνια τά NEW-ONE ήταν 
λίγα και αραιά. Φυσικά για να πέσεις πάνω σ’ ένα απ’ αυτά 
χρειάζονταν συνεχές, αδιάκοπο ψάξιµο στις µπάντες. 
Packet Clusters ή Real Time DX Reflectors, το DX SUM-
MIT… εκείνη την εποχή ούτε στα όνειρα των ποιο 
τολµηρών δεν υπήρχαν. Έτσι µ’ αυτές τις δυσκολίες το 
κυνήγι των ΙΟΤΑ σταθµών και η αύξηση του σκόρ ήταν 
ένας πραγµατικά µοναχικός άθλος.  

Φυσικά οι προχωρηµένοι είχαν κάθε λόγο να 
υπερηφανεύονται και να έχουν µια αξιοζήλευτη 
θέση στις συναντήσεις των συλλόγων τους! Ο Geoff 
έλεγχε τις QSL κάρτες µε µεγάλη σχολαστικότητα και 
κρατούσε αρχεία µε όλες τις ενεργοποιήσεις νησιών όπως 
επίσης και κάθε άλλο στοιχείο για να διασταυρώνει την 
εγκυρότητα των επιβεβαιωµένων επαφών….   

Έτσι σιγά σιγά συγκεντρώθηκε ένας αριθµός παθιασµένων 
κυνηγών ΙΟΤΑ, πού αντάλλασσαν πληροφορίες για την 
κίνηση στις µπάντες µέσω τηλεφώνου, και κρατούσαν την 
πληροφόρηση σε… κλειστό κύκλο. Όσο ο κύκλος τους 
όµως µεγάλωνε τόσο µεγάλωνε και το ενδιαφέρον γύρω 
από τά ΙΟΤΑ. Έτσι αποφάσισαν να καθορίσουν µία HF 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ για τις συναντήσεις τους, για να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες και να κάνουν ανακοινώσεις, 
σχετικά για το σε πιο νησί υπάρχει δραστηριότητα, ποιο 
νησί πρόκειται να ενεργοποιηθεί και άλλα σχετικά 
ραδιοερασιτεχνικά κουτσοµπολιά…  

Αυτή η συχνότητα ήταν το 14.260 KHZ SSB! 

 

Μετά την καθιέρωση της συχνότητας συνάντησης δηµιουργήθηκε και η ανάγκη συντονισµού των πολλών χρηστών πού 
συγκεντρώνονταν για ανταλλαγή πληροφοριών. Έτσι έγινε και η εµφάνιση των γνωστών ΝΕΤs µε την γνωστή λίστα αναµονής 
από τον NET CONTROLLER!  

∆εν είναι άλλωστε τυχαίο και να το προσέξετε ότι τά πιο δηµοφιλή ΝΕΤs είναι γύρω από τις κύριες ΙΟΤΑ συχνότητες.  

Αργότερα πολύ αργότερα, στις αρχές της δεκαετίας του’80 η δηµοτικότητα του ΙΟΤΑ προγράµµατος άρχισε να απογειώνετε. Σ’ 
αυτό αναµφισβήτητα κύρια συνέβαλε η ανάπτυξη της «βιοµηχανίας» του µαζικού τουρισµού.  
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Αναλογιστείτε πόσοι συνάδελφοι από ευρωπαϊκές χώρες επισκέπτονται κάθε χρόνο τά νησιά µας και πόσες χιλιάδες QSO 
πραγµατοποιούνται απ’ αυτά! 

Άλλος ένας λόγος ήταν ο σχεδιασµός και παραγωγή από τις µεγάλες Ιαπωνικές εταιρείες, µικρών ελαφρών µε ισχύ 100W και 
σχετικά φθηνών ποµποδεκτών. 

Αρχικά η Kenwood µε το 
50ράκι της, µερικά χρόνια 
µετά η Yaesu µε το FT-
100, η ICOM µε την 
µεγάλη σειρά των 
διαµαντιών της σειράς του 
IC-706 και µετά η µεγάλη 
έκρηξη των πραγµατικά 
υπέροχων αυτών µικρών 
έως λιλιπούτειων 
µηχανηµάτων FT-897, 
857, 817! Όπως και το IC
-7000 άλλωστε. 

Όµως ένα πρόβληµα 
όρασης πού αντιµετώπιζε 
ο Geoff, επιδεινώνονταν συνεχώς. Ατυχώς και η σύζυγος του αντιµετώπιζε 
σοβαρά προβλήµατα υγείας… 

Έτσι αρχές του 1985 υπέβαλε στο HF Committee της RSGB την πρόταση να 
τους παραχωρήσει την διαχείριση του βραβείου. Όµως µερικά από τά µέλη 
του ∆Σ της RSGB θεώρησαν τό θέµα δευτερεύον και αδιαφόρησαν!  

Το βραβείο κινδύνευε να χαθεί… 

Τότε ο Roger Balister G3KMA ένας από τά νεότερα µέλη του HF Committee, 
πρότεινε εθελοντικά να αναλάβει προσωπικά αυτός την διαχείριση του 
βραβείου µέσα στα πλαίσια της RSGB. 

Αρχές Μαρτίου του 1985, ο Committee Chairman, Martin Atherton G3ZAY, αποδέχτηκε εκ µέρους του  

«Radio Society of Great Britain» την πρόταση του Geoff Watt… 

 

Μanager του «Islands On The Air Award programme» ορίστηκε φυσικά ο Roger Balister G3KMA. 

 

Μια σελίδα ραδιοερασιτεχνικής ιστορίας έκλεινε και µια νέα εποχή άρχιζε… 

Μιά νέα πορεία για το µεγάλο αυτό βραβείο µόλις ξεκινούσε… 

  

Ο Geoff Watt υπήρξε πάντα ένας παθιασµένος SWLer. Ποτέ δεν θέλησε να γίνει ραδιοερασιτέχνης.  

Μόλις το 1992 µε το προσωπικό του αριθµό ραδιοακροατή, BRS-3129, ξεκίνησε να συγκεντρώνει QSL κάρτες από νησιά για το 
προσωπικό του βραβείο αφού είχε δώσει πιά την διαχείριση των ΙΟΤΑ στο RSGB. 

Έτσι στις 10 Μαρτίου του 1993 έλαβε το βασικό ΙΟΤΑ 100 και µέχρι τον Ιανουάριο του 1994 το προσωπικό του σκόρ είχε 
ανέλθει στα 390 islands group confirmed! 

 

Τέσσερις µήνες µετά, Μάιο του 1994 ο Geoff Watt, ο εµπνευσµένος αυτός άνθρωπος, έφυγε µακριά µας…  

Στις θάλασσες και τά πελάγη πού ποτέ δεν επισκέφτηκε… 

 

Σήµερα εάν ζούσε ο Geoff Watt, σίγουρα θα ήταν εξαιρετικά υπερήφανος, µιάς και το βραβείο πού εµπνεύστηκε και υποστήριξε 
µόνος του για πάνω από 20 χρόνια, εξακολουθεί να αναπτύσσεται ραγδαία και πάντα φρέσκο να είναι το πιο αγαπητό DX 
AWARD διεθνώς! 

 

                                                                                                           73 de SV8CYV 

                                                                                                                                    Βασίλης Α. Τζανέλλης 

                                                                                                                                Aegean DX group member 

                                                                                                                                  RSGB Corporate Member 

                                                                                                                                       & IOTA Member 

Οι φωτογραφίες δηµοσιεύονται µε την άδεια του RSGB 

 

Photos are reproduced with the kind permission of RSGB. 
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O νερόµυλος του Gelligroes, όπως είναι σήµερα 

 

Ήταν στον παλιό,  Ουαλλέζικο υδρόµυλο του 17ου αιώνα, που τη νύχτα 14 προς 15 Απριλίου 
του 1912 ένας  νεαρός ραδιοπειραµατιστής, πρωτοπόρος εκείνης της εποχής, λάµβανε τα αγωνιώδη 
σήµατα του πλοίου «Τιτανικός», που µόλις είχε συγκρουστεί µε ένα παγόβουνο! 

Ο υδρόµυλος ήταν ιδιοκτησία της οικογένειας  Moore και ο  Άρθουρ (Artie) Moore, ο 
µεγαλύτερος γιος,  (1887–1949), ήταν ένας ανήσυχος και εφευρετικός ραδιοερασιτέχνης (25 ετών 
τότε), που χρησιµοποιούσε το χειροποίητο ραδιοεξοπλισµό του, κάνοντας ακρόαση των εκποµπών των 
πλοίων τη µοιραία νύχτα. Η περιστροφή της φτερωτής του µύλου, έδινε κίνηση στη γεννήτρια του 
Moore, που µε τη σειρά της τροφοδοτούσε τον πρωτόγονο ποµποδέκτη του.  

 

 

Αριστερά: Ar-
thur Moore.  

 

 

∆εξιά:   

ο 
χειροποίητος 
ποµποδέκτης 

του 
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Άριστος γνώστης και χειριστής του κώδικα Μορς ο Moore, µόλις είχε λάβει (12:50) ένα 
εξασθενηµένο σήµα που έλεγε: «CQD CQD SOS de MGY*. Η θέση µας είναι:  41.44N 50.24W. 
Ζητούµε άµεση βοήθεια. Ελάτε αµέσως. Το πλοίο µας έχει συγκρουστεί µε παγόβουνο και 
βυθίζεται. Προσπαθούµε να επιβιβάσουµε τις γυναίκες στις βάρκες».  

*MGY: Το call sign του Τιτανικού 

Συνέχισε να γράφει  τα σήµατα που λάµβανε, µην πιστεύοντας στις λέξεις που έβλεπε να 
σχηµατίζονται!  Το τελευταίο σήµα έλεγε: «Ελάτε όσο πιο γρήγορα µπορείτε. Το µηχανοστάσιο 
γέµισε νερά µέχρι πάνω στους λέβητες» 

Ο Artie έτρεξε αµέσως  να ενηµερώσει τους ντόπιους και τη χωροφυλακή για τις φοβερές 
ειδήσεις, αλλά κανείς  δεν τον πίστεψε. ∆ύο ηµέρες αργότερα επιβεβαιώθηκε από τον εθνικό Τύπο. Ο 
Artie είχε πράγµατι λάβει τις µεταδόσεις και µάλιστα, είχε πει ότι το παλαιό CQD, χρησιµοποιήθηκε 
παράλληλα µε το νέο SOS, από τους ραδιοχειριστές του Τιτανικού. Η απ’ ευθείας λήψη αυτών των 
µεταδόσεων από τον Artie, θεωρείται η µόνη χερσαία λήψη στη Μεγάλη Βρεττανία και ενδεχοµένως, σ’ 
όλο τον κόσµο. Στην Αµερική αναµεταδόθηκαν από  άλλα σκάφη, που βρέθηκαν στην εµβέλεια 
εκποµπής του Τιτανικού. (διαβάστε εδώ: http://www.encyclopedia-titanica.org/david-sarnoff-at-
work.html για το ρόλο του David Sarnoff στην αναµετάδοση των σηµάτων του Τιτανικού). 

Μόλις άκουσε για το επίτευγµα του Artie, ο Marconi έσπευσε να τον συναντήσει και να δει τις 
χειροποίητες κατασκευές του. Αµέσως τον προσέλαβε στην επιχείρησή του ως σχεδιαστή. Το 1932 ο 
Artie κατοχύρωσε µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας το «µετρητή ηχούς», µια πρώιµη µορφή Sonar. 

 
Το µοιραίο δροµολόγιο του Τιτανικού, που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ! 

 

 
 

Το Σαββατοκύριακο  14 και 15 Απριλίου 2012, 100 χρόνια µετά  τη βύθιση του Τιτανικού, η 
ερασιτεχνική κοινότητα της περιοχής Blackwood ενεργοποίησε το ειδικό call sign GB100GGM από τον 
παλιό µύλο του Gelligroes, κοντά στο Pontllanfraith, για να τιµήσει τη µνήµη του Α. Moore. ∆είτε 
λεπτοµέρειες στο www.gw6gw.co.uk 
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Η ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ «ΤΙΤΑΝΙΚΟΥ» 
 

 ∆ε θα µπορούσε ένα τόσο µεγάλο και µοντέρνο πλοίο όσο ο «Τιτανικός», να µην ήταν 
εξοπλισµένο µε την τελευταίου τύπου ραδιοτηλεγραφική εγκατάσταση του καιρού εκείνου. Πράγµατι, 
ένας σπινθηριστής (spark gap) ισχύος 5KW τροφοδοτούσε τη µήκους 160µ. και 52µ ύψους δισύρµατη 
κεραία Μαρκόνι τύπου Τ. 

 
Η κεραία του Τιτανικού ήταν, για την ακρίβεια, “twin T”, είχε δηλ. δίπλα της άλλη µία ίδια, ώστε 

να της προσδίδει κάποιο gain. Και οι δυο κεραίες τροφοδοτούνταν στο µέσον µε µια τετρασύρµατη 
κάθοδο, που κατέληγε στο συντονιστικό κύκλωµα του ποµπού. 

 
Η κεραία «Twin T» του Τιτανικού 
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Σχεδιάγραµµα του ποµπού 

 
Το “Marconi room” του Τιτανικού. Αυθεντική φωτογραφία, παρµένη από επιβάτη 

 

Με τις απώλειες που υπήρχαν σ’ ένα τέτοιο κεραιοσύστηµα, ζήτηµα ήταν αν έφταναν στην 
κεραία 500 W, που όµως ήταν αρκετά για να καλύψουν αποστάσεις 500 µιλίων την ηµέρα και άνω των 
2000 µιλίων τη νύχτα. Ο ποµπός του Τιτανικού µπορούσε να εκπέµψει σε δύο συχνότητες: στους 666 
ΚΗΖ, για την αποστολή τηλεγραφηµάτων και στους 500 ΚΗΖ, που ήταν η emergency συχνότητα. 

Η εγκατάσταση περιλάµβανε και το δέκτη «Maggie», ένα µαγνητικό ανιχνευτή κατασκευής 
Μαρκόνι, µε βελτιωµένες ικανότητες λήψης έναντι του προγενέστερου δέκτη coherer. Υπήρχε επίσης 
ως εφεδρικός(!) κι ένα  νέας τεχνολογίας «θερµιονικό» tuner, µε τις πρόσφατα εµφανισθείσες λυχνίες 
(tubes), που όµως εκείνη την εποχή χρησιµοποιούνταν ως ακουστικές ενισχύτριες, που απλά έκαναν 
περισσότερο ακουστά τα σήµατα που λαµβάνονταν από τις κρυσταλοδιόδους γαληνίτη.  Με αυτό τον 
προηγµένο για την εποχή του εξοπλισµό, ο Τιτανικός ήταν σε θέση να επικοινωνεί µε τα παραπλέοντα 
πλοία σε µεγάλες αποστάσεις από αυτόν, αλλά και µε τους παράκτιους ραδιοτηλεγραφικούς σταθµούς, 
που άρχισαν να εγκαθίστανται κατά µήκος των ακτών του Ατλαντικού. Κατά τη νύχτα του ναυαγίου ο 
Τιτανικός είχε επικοινωνία µε δύο επίγειους σταθµούς (Cape Race Newfoundland, Cape Sable Nova 

Scotia) και µε 11 πλοία. Το SOS του άκουσαν συνολικά πέντε επίγειοι σταθµοί και 22 πλοία. Στο 
διάστηµα των 36 ωρών από την αναχώρησή του ως την πρόσκρουσή του µε το παγόβουνο, είχε στείλει 

250 τηλεγραφήµατα! 
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Ο Magnetic detector (“Maggie”) του Τιτανικού 

  

 
 

Το «Marconi room» του «Olympic»,          Σύγχρονη αναπαράσταση του 

   αδελφού πλοίου του Τιτανικού        “Marconi room” του Τιτανικού 

 
 

Jack Phillips και Harold Bride. Οι δύο ραδιοτηλεγραφητές του Τιτανικού 
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∆ιάγραµµα επικοινωνίας πλοίων µε επίγειους σταθµούς 

Πηγές: 

“The RMS TITANIC radio page” http://www.hf.ro/#link 

 “Titanic anniversary: how radio ham Artie Moore heard SOS” http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-
17582767 

“The Radio Legacy of the R.M.S. Titanic” http://avsia.com/djohnson/titanic.html 

“Titanic's Aerial” http://titanic-model.com/marconi/article.shtml 

“The Marconi Wireless Installation in R.M.S. Titanic” 
http://marconigraph.com/titanic/wireless/mgy_wireless.html 

 
73 de SV8QDJ 

 
 

Rotary spark gap σε λειτουργία 
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2  0  1  1 
MULTI OPERATOR ALL BANDS ALL MODE 

 
 
 

 

 

 

MULTI OPERATOR ALL BANDS SSB 

 
MULTI OPERATOR 50 MHZ ALL MODE 

 
MULTI OPERATOR 144 MHZ ALL MODE 

 
MULTI OPERATOR 144 MHZ SSB ONLY 

 
SINGLE OPERATOR ALL BANDS ALL MODE 

 
SINGLE OPERATOR ALL BANDS SSB ONLY 

 

YO2KDT 437 QSO 13425310 pts 
J48S 361 QSO 10145690 pts 
SZ8S 335 QSO 9857312 pts 

SZ8XIO 153 QSO 5543123 pts 
SY1P 38 QSO 1456689 pts 

      

SX2E 109 QSO 4355788 pts 

SY7SOG 61 QSO 2564565 pts 

YT7C 444 QSO 15087200 pts 

HG6Z 405 QSO 8621646 pts 

YT1V 300 QSO 7455045 pts 

SY1AQN 108 QSO 287033 pts 
SZ3P 81 QSO 208970 pts 

SZ7TRC 36 QSO 88176 pts 

UW5W 180 QSO 5450658 pts 
SW1MNE 128 QSO 4557090 pts 
SW1QEC 121 QSO 4120567 pts 
YO5DAS 75 QSO 1559760 pts 
SW1PBH 57 QSO 267567 pts 
SW1NJW 56 QSO 220445 pts 
SV1EN 52 QSO 144322 pts 

SW1KYQ 30 QSO 16780 pts 
SW1OBT 24 QSO 6425 pts 

YO5KER/P 130 QSO 64546240 pts 

YO6XK 125 QSO 59738090 pts 

SV7HRJ 74 QSO 5793549 pts 

SX0A 38 QSO 2455789 pts 
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SINGLE OPERATOR 50 MHZ ALL MODE 

 
SINGLE OPERATOR 50 MHZ SSB ONLY 

 
SINGLE OPERATOR 50 MHZ CW ONLY 

 
SINGLE OPERATOR 144 MHZ ALL MODE 

 
SINGLE OPERATOR 144 MHZ SSB ONLY 

 
SINGLE OPERATOR 144 MHZ FM ONLY 

 
CHECK LOG 

 

DL2OM 143 QSO 18006528 pts 
SV8CS 65 QSO 2721576 pts 
LY2SA 24 QSO 685480 pts 
HA5CW 24 QSO 523735 pts 

SV2JAO/P 189 QSO 34560789 pts 
SV5DKL 95 QSO 11542500 pts 
SV2IPF 98 QSO 7462976 pts 
SV2FLQ 38 QSO 2345667 pts 
EA3FHP 10 QSO 23890 pts 
EA8BPX 7 QSO 12444 pts 
OE6HLF 2 QSO 5134 pts 

SP3/DL3BQA 2 QSO 4567 pts 

SV5BYR 134 QSO 15765882 pts 

LZ2ZY 163 QSO 2739254 pts 
LZ1V 108 QSO 1539876 pts 
J48YA 100 QSO 1446812 pts 

SV1EIW 102 QSO 1002489 pts 
SW1MRV/P 91 QSO 980560 pts 
SW1MNF 62 QSO 456789 pts 

SW1JCO/P 56 QSO 344670 pts 
LZ5IL 40 QSO 191292 pts 

SW1ONE 30 QSO 100980 pts 
SW1QED 4 QSO 4860 pts 

   
   

SW1MQJ/P 104 QSO 1450998 pts 
SW2HTI/P 99 QSO 1216784 pts 
SV4CDB/P 74 QSO 442508 pts 

SV8/SV9FBP 46 QSO 245670 pts 
SW5KKR 30 QSO 100899 pts 
SW3PGW 28 QSO 85790 pts 

LZ3RX 16 QSO 23450 pts 
SW1MOO 11 QSO 20670 pts 
SV1OBY 7 QSO 12550 pts 

SW1ONL 119 QSO 980550 pts 

SV1FYX 11 QSO 22345 pts 

SW1QEY 9 QSO 20789 pts 

SV1AAK/P 1 QSO 80 pts 

SZ1EETT 53 QSO   
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AEGEAN VHF CONTEST AEGEAN VHF CONTEST 
20122012  

 

Θα είµαστε όλοι εκεί !! 
 

 

Μερικές χρήσιµες οδηγίες εκ του contest manager ! 

 

Ο καθένας µπορεί να λάβει µέρος στον διαγωνισµό από οποιοδήποτε σηµείο 

Το µόνο που χρειάζεται  σε κάθε επαφή σας είναι να δίνετε RST (report) – SN (αύξοντα αριθµό 
επαφής ξεκινώντας από το 001) – QTH LOCATOR 

Στο ηµερολόγιο σας  θα πρέπει ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ να αναγράφετε την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ UTC , και το 
MODE κάθε επαφής. Επίσης θα πρέπει να αναγράφετε σε ποια κατηγορία έχετε λάβει µέρος 

To ηµερολόγιο σας µπορεί να είναι σε ηλεκτρονική ή σε χειρόγραφη µορφή 

Σε ηλεκτρονική µορφή το αρχείο µπορεί να είναι ADIF,CABRILLO,EXCEL,WORD 

Μετά το τέλος του διαγωνισµού όσοι σταθµοί επιθυµούν να λάβουν µέρος στην κατάταξη θα πρέπει να 
στείλουν αντίγραφο του ηµερολογίου τους στον contest manager είτε µέσω email στο 
sv2dcd@yahoo.com είτε ταχυδροµικώς εάν πρόκειται για χειρόγραφο µε συστηµένη επιστολή στην 
ταχυδροµική διεύθυνση 

 

           ΦΙΣΚΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ , ΓΚΟΥΖΓΚΟΥ 1,ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ, ΤΚ 52200 

 

Όταν θα στείλετε το αντίγραφο µέσω email θα παραλάβετε άµεσα αυτοµατοποιηµένη απάντηση ότι 
το αντίγραφο σας έχει ληφθεί κανονικά. ΕΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ 
Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ. 

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας µε τον contest manager είναι 

ΣΤΑΘΕΡΟ : 2467042226 

KΙΝΗΤΟ : 6972858742 

FAX : 2467044152 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ !! 

 

ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΧΑΝΕ ΛΑΒΕΙ 
ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΛΛΑ ΤΟ LOGBOOK ΤΟΥΣ ∆ΕΝ ΕΦΤΑΣΕ ΠΟΤΕ ΣΤΟΝ CONTEST 

MANAGER 

ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟ 

 

ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΚΡΙΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ 

ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟ CONTEST ∆ΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟ 5-9report ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ CALLS TΩN ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ LOGBOOK ΕΧΕΙ ΛΗΦΘΕΙ 

ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ CALLS ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ 
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ΚΑΘΕΤΗ   ∆ΙΠΟΛΙΚΗ   ΚΑΘΕΤΗ   ∆ΙΠΟΛΙΚΗ   ΚΕΡΑΙΑΚΕΡΑΙΑ  
Coaxial  AntennaCoaxial  Antenna  

  
 

 

Πολλοί  ραδιοερασιτέχνες  θέλουν να εγκαταστήσουν  κάθετες κεραίες αλλά έχουν πρόβληµα 
χώρου µε τα  “Radials” τα ακτίνια της τεχνικής γης που θέλουν αρκετά µέτρα οριζόντια γύρω 
από την κεραία ανάλογα µε την συχνότητα λειτουργίας της κεραίας ! 

Και ενώ θα µπορούσαν να την τοποθετήσουν στην άκρη της ταράτσας τα ακτίνια τους 
απορρίπτουν την θέση που στην ουσία δεν θα εµπόδιζε . 

Η προτεινόµενη λύση της κατακόρυφης  διπολικής κεραίας δεν χρειάζεται ακτίνια διότι αυτά 
φαντασθείτε τα να  «κρέµονται» κατακόρυφα και να δηµιουργούν το άλλο ήµισυ του 
δίπολου. Σαν  ένα «µανίκι»  γι’ αυτό και ονοµάζεται  Sleeve Antenna, skirt  ή Coaxial . 

 Στην ουσία είναι µία  δίπολος που η κάθοδός της αντί να  είναι εξωτερικά διέρχεται 
εσωτερικά  ανάµεσα στο ένα τµήµα του δίπολου και γι’ αυτό ονοµάζεται και coaxial. 
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Αυτή η διέλευση  λειτουργεί και σαν  BalUn  και την κάνει να έχει ένα οµοιόµορφο  κυκλικό 
διάγραµµα ακτινοβολίας  µε πολύ  χαµηλή γωνία   στον ορίζοντα. 

∆εν είναι κάποια νέα παραλλαγή κεραίας ήδη είναι 75 χρόνων, από  την σχετική  
πατέντα που κατέθεσε ο A.B. Bailey  το 1937   (U.S. patent # 2184729).  

Είναι κατάλληλη για DX  και µπορεί να χρησιµοποιηθεί  σε συχνότητες  από   ΗF µέχρι UHF.  
Αν και στις  V και UHF   συχνότητες υπάρχουν πολλές µε αρκετά dB  gain, αυτή είναι 
κατάλληλη λόγω σφαιρικού λοβού  και σε κινούµενα- πλωτά- διότι  µε τον κυµατισµό το 
σήµα µιας κεραίας υψηλού  gain και στενού κατ ακολουθία  λοβού  «χάνεται»  όταν το πλωτό  
έχει  µεγάλες και απότοµες κλίσεις  µε αποτέλεσµα  απώλεια επικοινωνίας  ειδικά στα µικρά  
πλωτά . Πάντως  ΟΛΑ  τα  πλοία και ειδικά στα πολεµικά οι  V και  UHF  κεραίες είναι κάθετα 
δίπολα καθαρά για θέµα  λοβού,  διότι ένα πλοίο δεν έχει επικοινωνία µόνο µε πλοία στον 
ορίζοντα αλλά και µε  αεροσκάφη , ελικόπτερα  κλπ. µέσα. Που και αυτά έχουν κάθετες 
διπολικές κεραίες για σφαιρικό λοβό ανεξαρτήτως κλίσεως τους. 

Μηχανικά για τις υψηλές συχνότητες  είναι αύτο-στηριζόµενη  από τους  21 MHz και πάνω 
ενώ για χαµηλότερες συχνότητες θέλει κάποιο µη αγώγιµο υλικό για “κορµό” στηρίξεως. 

Πλαστικό σωλήνα βαρέως τύπου  ή ξύλινο  ιστό – κολόνα κλπ. 

Λόγω της  µεγαλύτερης διατοµής του  υλικού κατασκευής της  είναι πιο broadband και ο 
τύπος υπολογισµού του µήκους κάθε  τµήµατος  είναι ανάλογα µε την συχνότητα για µεν τα 
HF   

70 / F MHz           πχ.   70/21,2 ΜΗz =  3,30  m      (για πάχος  20 mm)     

Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες  περιγράφονται  αναλυτικά στα σχέδια που ακολουθούν. 

Το επάνω ενεργό τµήµα  είναι από σωλήνα αλουµινίου διαµέτρου 20/17 mm και 28/22   mm 
είναι ρυθµιζόµενο για τον χαµηλότερο  λόγο  VSWR   στην επιθυµητή συχνότητα. 

Ανάλογα µε την συχνότητα  το  πάνω τµήµα  έχει µήκος µισό-µισό  πχ. για τους 21 ΜΗz , δύο 
τεµάχια 1,80  και  2,00 m. Για τους  28 MHz  1,5  και  1,5  m για τους 50 MHz  0,85 & 0,85  
m.Το κάτω µέρος δεν απαιτεί ρύθµιση  έχει  διάµετρο  28/22 mm  και δύο  σηµεία στηρίξεως 
µονωµένα από το ίδιο υλικό Ertalon για τις κεραίες  από  21  έως  50  MHz , αντίστοιχα µήκη  
3,30  m  (21,2 MHz),  2,45  m  (28,5 MHz)  και  0,70 m (50 MHz). 

Από τα  VHF  και πάνω  είναι  αυτοστήρικτη.  Με  εσωτερικό σωλήνα  όπως φαίνεται στα 
σχέδια. Eδώ η κατασκευή της είναι διαφορετική . 

Τροφοδοτείται στο µέσον µε οµοαξονικό καλώδιο  RG-213/U  το οποίο συνδέεται µε 
ανοξείδωτες  βίδες για προστασία από το διµεταλλικό φαινόµενο οξειδώσεως. 

Η σύνδεση γίνεται  µε φρεζάτες βίδες ώστε να µην προεξέχουν και είναι δύσκολη η 
συναρµολόγηση της κεραίας, για τις εσωτερικές, της τροφοδοσίας  είναι επίσης ανοξείδωτες 
αλλά µε σπείρωµα  Μ 5  και περικόχλια (παξιµάδια) για να µη «λασκάρουν» οι βίδες µε τους 
κραδασµούς  να βάλλετε και παράκυκλους «γκρόβερ» ώστε να παραµένουν  πάντοτε 
σφιγµένοι. (προσοχή  όλες οι βίδες ανοξείδωτες), εναλλακτικά παξιµάδια  ασφαλείας  που δεν 
ξεβιδώνουν µόνα τους. 

    
Ο κεντρικός µονωτήρας  είναι από  Ertalon  ένα υλικό  ανθεκτικό  , πολύ καλό µονωτικό 

Και εύκολα να το διαχειρισθούµε  . 
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Υπάρχει στο εµπόριο σε ράβδους  αλλά και κοίλους ράβδους σε διάφορες διαµέτρους  η επιλογή  του  
50  mm  εξωτερική µε  30 εσωτερική είναι η πιο τεχνοοικονοµική  λύση .  

Εκτός από τον κεντρικό µονωτήρα  θέλουµε  άλλα  δύο τµήµατα  για την µόνωση του σηµείου 
στηρίξεως  σε τοίχο µε  στηρίγµατα  (στα είδη κεραιών  τηλεοράσεως)  ή σε ιστό από µεταλλικό    
γαλβανισµένο σωλήνα  διαµέτρου  1 ¼  ή  1 ½  ίντσας . Η απόσταση µεταξύ των στηριγµάτων   90  
εκατοστά  κατ΄ελάχιστο. 

Μετά την συναρµολόγηση βάζουµε στο επάνω µέρος του  µονωτήρα  περιµετρικά σιλικόνη για την 
αποφυγή εισροής υδάτων. 
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Το  µήκος των 2 ertalon  για την στήριξη είναι 10 εκατοστά, και η απόσταση µεταξύ τους 90 
εκατοστά .   Το οµοαξονικό καλώδιο που διέρχεται εσωτερικά για να µη κουνιέται  µπορούµε να το 
περάσουµε  σε  µικρά «κουλούρια»  από ertalon  διαµέτρου 20/15 mm  κάθε  60 εκατοστά  τα 
στερεώνουµε µε ταινία  3Μ  #23 πάνω και κάτω για να µη ολισθαίνουν, ή µε λεπτά δεµατικά κολιέ.  

Στην κορυφή τοποθετούµε  µία πλαστική  «τάπα» 20 mm.  Το πάνω τµήµα εισέρχεται στο κάτω και 
ρυθµίζεται  για το χαµηλότερο λόγο  στάσιµων  η ένωση – συστολή- γίνεται µε  σχισµή στον κάτω 
σωλήνα (28/22 mm)  5 εκατοστά, για την σωστή  εργασία ανοίγουµε µία διαµπερή τρύπα στον 
σωλήνα  5 mm και µετά  µε ένα σιδηροπρίονο τις σχισµές σε απόσταση 4 mm. Προσοχή η λάµα να 
είναι λεπτή µιας όψεως . 

Η σύσφιξη γίνεται µε ένα σφυκτήρα τύπου  TERRY   µε βίδα , διατοµής  40-30 mm. 

Για τον κεντρικό µονωτήρα  πρέπει να τον προσυναρµολογήσουµε   να ανοίξουµε τις τρύπες για τις 
λαµαρινόβιδες  που συγκρατούν τους σωλήνες των 28 mm. 

Oι τρύπες πρέπει να γίνουν φρεζάτες για να µη προεξέχουν οι βίδες  τόσο αυτές που στηρίζουν τους 
σωλήνες όσο και αυτές  για την σύνδεση του οµοαξονικού καλωδίου και της θωρακίσεως-πλέγµατος  
αυτού. 

Για την διαδικασία  ανοίγµατος  φρέζας  πρέπει να προσέξουµε, ανοίγουµε πρώτα τις τρύπες µε 
τρυπάνι  3 mm   στην συνέχεια µε  5,5  mm  µετά µε τρυπάνι 10 mm  και προσεκτικά  σιγά –σιγά µε 
βάθος µόνο 2 mm ίσα-ίσα να γίνει η κωνική «φρέζα» για να «φωλιάσει» η κωνική βίδα, (ειδικά µε το 
τρυπάνι των 10 mm δεν θέλει µεγάλη ταχύτητα ούτε καν πίεση διότι µπορεί να «ξετρυπήσει » το Erta-
lon ) . 

Στις άκριες του οµοαξονικού  ακολουθούµε την διαδικασία : πρώτα  µε ένα ξυράφι  βγάζουµε  7 
εκατοστά  το µαύρο  εξωτερικό πλαστικό,  µετά χαλαρώνουµε το πλέγµα και το ανοίγουµε  και το 
στρίβουµε να γίνει ένας αγωγός  , χαράζουµε τον εσωτερικό αγωγό 3 εκατοστά από την βάση του  και 
τον γυµνώνουµε κολλάµε  έναν ακροδέκτη επικασσιτερωµένο και κόβουµε το υπόλοιπο του αγωγού 
που περισσεύει . 

Στο πλέγµα κάνουµε την ίδια διαδικασία κόβουµε στα 4 εκατοστά κολλάµε τον ακροδέκτη καλό θα 
ήταν να περάσουµε ένα θερµό-συστελλόµενο µακαρόνι  που να καλύψει και την βάση του ακροδέκτη. 
Για σταθερότητα και µόνωση  στο σηµείο κεντρικού αγωγού και πλέγµατος στεγανοποιούµε µε θερµό-
συστελλόµενο ή ταινία 3Μ  # 23. 

Η συναρµολόγηση πρέπει να γίνει  µε σειρά  πρώτα  περνάµε στον µονωτήρα το πάνω κοµµάτι του 
σωλήνα  28  mm ( αφού του έχουµε κάνει την σχισµή  µε το κολάρο) και τις τρύπες  για την σύνδεση 
και στήριξη του καλωδίου. 

Βιδώνουµε τον εσωτερικό αγωγό στον σωλήνα και περνάµε το καλώδιο στον κάτω σωλήνα µε τα  
στηρίγµατα  (κουλούρια) , βιδώνουµε τον αγωγό του πλέγµατος στον σωλήνα και τοποθετούµε τον 
πάνω, βιδώνουµε και µετά τον κάτω, βιδώνουµε  το κέντρο της κεραίας είναι έτοιµο.  

Τοποθετούµε το πάνω τµήµα ρυθµίζουµε το µήκος. 

Περνάµε τα δύο  µονωτικά  στο κάτω µέρος και  στερεώνουνε την κεραία στα στηρίγµατα του τοίχου ή 
του σωλήνα. 

Η κεραία  στηρίζεται «µόνη» της  από τους 21 ΜΗz και πάνω,  και αντέχει σε ανεµοπίεση  80 km/h.  
Εφόσον η ποιότητα του αλουµινίου είναι  6061-Τ6 , (προσοχή τα αλουµίνια του εµπορίου πολλές 
φορές είναι ηλεκτρολυτικά ανοδιωµένα για προστασία )  η ανοδίωση  είναι  µη αγώγιµη  γι’ αυτό να 
αγοράσετε  σωλήνες  χωρίς – αυτοί που είναι - η επιφάνειά τους  είναι  πιο  γυαλιστερή  συνήθως , 
αλλά εάν έχετε ένα «buzzer» ή όργανο ελέγχου θα διαπιστώσετε ότι δεν κλείνει κύκλωµα.  Άρα για να 
µη «τρίβετε» τα αλουµίνια να είστε ενήµεροι τι θα αγοράσετε. 

Στην ρύθµιση  έχει παρατηρηθεί  ότι όταν το επάνω µέρος της κεραίας είναι λίγο µεγαλύτερο 
από το κάτω  έχει χαµηλότερο λόγο  στάσιµων ( VSWR) εµπειρικά αυτό το µήκος ποικίλη  
γύρω στο  8 %  γι’ αυτό και τα  επάνω τεµάχια της κεραίας είναι µεγαλύτερα αθροιστικά  όχι 
µόνο για την ασφαλή  σύνδεση (συστολή το ένα εντός του άλλου) αλλά και για την 
δυνατότητα  αυξοµειώσεως  - ρυθµίσεως του µήκους τους.  

Ξεκινήστε  την ρύθµιση από τις τιµές που σας δίνει ο τύπος  ανάλογα µε την συχνότητα 
λειτουργίας της κεραίας  µην ξεχνάτε  ότι η κεραία αυτή έχει  εύρος  200  ΚΗz  στα  HF και  
αρκετό στα  V και UHF  που φθάνει τους  10 έως  20  ΜΗz  ανάλογα µε την διάµετρο των 
στοιχείων της. 
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Η   coaxial  antenna  στα  V και  UHF  έχει  άλλη «µηχανική» δοµή . Λόγω των µικρών 
διαστάσεων  είναι µία κεραία µε ιδιαίτερα οµοιόµορφο πολοδιάγραµµα και  µε µέγιστη  
ακτινοβολία στον ορίζοντα . Είναι κατάλληλη  για εγκατάσταση σε υψόµετρο διότι δεν έχει 
«νεκρές» γωνίες  κάτω από τον ορίζοντα –θέµα που παρουσιάζουν οι κεραίες υψηλής 
απολαβής-. Όπως  αναλύσαµε  προηγουµένως. 

 

Η κατασκευή µπορεί να γίνει  από χάλκινο σωλήνα  (για πιο εύκολη κόλληση ) και πληθώρα 
εξαρτηµάτων που υπάρχουν στο εµπόριο. 

 

Τα υλικά που θέλουµε είναι  3 τάπες  2 σωλήνες  ένας συνδετήρας τύπου  Ν  θηλυκός 
προεκτάσεως  UG-30 D/U  και  2  UG-21 D    αρσενικοί. 

 

 

 

         
 

UG-30 D/U                                        UG-21 D 

 

 

 

 ertalon  για µονωτικό υλικό  και  ένας σωλήνας διαµέτρου   35  mm για τον  ρόλο του ιστού  
-αυτός µπορεί να είναι και µεγαλύτερος ώστε να στηριχθεί απ ευθείας  στον τοίχο  ή άλλη 
υποδοµή , όπως κάγκελα , έδαφος κλπ. 

 

Στο σχέδιο φαίνεται αναλυτικά όλη η «ακτινογραφία» της κατασκευής. 

 

Για τους έµπειρους  δεν νοµίζω ότι θα έχουν κάποιο πρόβληµα , για τους  νέους  όσοι έχετε 
πρόβληµα  ή  ερωτήσεις  επικοινωνία στο  Email :   din.boxmail@gmail.com 
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Τα υλικά βασικά είναι όλα χάλκινα,  δύο τάπες  35 και  54 mm  αφού ανοίξουµε  

Στο πάνω µέρος τους  τρύπες  18 mm τοποθετούµε  το  θηλυκό-θηλυκό συνδετήρα 

 

          
 

 

UG-30D  και σφίγγουµε τα παξιµάδια  βιδώνουµε τον συνδετήρα  UG-21U    αφού έχουµε 
περάσει τα µικρά κουλούρια  30/15  στο coaxial,  περνάµε τον σωλήνα  35 mm . 

Εδώ έχουµε δύο περιπτώσεις στηρίξεως  ή κολλάτε  ελαφρά σε δύο τρία σηµεία περιφερειακά 
ή µε µικρές λαµαρινόβιδες  .  

 

Στην συνέχεια περνάµε τον σωλήνα  των 54 mm  τον στερεώνουµε  στην αντίστοιχη τάπα  
πάλι µε δύο τρεις κολλήσεις ή µε βίδες. 

 

Στο κάτω µέρος βάζουµε και το κουλούρι από   ερταλόν. 

 

Αυτό το  τµήµα έχει τελειώσει. Το επάνω µέρος  προετοιµάζουµε τον  σωλήνα κολλάµε την 
τάπα στο πάνω µέρος  και την εσωτερική τάπα στο κάτω  αφού έχουµε τρυπήσει µε  3 mm 
τρυπάνι  ,κολλάµε στην περόνη του συνδετήρα  ένα χάλκινο µονόκλωνο καλώδιο  35 mm  
σφηνώνουµε το συνδετήρα  UG-21 /U  στο ερταλόν  πριν βιδώσουµε το πάνω τµήµα βάζουµε  
ένα κυκλικό δακτύλιο από  λάστιχο  (Ο ring)  35 mm. Για στεγανότητα. 

 

Σιλικόνη περιµετρικά του επάνω µέρους του ερταλόν, και είµαστε έτοιµοι  για την στήριξη  

της κεραίας.   

 

 

 

 

73   Κ. Ψιλογιάννης  
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Το 4ο CONTEST UNIVERSITY ITALY έλαβε χώρα στις 10 Μαρτίου 2012 και φέτος υπήρξε ρεκόρ συµµετοχών µε 
περίπου 400 ραδιοερασιτέχνες να παρευρίσκονται στην πόλη Brescia της βόρειας Ιταλίας στο συνεδριακό κέντρο 
Fiera del Garda. ‘Oπως είναι φυσικό οι συµµετέχοντες ήταν στην πλειοψηφία τους Ιταλοί από κάθε µεριά αλλά και 
αρκετοί Σλοβένοι, Κροάτες και  Ελβετοί ραδιοερασιτέχνες. Φέτος είχα την ευκαιρία να συµµετέχω και εγώ στην 
εκδήλωση και να αποτελέσω των δεύτερο Έλληνα ραδιοερασιτέχνη που παρευρίσκεται στο CTU Italy µετά τον 
Σπύρο SV8CS o οποίος το 2010 ήταν µάλιστα και οµιλητής. 

Η οργάνωση του CTU Italy γίνεται από τρείς σπουδαίους Ιταλούς ραδιοερασιτέχνες ο ένας εκ των οποίων είναι 
αρκετά χρόνια φίλος µου.Είναι οι Romeo Gargioni, IK2EAD,Guido Tedeschi, IK2BCP και Stefano Brioschi, IK2QEI 

 

Φέτος το πρόγραµµα του Contest University Italy περιελάµβανε τα εξής 

 

09:30 
Παρουσίαση της εκδήλωσης 

Romeo IK2EAD,Stefano IK2QEI 

09:35 – 10:15 
 

Παρουσίαση της dx pedition TU2Τ 

 

 

Ο Silvano, I2YSB µοιράστηκε µαζί µας την εµπειρία του από την dx pedιtion TU2T στη Ακτή Ελεφαντοστού,Ivory 
Coast.Συνολικά 7 Ιταλοί ραδιοερασιτέχνες I1HJT, I2YSB, IK1AOD, IK2CIO, IK2CKR, IK2DIA και IK2HKT έκαναν 
εκποµπές µεταξύ 27 Οκτωβρίου και  11 Νοεµβρίου 2011. 
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10:15 – 11:00 
 

Παρουσίαση της dx pedition 9N7MD – Nepal 2011 

 

Οι Ant, IZ8CCW και Gabriele, I2VGW από το MEDITERRANE DX CLUB παρουσίασαν video και φωτογραφίες από 
την dx pedition 9N7MD στο Νεπάλ που έλαβε χώρα µεταξύ 14 και 22 Νοεµβρίου 2011 

Contest University Italy 

 

11:00 – 11:15 
Οι διοργανωτές του CTU Stefano IK2QEI, Romeo IK2EAD, Guido IK2BCP µας καλωσορίζουν 
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11:15 – 12:00 
SO2R and Sleep Strategy 

 

 

Στο βήµα ανεβαίνει ο Randy Thomson K5ZD.O Randy κατέχει πολλά contest records και είναι µέλος του CQ CON-
TEST HALL OF FAME και διευθυντής του πασίγνωστου CQ WPX CONTEST.Μας µιλάει για την στρατηγική που 
πρέπει να ακολουθήσει κάποιος κατά την διάρκεια ενός 48 ώρου contest χρησιµοποιώντας 2 ποµποδέκτες SO2R 
(Single Operator 2 Radios) 

12:00 -12:30 
Winning Contest  Formula “ EUHFC “ 

 

 

Στο βήµα ανεβαίνει ο Kristjan, S50XX και µας παρουσιάζει το γνωστό European HF Championship contest που 
διοργανώνει κάθε χρόνο το Slovenia Contest Club. 
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12:30 – 13:15 
Serious  SOAB – Radio Arcala way  

 

Στο βήµα ανεβαίνει ο Toni OH2UA µέλος του Radio Arcala και µας µιλάει για την εµπειρία του στα contest 
λαµβάνοντας µέρος µόνος σου και σε όλες τις µπάντες SOAB. Ο Toni αναφέρει ότι στην διάρκεια 48 ωρών είναι 
εφικτό ένας χειριστής να κάνει πάνω από 10.000 qso ! Φυσικά ούτε λόγος για µερικά λεπτά ύπνου hihi 

13:15 – 14:00 
Contest Snack 
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14:00 – 14:15 
Contest Field day 2011 CW,SSB,  Memorial  I0FLY 
 

Ο Francesco IK0XBX παρουσιάζει τρόπους για την συµµετοχή σε Field day contest 

14:15 – 14:40 
Απονοµή βραβείων Contest ARI 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Roberto I2WIJ HF Contest Manager 
της ARI απονέµει βραβεία σε 

παρευρισκόµενους ραδιοερασιτέχνες 
που συµµετείχαν σε διαγωνισµούς το 

2011 και κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις. 
Τα κύπελλα και τα πτυχία πάρα πολλά 

όπως και οι αναµνηστικές 
φωτογραφίες. Από ότι είδα οι Ιταλοί 
το ζούνε έντονα και ανυποµονούσαν 

για αυτή τη στιγµή ! 
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14:40 – 15:20 
Le Antenne Dinamiche  
 

Στο βήµα ανεβαίνει ο  Fabrizio IZ0AEG και µας κάνει µία παρουσιάση όσο αναφορά τις δυναµικές κεραίες 
(Steppir,Ultrabeam) 

15:20 – 16:00 
Σεµινάριο όσο αναφορά το VHF Contesting 

 

Ο Marco IK2CFR µπορώ αναµφισβητητα να πώ ότι έχει τρέλλα µε τα 2µ.Παρουσιάζει το δικό του µοναδικό τρόπο 
για να κερδίσεις σε ένα vhf contest. 
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Ο Marco χρησιµοποιεί 8 ! συστοιχίες κεραιών σε 8 διαφορετικες κατευθύνσεις και µε ανάλογη συνδεσµολογία 
µπορεί να ακούει και να εκπέµπει ταυτόχρονα από ολες τις συστοιχίες. Και όλα αυτά σε υψος 3200µ στο όρος Mar-
molada http://www.ik2cfr.it/body_index.htm  

 

16:00 – 16.15 
∆ιάλλειµα για καφε 

16:15 – 17:00 
Παρουσίαση WRTC 2014 

 

Ο Randy K5ZD παρουσιάζει τον διαγωνισµό WRTC που θα διεξαχθεί στo New England των Ηνωµένων πολιτειών το 
2014. Το WRTC είναι ένας διαγωνισµός που συµµετέχουν οι καλύτεροι contesters µε βάση τα αποτελέσµατα που 
φέρνουν στα contests.∆ιεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια και αποτελείται από περίπου 50 άτοµα σε δύο οµάδες 
ραδιοερασιτεχνών που ανταγωνίζονται σε µια δοκιµασία που έχει να κάνει µε την ικανότητα λειτουργίας του 
σταθµού τους.Ολοι οι σταθµοί υποχρεούνται να χρησιµοποιούν ίδιες κεραίες από την ίδια γεωγραφική περιοχή. 
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17:00 – 17:45 
Building up a “contest station” – Radio Arcala   
 

Ο Toni OH2UA µας παρουσιάζει δυο από τα µεγαλύτερα και ποιο οργανωµένα contest stations αυτή τη στιγµή.Το 
CU2X και το OH8X.Και τα δύο έχουν χτιστεί από το Radio Arcala team µια οµάδα Φινλανδών ραδιοερασιτεχνών 
ανάµεσα στους οποίους και ο πασίγνωστος Marti OH2BH.To CU2X χτίστηκε κυριολεκτικά από το µηδέν.Στο σηµείο 
δεν υπήρχε καν δρόµος και το όλο project τελείωσε µέσα σε 3 µήνες ! Να το αποτέλεσµα 

 

Όσο αναφορά το OH8X τα λόγια είναι περιττά. Επτά πύργοι µε συστοιχίες για όλες τις µπάντες, χιλιάδες µέτρα co-
axial , rotators µε controller touch screen ! και φυσικά µια τεράστια κεραία full size 5 el για τα 80µ και 3 el για τα 
160µ !! 
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19:30 

Μετά το τέλος του CTU ακολούθησε δείπνο στο Restaurant Boschetti στο κέντρο της πόλης 

 

 

Η συµµετοχή µου στο CTU Italia 2012 αποτελεί αξέχαστη εµπειρία. Μπορώ µε σιγουριά να πω ότι έµαθα πολλά 
πράγµατα που δεν γνώριζα για το contesting κυρίως όσο αναφορά διάφορες τεχνικές που βοηθάνε κατά πολύ στο 
να αυξήσεις το score σου και γιατί όχι να πάρεις και την πρωτιά. Θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές του CTU και 
επίσης να τους ευχαριστήσω για την φιλοξενία τους. Ένα µεγάλο ευχαριστώ στους φίλους µου Stefano IK2QEI και 
Matteo IK2SGC που µε οδήγησαν απο το ξενοδοχείο που δίεµενα εως το Montichiari Brescia και πίσω (1 ώρα 
δρόµος).Τέλος θα παροτρύνω όσους Έλληνες ραδιοερασιτέχνες ασχολούνται µε το contesting να δηλώσουν 
συµµετοχή στο επόµενο CTU Italy το 2013. 

 

 

 

 

 

Πολλα 73 De SV2DCD 

Λεωνίδας Φίσκας  

ONE OF IG9A,SY8A,J42T contest teams 

ONE OF AEGEAN DX GROUP and RADIO CLUB OF KASTORIA 

 

 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  474747   

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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