
Ρόδος, 04/12/2002 
 
Eχοντας ήδη υπηρετήσει δυο µήνες της στρατιωτικής µου θητείας πάνω στο όµορφο νησί της ρόδου, 
αποφάσισα να ζητήσω άδεια να ασκήσω το αγαπηµένο µας hobby για τους σκοπούς των δυο 
παγκόσµιων διαγωνισµών CQ WW DX SSB2002 & CQ WW DX CW 2002. 
η άδεια µου δόθηκε µε ενθουσιασµό από τους ανώτερους αξ/κους της µονάδας µου και έτσι ξεκίνησαν οι 
προετοιµασίες για το πρώτο µέρος του ssb. 
Tο Σάββατο 26/10/2002 όλα ήταν έτοιµα για την συµµετοχή µου στο contest και όλα προµήνυαν µια 
ευχάριστη συµµετοχή και γιατί όχι, ένα καλό score. Eυτυχώς, είχα προνοήσει και έφερα µαζί µου ένα 
παλιό Κenwood ΤS-120s, ένα switching τροφοδοτικό, ένα MFJ antenna tuner και 2 FD-4 fritzel 
windoms. 
H τοποθεσία που µου 
παραχωρήθηκε ήταν 
κάτι παραπάνω από 
ιδανικη. ένα διώροφο 
κτίσµα µε όλα τα 
απαραίτητα στην 
κορυφή ενός βουνού 
της Ρόδου, πολύ 
κοντά στις 
εγκαταστάσεις κιν. 
τηλεφωνίας του ΟΤΕ. 
και άλλων 
ασυρµατικών 
δικτύων. Το 
υψόµετρο ήταν 798µ. 
και η ταράτσα του 
κτιρίου διέθετε 2  
12-µετρους πύργους 
αλουµινίου και 3 
πανέµορφα συστήµατα ανάρτησης κεραιών της Canadian Marconi Company, το καθένα ύψους έως 10µ. 
(!!!) παροχή ηλ/κου δικτύου υπήρχε, χώρος µε έτοιµες γειώσεις rf και ups επίσης, το µονο που έλειπε 
ήταν η εγκατάσταση του εξοπλισµού. O σταθµός ήταν οn-air 2 ώρες πριν την έναρξη του contest και το 
µονο µειονέκτηµα ήταν ότι όλες οι επαφές έπρεπε να γράφονται στο χέρι :-( 
Tο διακριτικό που χρησιµοποιήθηκε ήταν το SV5/SV1DKL και µε το που ακούστηκε στα ραδιοκύµατα, 
το µικρόφωνο και το στυλό πήραν φωτιά. η κατηγόρια που λάβαµε µέρος ήταν η SOAPLB (single 
operator all bands low power), κάτι το οποίο αποδείχθηκε λανθασµένη επιλογή καθώς στα 40m & 80m 
αντιµετωπίσαµε παρεµβολές από τις εγκαταστάσεις της κινητής τηλεφωνίας υπό µορφή ηµιτονοειδών 
παλµών και εντάσεως s9+20db :-(     Aυτό, βέβαια, είχε ως αποτέλεσµα να γίνουν ελάχιστες επαφές σε 
αυτές τις µπάντες και φυσικά, αυτό έριξε κατά πολύ το τελικό score (ως γνωστόν, στα 160, 80 & 40m οι 
επαφές µετράνε x3 ). αυτό που ήταν σαφές, ήταν ότι το SV5 "τράβηξε" πολύ κόσµο, κάτι που µας 
δείχνει ότι πρέπει να δοθεί µια ιδιαίτερη βαρύτητα στις συµµετοχές σε διεθνείς διαγωνισµούς 
από τα ∆ωδεκάνησα. 
Tο τέλος του διαγωνισµού µας βρήκε µε τα εξής τελικά αποτελέσµατα : 
Συνολικά έγιναν 1044 αµφίδροµα qsos µε µέσο όρο 1,34pts/qso.στο σύνολο έγιναν επαφές µε 59 
ζώνες και 179 χώρες και το τελικό score ήταν 334.152 πόντοι. 
από τις επαφές  που πραγµατοποιήθηκαν, το 5% ήταν µε βόρεια Αµερική, το 0,7% µε νότια Αµερική, το 
82,5% µε Ευρώπη, το 9,1% µε Ασία, το 2,5% µε Αφρική και το 0,2% µε Ωκεανία. επίσης, οι πιο 
"βαρβάτες" ώρες του contest ήταν οι 29η µε 181 qsos & 10 multipliers και η 30η µε 196 qsos & 8 
multipliers. Τα αποτελέσµατα αυτά ήδη στάλθηκαν ως επίσηµη συµµετοχή στο "cq magazine" και 
περιµένουµε να δούµε τι κάναµε! 
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Οι Φάροι... 

Portable Βάση... 

Παπαγάλου  
Συνέχεια…. 

Νέα µοντέλα... 

Κρητικά νέα... 

Οι δοκιµές του  
Goran... 

Κεραίες ανεµούριο.. 

ΣεΣε  αυτήαυτή  τηντην  
έκδοσηέκδοση::  

ΠΠΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:::   
• Το «5-9» εκδίδετε µη-
νιαία και αποστέλλεται 
στους συναδέλφους 
µέχρι τις 5 κάθε µήνα.  

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

sv5byr@qsl.net   
τουλάχιστον µια εβδο-
µάδα πριν το τέλος του 
µήνα για να δηµοσιευ-
θεί στην επόµενη έκ-
δοση. 

ΟΟΟ   SV1DKL SV1DKL SV1DKL στασταστα   CQ WW ContestsCQ WW ContestsCQ WW Contests   

ΚΑΛΕΣ 
      ΓΙΟΡΤΕΣ 

SV1DKL (SV1DKL (SV1DKL (ΣΤΑΘΗΣΣΤΑΘΗΣΣΤΑΘΗΣ)))   



 
Aφού αποκτήσαµε την πρώτη contestική εµπειρία από την SV5-land, ήρθαµε σε επαφή µε τον αγαπητό φίλο 
Μιχάλη "Mike" SV5BYR για να συζητήσουµε την συµµετοχή µας στο δεύτερο µέρος του cq ww σε cw  
(23-24/11/2002).o Μιχάλης ως φανατικός contester και οπαδός του hobby αµέσως κινητοποιήθηκε και µέσα 
σε λίγες µέρες αποφασίστηκε η συµµετοχή µου στο cw part από το radio station της Ένωσης 
Ραδιοερασιτεχνών ∆ωδεκάνησου (Ε.Ρ.∆.).οι προετοιµασίες πολλές, αυτή την φορά θα είχαµε και laptop me to 
CT στη διάθεση µας, καλώδια διασύνδεσης pc-trcv κατευθυνόµενες κεραίες, packet-cluster, καταπληκτική 
τοποθεσία και πάνω απ' όλα φοβερή διάθεση! 
 
Στις 23/11/2002 φτάνοντας µε τον SV5BYR στο club, µε περίµενε µια πολύ ευχάριστη έκπληξη : ένας πολύ 
καλά οργανωµένος χώρος (ειδικά για το λόγο που τον θέλαµε), ένας 15-µετρος γαλβάνιζε πύργος της Rohn, 
µια tribander της Τagra, δίπολα για όλες τις µπάντες και φυσικά, ιδανική τοποθεσία (Ακρόπολη της πόλης της 
Ρόδου, για τους γνώστες). αποφασίστηκε το διακριτικό κλήσης να είναι το sv5rds και η συµµετοχή να 
περιοριστεί στους 14Mhz, λόγω καλύτερης απόδοσης και καλύτερης διάδοσης. ο ποµποδέκτης που 
χρησιµοποιήθηκε ήταν το Kenwood TS-870s το οποίο έκανε εκπληκτική δουλειά στη λήψη, χάρις στο DSP 
και τα φίλτρα που διαθέτει. Eπίσης, είχαµε στη διάθεση µας ένα Bencher dual iambic paddle µε keyer ένα 
Vibroplex Classic Red και βέβαια το καλώδιο αποστολής κώδικα Morse µέσω του Η/Υ για τα cq και τα 

τυποποιηµένα 
µηνύµατα. η 
κατηγορία που 
λάβαµε µέρος 
ήταν η 
sosblp (single 
operator single 
band low 
power) στους 
14mhz. 
γνώριµο το 
σκηνικό, 
µε το που 
"βγήκαµε" στον 
αέρα, χαµός 
στη συχνότητα, 
κάτι το οποίο 
βοήθησε στο 
να ανέβει το 
score 
γρήγορα - 
γρήγορα. όπως 
και στο ssb 
part, έτσι και 

εδώ το SV5 ήταν κυριολεκτικά µαγνήτης για πολύ κόσµο και το packet-cluster µας ανέφερε συχνά - πυκνά 
καθ' όλη τη διάρκεια του contest.  
Αυτό βέβαια πυροδοτούσε το pile-up µε εµφανή επίδραση στα αποτελέσµατα : 
Συνολικά έγιναν 1001 αµφίδροµες επαφές στα 20m µε µέσο όρο 1,51pts/qso. Στο σύνολο έγιναν επαφές µε 
29 ζώνες και 97 ραδιοχωρες και το τελικό score ήταν 190.764 πόντοι. από τις επαφές που 
πραγµατοποιήθηκαν, το 14,4% ήταν µε βόρεια µερική, το 1,2% µε νότια Αµερική, το 74,3% µε Ευρώπη, το 
8,0% µε Ασία, το 1,4% µε Αφρική και το 0,7% µε Ωκεανία. επίσης, οι πιο δυνατές ώρες του contest 
ήταν η 7η µε 100 qsos & 16 multipliers, η 8η me 119 qsos & 7 multipliers και η 31η µε 108 qsos & 6 
multipliers.  
Εµείς αυτα καταφέραµε, περάσαµε καταπληκτικά και το ευχαριστηθήκαµε, στείλαµε ήδη τα logs και θα 
περιµένουµε να δούµε την τελική κατάταξη. 
Με το τέλος και του δεύτερου µέρους του CQ WW DX Contest 2002, µπορούµε να πούµε ότι µείναµε πολύ 
ικανοποιηµένοι από τα αποτελέσµατα, καθώς και από την εµπειρία που αποκοµίσαµε εκπέµποντας από τα 
∆ωδεκάνησα. αυτή η ραδιοχωρα είναι πόλος έλξης για κάθε ραδιοερασιτέχνη και πρέπει ο Ραδιοερασιτεχνισµός 
σ' αυτήν να βοηθηθεί και να προωθηθεί απ' όλους µας όπως πρέπει. 
Οφείλουµε ένα µεγάλο ευχαριστώ στο ∆ιοικητή και τα στελέχη του 474 Tάγµατος ∆ιαβιβάσεων για την 
διευκόλυνση και τη διάθεση των εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και σε όλα τα µέλη της E.Ρ.∆. για τη φιλοξενία 
και την ανοχή τους (hi!). Iδιαίτερα ευχαριστούµε τον αγαπητό Μιχάλη SV5BYR για την πολύτιµη βοήθεια και 
τον χρόνο του που µας προσέφερε για να πραγµατοποιηθούν οι εκποµπές αυτές. Ελπίζουµε ότι η παραµονή 
µας στο νησί της Ρόδου θα βοηθήσει την συµµετοχή µας και σε άλλα ...radio events to come. 
 
 

Πολλά 73 σε όλους σας, 
 

de Stathis SV5/SV1DKL 

SV1DKL  &   SV5BYRSV1DKL  &   SV5BYR  
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REUNION 
F5IRO θα βρίσκεται στο  νησί REUNION και θα µείνει εκεί µέχρι και 
τον  Φεβρουάριο 2003. Περισσότερες πληροφορίες στο επόµενο  
υποµονή!   
 
CAICOS 
O K3LP έχει οργανώσει µια Dxpedition στα νησιά CAICOS.Η οµάδα θα 
περιλαµβάνει τους εξής K3LP/VP5, WX3B/VP5, N3SB/VP5 και ο 
N7DD/VP5 και µε της µέχρι τώρα πληροφορίες θα είναι QRV από τις 
13 έως 20 Φεβρουαρίου, Κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού θα χρησι-
µοποιήσουν VP5LP.  Πριν και µετά από τον διαγωνισµό η οµάδα προ-
γραµµατίζει να αναπτύξει δραστηριότητα σε 10-160 µέτρα, συµπερι-
λαµβανοµένων των ζωνών WARC, στο CW, SSB και SATTELITE.  
QSL µόνο στον N4ZH.    
 
CAMBODIA 
Ο N6FF Dick βρίσκεται στην Καµπότζη. ∆υστυχώς δεν έχω µέχρι αυτή 
την ώρα κάτι περισσότερο. Παντός ψάξτε για διακριτικό XU7ACB συνή-
θως στις χαµηλές ζώνες.   Και για κάτι περισσότερο εδώ:  
wc7n@gb.wave.net . Και για   QSL µέσω N6FF.   
  
TOPBAND 
Το Topband Dxers µια οµάδα  µε διακριτικό A92ZE Προγραµµατίζει 
να είναι QRV κάθε πρωί από 0130-0300Z κατά τη διάρκεια του ∆εκεµ-
βρίου στα 160 µέτρα, και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στους 1824 
KHz. Επίσης θα δοκιµάσει και  σε 80 µέτρα . QSL µέσω K4SXT.    
 
LAOS 
 O E21EIC, Champ θα είναι στο Λάος  και θα έχει το διακριτικό XW1IC 
για να είναι QRV από τις 11-16 ∆εκεµβρίου και θα τον βρείτε από τα 
10 έως 160 µέτρα συµπεριλαµβανοµένων των ζωνών WARC.  
QSL κάρτες στον E21EIC. 
 
AFRICA 
Ένα ειδικό διακριτικό θα βρίσκεται στον αέρα και είναι το ZS90SAP και 
θα είναι QRV κατά τη διάρκεια του 2003. Θα τιµούν την µνήµη 90 ε-
τών της νοτιοαφρικανικής αστυνοµικής υπηρεσίας. QSL µέσω ZS6ZYM.
στην  
Jan Swanepoel, P.O. Box 14393, Zuurfontein 1912, South Africa.  
 
TOKELAU (ZK3) 
O JA1ADN, Fred θα είναι στο TOKELAU µε διακριτικό ZK3SA. QSL 
µέσω JH7OHF.    
 
BONAIRE 
W8RXR, Jeff, θα είναι στο νησί Bonaire(SA-006) από τις 19 ∆εκεµ-
βρίου έως τις 3 Ιανουαρίου. Θα ακουστούν σε 15 και 20 µέτρα CW και 
ενδεχοµένως SSB. Θα χρησιµοποιεί ένα Yaesu FT- 900 µε τα δίπολα 
και θα υπογράφει ως PJ4/W8RXR . 
 
 
 

73, Kαλες Γιορτές  και καλά DX     ∆ρόσος Σκότης    sv5cjn@yahoo.com 

 

Τις τελευταίες εβδοµάδες η 
ζεύξη µεταξύ Ρόδου—

Κρήτης είναι ανέφικτη. Το 
λινκ που συνδέι την Ρόδο 

µε το R-5 της Κρήτης 
υπολειτουργεί. Κάτι οι 

νοτιάδες κάτι το πρόχειρο 
της κατασκευής δεν µας 
επιτρέπουν «Ερτζιανή 
συνεύρεση» µε τους 
φίλους από την Κρήτη.  

Ας ελπίσουµε ότι θα 
ξανφυσήξει νοτιάς για να 
επανέλθουν στην θέση 
τους γιατί µε κάποιο άλλο 

τρόπο µάλλον θα 
αργήσουµε...πολύ !!! 
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Είδηση της τελευταίας 
στιγµής παρµένη από το-
την περιοδική έκδοση 
της ARI Milano. ∆υστυ-
χώς το Ρ5-land θα σιγή-
σει ...µέχρι νεοτέρας. Ό-
σοι τυχεροί έκαναν το 
QSO και πήραν και την 

QSL κάρτα θα είναι πολύ 
υπερήφανοι για το 
«σπάνιο» απόκτηµά 

τους…. 

ΝέαΝέα  απόαπό  τοτο  ΡΡ55  

Τεύχος  13ο  

ΚεραίεςΚεραίεςΚεραίες . . .ανεµούριοανεµούριοανεµούριο   
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Portable Antenna BasePortable Antenna BasePortable Antenna Base   

Η  ιδέα είναι  από Αµερικανικό 
περιοδικό  όπου µε το βάρος του 
αυτοκινήτου συγκρατείτε  µια βάση 
για ιστό . Το µισό της   βάσης  κινήτε 
κατά 90ο για να µπορεί να 
ανακλίνεται  ο ιστός , πάνω στον 
οποίον µπορούµε να στερεώσουµε 
ένα δίπολο , µία VHF κατευθυνόµενη  
µία  κατευθυνόµενη  στα ΗF ή ότι 
άλλο θέλουµε . 
Με τη βοήθεια του φίλου µου  Μιχάλη  
(καλλιτέχνη σιδερά ) φτιάξαµε   αυτό 
που βλέπετε στις παρακάτω 
φωτογραφίες . Είναι κατασκευασµένο 
από σιδερογωνιά  30Χ30 και πάχους    
2 χιλιοστών. Χρειάζονται  δύο 
µεντεσέδες και ένας   ή  δύο   σίρτες. 
Η   σωλήνα  έχει  εσωτερική   
διάµετρο ανάλογα µε την   εξωτερική 
διάµετρο της σωλήνας που θέλουµε να ανυψώσουµε. ∆ύο   βίδες µε παξιµάδια  κολληµένα 
σταθεροποιούν   την περιστροφή του ιστού . 
Με τη πρώτη ευκαιρία την   δοκίµασα. Ήταν   πραγµατικά  κάτι πολύ συναρπαστικό να βλέπεις  µε 
µικρή   δύναµη να   σηκώνετε έστω   σε 6 µέτρα το δίπολο .  
Για µένα   στη Σάµο όπου το   shack είναι κοντά στο λιµάνι  που περικλείετε από βουνά  ύψους 
περίπου     350 µέτρων    η   µόνη διέξοδος  είναι προς  το βορά και όπως καταλαβαίνετε   µια   
γρήγορη   εγκατάσταση  στα παρακείµενα βουνά  είναι πολύ ενδιαφέρουσα.  
Στις φωτογραφίες παρακάτω µπορείτε   να δείτε   πώς είναι στην πραγµατικότητα  και πώς 
λειτουργεί.  Άρα τα  λόγια είναι περιττά….. 

Στο παραπάνω    σχήµα  µπορείτε   να δείτε την   
σχεδιαστική   ιδέα…. έτσι   µε   απλές    γραµµές. 
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Η   Ένωση   Ραδιοερασιτεχνών  Κρήτης   σας   ενηµερώνει  για  τις   αναγκαστικές 
αλλαγές  συχνοτήτων   σε   δύο   αναµεταδότες  του   R 5   λόγω   παρεµβολών   και  
κατά   συνέπεια  µη  σωστής  λειτουργίας  αυτών. 
          Οι  νέες  συχνότητες   είναι:   
Για  τον  αναµεταδότη   στην  θέση  Μαλάξα   Χανίων     430475   ( GTU 4 ) 
και  για  τον  αναµεταδότη  στον  Αχεντριά   Ηρακλείου   430575   ( GTU 8 ) 
 

ΟΙ  ΑΛΛΑΓΕΣ  ΘΑ  ΓΙΝΟΥΝ   ΤΗΝ   ΚΥΡΙΑΚΗ   15   ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  
 
Για   άλλη  µια  φορά   θα  σας  δώσουµε  τις  συχνότητες   και   τις   θέσεις   των 
επαναληπτών  και  αναµεταδοτών  που  ευρίσκονται  στην  Κρήτη. 

Ο   επαναλήπτης    R 0   και   ο  
αναµεταδότης   του  R 6   δεν   
λειτουργούν λόγω  βλάβης.  
Ελπίζουµε  σύντοµα   να   
επαναλειτουργήσουν. 

 
                                                     
                     Εκ  µέρους  του  ∆.Σ.        
                   της   Ε.Ρ.Κ.   SV9 BMJ  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   ΑΠΟΑΠΟΑΠΟ   ΤΗΝΤΗΝΤΗΝ   ΚΡΗΤΗΚΡΗΤΗΚΡΗΤΗ   

ΣΤΑΘΜ. ΣΥΧΝ.   RX ΣΥΧΝ.  ΤΧ ΧΑΡ/ΚΟ ΧΡΗΣΗ ΘΕΣΗ ΕΠΟΠΤ. ΥΠΟΤ. 

J49VAC 144800  (A.P.R.S.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ     
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

    Ε Ρ Κ  

R 0 145000 145600 SV9C ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ ΑXΕΝΤΡΙΑΣ    
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Ε Ρ Κ 88.5 

R 3 145075 145675 SV9A ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟ      
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Ε Ε Ρ 88.5 

R 4 145100 145700 SV9F ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ ΜΕΣΕΛΕΡΟΙ  
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Ε Ρ Κ 88.5 

R 5 145125 145725 SV9B ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ  
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Ε Ρ Κ 88.5 

R 6 145150 145750 SV9D ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ ΚΛΑΠΕΣ        
ΧΑΝΙΩΝ 

Ε Ρ Κ 88.5 

      RU4 433100 434700 SV9E ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟ      
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Ε Ρ Κ 88.5 

   GTU 11 430875          
145125-(R5) 

SV9B ΑΝΑΜΕΤ. 1-R 5 ΘΡΥΠΤΗ        
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Ε Ρ Κ 88.5 

   GTU 4 430475          
145125-(R5) 

SV9B ΑΝΑΜΕΤ. 2-R 5 ΜΑΛΑΞΑ        
ΧΑΝΙΩΝ 

Ε Ρ Κ 88.5 

   GTU 8 430575          
145125-(R5) 

SV9B ΑΝΑΜΕΤ. 3-R 5 ΑXΕΝΤΡΙΑΣ    
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Ε Ρ Κ 88.5 

   GTU 10 430850          
145150-(R6) 

SV9D ΑΝΑΜΕΤ. R 6 ΑΚΟΝΕΣ       
ΧΑΝΙΩΝ 

Ε Ρ Κ 88.5 

   GTU 1 430400          
145050-(R2) 

SV5Α ΑΝΑΜΕΤ.  R 2 ΑΡXΑΝΕΣ      
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Ε Ρ Κ 88.5 

  --(RU1) 144475            
433025-(RU1) 

SV1C ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣ ΣΧΟΙΝΑΚΑΣ   
(ΨΗΛΟΡ) 

Ε Ε Ρ 88.5 

   GTU 9 430825 144475 SV1C ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣ ΡΟ∆ΟΠΟΥ     
ΧΑΝΙΩΝ 

Ε Ε Ρ 88.5 

 



Μία άλλη δυνατότητα που δίνει το κύκλωµα (που δεν χρειάζεται στον παπαγάλο) είναι ότι το 
τέλος του µηνύµατος σηµατοδοτείται από λογικό 0 παλµό στο πόδι 25 που ουσιαστικά χρησιµεύει 
στην περίπτωση που έχουµε επεξεργαστή ή άλλη µονάδα που θέλουµε να της πούµε µε παλµό 
ότι το µήνυµα τελείωσε για να γίνει µετά κάτι άλλο. 

Προσοχή πρέπει να δοθεί στους πυκνωτές απόζευξης πού έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα 
σηµεία του κυκλώµατος, διότι εδώ έχουµε λειτουργία σε περιβάλλον RF, οπότε αρχίζουν να 
συµβαίνουν διάφορα τρελά κυρίως κατά την αναπαραγωγή της εγγραφής όπου ο ποµπός λειτουργεί. 
(Συγγνώµη που αυτό το έχω επαναλάβει πολλές φορές, αλλά είναι πολύ σπουδαίο για την σωστή 
λειτουργία όχι µόνο του παπαγάλου αλλά οποιασδήποτε άλλης συσκευής που εργάζεται κοντά σε 
RF). 
          2 Κύκλωµα VOX (σχεδιασµένο αποκλειστικά από sv8fca) 

Αυτό σαν µία ανεξάρτητη µονάδα δέχεται σαν είσοδο το σήµα του µεγαφώνου και εισάγοντας 
υστέρηση (δηλαδή όπου υπάρχουν µικροκοψίµατα της φωνής λόγω κακής λήψης δεν τα λαµβάνει 
υπόψη), σηµατοδοτεί µε λογικό 1 (+5 volt) στο πόδι 7 του LM324 οπότε έχουµε ένδειξη ότι το 
σκουέλτς του δέκτη έχει σπάσει και πρέπει να ενεργοποιηθεί (αυτό γίνεται από άλλο στάδιο) το 
κύκλωµα ήχου να ξεκινήσει την εγγραφή. Το κατερχόµενο µέτωπο στο σηµείο αυτό (όταν πάψει να 
υπάρχει σήµα στο µεγάφωνο του ποµποδέκτη) σηµατοδοτεί την εντολή αναπαραγωγής του 
µηνύµατος. 

Στην περίπτωση όµως που έχουµε έξοδο του ποµποδέκτη µας που δείχνει πότε το squelch 
έχει «σπάσει» καλό είναι να αποσυνδέσουµε το καλώδιο που είναι συνδεµένο στο πόδι 7 του LM324 
και να το συνδέσουµε στην έξοδο του ποµποδέκτη. Με τον τρόπο αυτό αχρηστεύουµε το κύκλωµα 
του παπαγάλου που ανιχνεύει πότε έχουµε σήµα στον δέκτη του ποµποδέκτη και το αντικαθιστούµε 
(παίρνουµε δηλαδή την πληροφορία) από το εσωτερικό κύκλωµα του ποµποδέκτη που φυσικά είναι 
ασύγκριτα ποιο εξελιγµένο και αξιόπιστο από αυτό που έχουµε σχεδιάσει εµείς. 

Όµως το τµήµα αυτό του κυκλώµατος είναι πολύ χρήσιµο διότι µας απαλλάσσει από το να 
ανοίγουµε και να σκαλίζουµε τους ποµποδέκτες (κυρίως τους φορητούς) που δεν µας δίνουν 
πληροφορία σχετικά µε την κατάσταση του squelch του δέκτη. 

Όπως φαίνεται στο θεωρητικό σχέδιο, το κύκλωµα αυτό αποτελείται από δύο στάδια. 
Το πρώτο έχει σχέση µε την ενίσχυση της τάσης του σήµατος του µεγαφώνου του δέκτη (η 

απολαβή είναι σταθερή, αλλά τίποτα δεν εµποδίζει κάποιον να αλλάξει την αντίσταση των 180Κ µε 
ποτενσιόµετρο ώστε να υπάρχει απολαβή µεταβαλλόµενη κατά βούληση. Εδώ στο πρώτο τµήµα η 
απολαβή του τελεστικού επηρεάζει την ευαισθησία του VOX. Αν δούµε ότι καθώς µιλάµε µας κόβει, 
τότε πρέπει να αυξήσουµε αυτήν την απολαβή. Κάτι τέτοιο βέβαια είναι εφικτό και µε την αύξηση 
της έντασης του µεγαφώνου του δέκτη. 

Το δεύτερο έχει να κάνει µε την καθυστέρηση του κυκλώµατος από την στιγµή που θα 
σταµατήσει να υπάρχει σήµα στο µεγάφωνο, µέχρι την στιγµή που θα δώσει το κύκλωµα λογικό 0 (0 
Volt) στην έξοδό του και υλοποιείται από δεύτερο τελεστικό στον οποίο τοποθετούµε µια τάση 
αναφοράς και κάνει σύγκριση µε το πόδι 5 όπου βρίσκεται τάση που προκύπτει από ηλεκτρολυτικό 
που φορτίζεται καθώς εµείς µιλάµε. Η αύξηση της χωρητικότητας του πυκνωτή αυτού καθορίζει το 
µέτρο της καθυστέρησης που εισάγεται τελικά. Το ίδιο βέβαια µπορεί να γίνει και µε την αντίσταση 
που αδειάζει τον πυκνωτή. Έχει βρεθεί πειραµατικά ότι η τιµή των 10 µF είναι αρκετή για την 
εφαρµογή µας (σε συνδυασµό µε αντίσταση 100Κ) αλλά ο χρήστης µπορεί να πειραµατιστεί και µε 
άλλες τιµές που ίσως δώσουν και δυνατότητα αντί VOX στην όλη κατασκευή. Κάτι τέτοιο θα 
µπορούσαµε να πετύχουµε και µεταβάλλοντας την τάση αναφοράς (που αυτήν την στιγµή έχει 
ρυθµιστεί στο µισό της τάσης τροφοδοσίας) που έχει τεθεί µε την χρήση των δύο αντιστάσεων 47Κ 
που έχουν τοποθετηθεί από την τροφοδοσία στην γή. 

Στην κατασκευή έχει τοποθετηθεί ένα led κοντά στην έξοδο πόδι 7 του LM324 που όταν 
ανάψει µας δίνει να καταλάβουµε ότι το σύστηµα έχει εντοπίσει κάποιο σήµα στον δέκτη και έχει 
περάσει στην φάση καταγραφής του σήµατος µέσα στο ISD1420. Σε περίπτωση πού η λειτουργία 
αυτή δεν γίνεται σωστά τότε πρέπει να µεταβάλουµε τήν ένταση του δέκτη. Σε περίπτωση που η 
µεταβολή αυτή δώσει παραµόρφωση στο εγγραφόµενο σήµα λόγω ισχυρής στάθµης, τότε υπάρχει 
το R5 που µπορεί να ρυθµίσει αυτήν την κατάσταση όσο θέλουµε. 
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Σε περίπτωση που υπάρχει στόν δέκτη µας έξοδος της κατάστασης του Σκουέλτς, τότε 
φυσικά πρέπει να καταργήσουµε εντελώς την λειτουργία αυτού του τµήµατος του κυκλώµατος, που 
γίνεται εύκολα αν κόψουµε το καλώδιο που συνδέει το πόδι 7 του LM324 µε το πόδι 9 του 74LS123 
και δώσουµε στο πόδι 9 του 74LS123 την πληροφορία για το SQL κατευθείαν µέσα από τον δέκτη 
που διαθέτουµε. 

Θα διαπιστώσετε πρακτικά ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να σκαλίζουµε τον δέκτη µας την 
στιγµή που η παρούσα υλοποίηση λειτουργεί απροβληµάτιστα χωρίς λάθη και ψεύτικες 
ενεργοποιήσεις, ή ακόµα και κοψίµατα στην φωνή όταν κάποιος µιλάει σιγά, ή διακόπτει την οµιλία 
του κατά την διάρκεια της εκποµπής. 

3. Κύκλωµα τροφοδοσίας. 
          Αυτό είναι πολύ απλό, αφού αποτελείται από το πασίγνωστο 7805 σε τυπική διάταξη. 
ΠΡΟΣΟΧΗ όλοι οι πυκνωτές απόζευξης και εξοµάλυνσης πρέπει να χρησιµοποιηθούν ακριβώς όπως 
έχουν τοποθετηθεί, διότι τα κυκλώµατα που τροφοδοτούνται εκτελούν ταλαντώσεις, η τάση 
τροφοδοσίας µεταβάλλεται και υπάρχει πρόβληµα. 

Τέτοιους πυκνωτές απόζευξης βρίσκει κανείς όχι µόνο στην πάνω όψη της πλακέτας, αλλά 
και στην από κάτω και τονίζω ότι πρέπει να χρησιµοποιούνται άλλως έχουν παρατηρηθεί 
προβλήµατα που δεν πάει το µυαλό ότι είναι από αυτόν τον λόγο. Η ύπαρξη ισχυρού RF κοντά στην 
εντελώς αθωράκιστη πλακέτα, σε συνδυασµό µε την απροβληµάτιστη λειτουργία της κάτω από 
οποιασδήποτε συνθήκες, θα σας πείσει ότι αυτό είναι το µεγάλο µυστικό της επιτυχίας. 

4. Κύκλωµα διέγερσης ποµποδέκτη. 
Αυτό βασίζεται σε ένα τρανζίστορ BC547B που έχει σαν σκοπό να παρεµβάλει µια αντίσταση 

15Κ µεταξύ µικροφώνου ποµποδέκτη και γης. Στους περισσότερους ποµποδέκτες η αντίσταση 15Κ 
είναι αρκετή, ενώ σε άλλους απαιτείται µείωσή της, οπότε απλά κολλάµε παράλληλα µε την 
υπάρχουσα, ακόµα µία από πάνω, ώστε να πετύχουµε την επιθυµητή αντίσταση που µετάγει τον 
ποµποδέκτη από δέκτη σε ποµπό. Στο ίδιο σηµείο µέσω ενός πυκνωτή και µίας µεταβαλλόµενης 
αντίστασης, οδηγείται και η έξοδος του ISD ώστε να γίνει είσοδος στο µικρόφωνο του ποµπού µας. 

Σε περίπτωση που ο ποµποδέκτης µας δεν είναι φορητός αλλά έχει ειδική είσοδο για PTT, 
τότε ξεκολλάµε εντελώς αυτήν την αντίσταση (για τον λόγο αυτό έχει τοποθετηθεί µε έναν ειδικό 
τρόπο πάνω στο κύκλωµα ώστε να µπορούµε να την βγάζουµε όποτε θέλουµε ή να την 
αντικαθιστούµε) και συνδέουµε τον συλλέκτη 
του τρανζίστορ κατευθείαν επάνω στην είσοδο 
PTT του ποµποδέκτη. 

Η βάση του τρανζίστορ πολώνεται από 
δύο αντιστάσεις που ξεκινούν από τήν έξοδο 
του ISD1420. Στο σηµείο αυτό πρέπει να 
επισηµάνουµε ότι το ISD1420 είναι το µόνο 
της σειράς (για τον λόγο αυτό και το 
επιλέξαµε) που έχει πρόβλεψη για 
ενεργοποίηση ποµποδέκτη, καθότι στις 
εξόδους 14 και 15 που συνδέεται το 
µεγάφωνο, συναντάµε πάντα κατά την 
διάρκεια αναπαραγωγής του µηνύµατος και 
µία τάση DC που βγαίνει ειδικά για να πολώσει 
τρανζίστορ εκποµπής, όση ώρα βέβαια 
ακούγεται  το µήνυµα. Μάλιστα ο 
κατασκευαστής δίνει και τυπικό κύκλωµα για 
την ενεργοποίηση ποµποδέκτη όση ώρα 
έχουµε playback µηνύµατος. 

Μία τυπική διάταξη τοποθέτησης εξαρτηµάτων σε διάτρητη πλακέτα δίνεται στην διπλανή 
φωτογραφία (είπαµε να κρατήσουµε χαµηλά το κόστος της κατασκευής, αλλά και τον χρόνο 
προκειµένου για µία πλακέτα. Τώρα για τους παπαγαλόφιλους που θένε να το κατασκευάσουν 
πολλές φορές, θα ακολουθήσει και η κατασκευή µε τυπωµένο κύκλωµα). Στην φωτογραφία 2 που 
µαζί µε την φωτογραφία 1 περιγράφουν το πρωτότυπο που λειτούργησε, διακρίνεται η κάτω όψη 
της κατασκευής όπου διακρίνεται και η τοποθέτηση των πυκνωτών απόζευξης όσο ποιο κοντά 
γίνεται στο κοµµάτι του κυκλώµατος που προστατεύουν.  

ΟΟ  ΠΑΠΑΓΑΛΟΣΠΑΠΑΓΑΛΟΣ          ……((συνέχειασυνέχεια))  
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Παρατηρήσετε στο σηµείο αυτό ότι έχουν χρησιµοποιηθεί 
καλώδια τόσο στην κάτω, όσο και στην πάνω όψη της 
δοκιµαστικής πλακέτας, µόνο για να συνδέσουν µεταξύ τους 
ανεξάρτητα στάδια. Με τον τρόπο αυτό γίνεται εύκολα ο έλεγχος 
κάθε σταδίου χωριστά και µετά ενώνονται για να εκτελέσουν την 
λειτουργία που θέλουµε. Τα κοψίµατα στους χαλκοδιαδρόµους 
γίνονται προσεκτικά µε φαλτσέτα. 

5. Κύκλωµα που δίνει εντολή για playback. 
Αυτό είναι ένας φθηνός πολυδονιτής ο 74LS123 ο οποίος 

σαν ανεξάρτητη µονάδα, µόλις διαπιστώσει κατερχόµενο µέτωπο παλµού στο πόδι 9 που είναι η 
είσοδός του, δίνει ανερχόµενο µέτωπο στο πόδι 5 (που είναι και η έξοδος του σταδίου). Η 
διάρκεια του ανερχόµενου µετώπου, καθορίζεται από τον ηλεκτρολυτικό πυκνωτή και την 
αντίσταση που βρίσκεται δίπλα του. Ο κατερχόµενος αυτός παλµός πηγαίνει στο πόδι 24 του 
ISD1420 που έχει τον τίτλο PLAYE και την ιδιότητα όπως περιγράψαµε στα σχετικά του 
ψηφιακού κασετοφώνου να παίζει όλο το µήνυµα που έχει αποθηκευτεί στην ψηφιακή µνήµη. 
Περιγραφή του κυκλώµατος αυτού δίνεται στο σχήµα 4 που ακολουθεί. 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
1.   ∆ίνουµε ρεύµα από 9 έως 30 Volt στην συσκευή οπότε αν έχουµε τοποθετήσει πρέπει να ανάψει 

το αντίστοιχο led τροφοδοσίας (L1) που δείχνει ότι τα κυκλώµατα έχουν +5Volt παντού. 
2.   Συνδέουµε το καλώδιο του µεγαφώνου και µικροφώνου µε το σωστό βύσµα και βεβαιωνόµαστε 

ότι το µεγάφωνο οδηγείται στην είσοδο 
πόδι 20 του ISD µέσω του R5 και το 
µικρόφωνο συνδέεται µε το R6 της 
πλακέτας µας. Ο έλεγχος είναι 
σηµαντικός διότι καµιά φορά αυτά 
συνδέονται ανάποδα.  
3.         Σπάµε το SQL του δέκτη, 
οπότε θα πρέπει να ανάψει το led που 
βρίσκεται δίπλα στο LM324 (D3 στο 
σχηµατικό). Σε περίπτωση που δεν 
ανάψει αυξάνουµε την ένταση του 
δέκτη. 
4.         Μόλις ο δέκτης περάσει σε 
κατάσταση φίµωσης  (απουσία 
σήµατος) τότε αυτόµατα πρέπει να 
σβήσει το L2 και να ανάψει το L3 που 
είναι το ενδεικτικό ενεργοποίησης του 
τρανζίστορ για την εκποµπή. Σε 

περίπτωση που το L3 δεν ανάψει τότε κάτι δεν συνδέσαµε σωστά στο κύκλωµα και πρέπει να τα 
ξανακοιτάξουµε όλα προσεκτικά. Σε περίπτωση που το L3 ανάψει αλλά ο φορητός ποµποδέκτης 
δεν κάνει εκποµπή, τότε πρέπει να αλλάξουµε την R17 και να την µικρύνουµε. 

5.   Σε περίπτωση παραµορφώσεων, πρέπει να πειραµατιστούµε µε τις θέσεις των R5 και R6. 
6.   Σε περιπτώσεις που κατά την εκποµπή γίνονται διάφορα απροσδόκητα, τότε αποµακρύνουµε τον 

ποµποδέκτη από την κατασκευή, κλείνουµε την κατασκευή σε µεταλλικό κουτί και την γειώνουµε 
σε γείωση διαφορετική από αυτή του ποµποδέκτη. Επίσης δοκιµάζουµε διαφορετική τροφοδοσία 
από αυτή του ποµποδέκτη και τέλος τυλίγουµε τα καλώδια τροφοδοσίας και σήµατος που 
συνδέουν την συσκευή µας πάνω σε τορροειδής πυρήνες για RF. 
Η συγκεκριµένη κατασκευή όπως περιγράφηκε, έχει δουλέψει για 3 χρόνια στην Σάµο από τον 

sv8ecj και εκτός από κάποια κλασικά RFιάσµατα, δεν παρουσίασε κανένα άλλο πρόβληµα. Ο 
κατασκευαστής δίνει στο ISD1420 ζωή για 100.000 σβησίµατα και γραψίµατα. Αυτός είναι και ο λόγος 
που το τοποθετούµε σε βάση ώστε αν στα 5 χρόνια λειτουργίας παρουσιαστούν προβλήµατα να το 
αντικαταστήσουµε µε κάποιο καινούργιο και να λήξει το πρόβληµα. 
      Πρέπει να επισηµάνω ότι ο συντάξας δεν είναι ηλεκτρονικός και για τον λόγο αυτό θα 
συγχωρέσετε τα λάθη που σίγουρα θα υπάρχουν στην παρούσα κατασκευή. Οποιεσδήποτε διορθώσεις 
ή συµπληρώσεις συναδέλφων περισσότερο έµπειρων σε θέµατα ηλεκτρονικής και σχεδιασµού 
κατασκευών είναι ευπρόσδεκτος ώστε ο καθένας µας να έχει έναν σωστό «παπαγάλο» στον πάγκο του 
που είναι τόσο χρήσιµος. 

     Καλή επιτυχία. 
    SV8FCA – Γιώργος Χαλιορής. 

ΟΟ  ΠΑΠΑΓΑΛΟΣΠΑΠΑΓΑΛΟΣ          ……((συνέχειασυνέχεια  ΙΙΙΙ))  



 
Το DOLPHIN’S SONAR είναι ένα αρθράκι που σαν στόχο έχει να πληροφορεί τους 

φίλους Ραδιοερασιτέχνες ποιοι σταθµοί DX ή όχι και τόσο Dx αλλά σπάνιοι σε 
συγκεκριµένες µπάντες , «βγήκαν» στον αέρα τον προηγούµενο µήνα και ακούστηκαν στα 
αυτιά ενός radio amateur που δεν έχει ούτε πύργο ούτε beam αντένα … όπως είµαι εγώ .
Περιττό να σας πω ότι οι ώρες που περνάω µπροστά στο ποµπό είναι ελάχιστες και τους 
περισσότερους σταθµούς δεν καταφέρνω να τους «κάνω» αφού τα  pile ups πολλές φορές 
είναι τεράστια και η κάθετη δεν είναι αρκετή για να τα σπάσω… Ο Νοέµβριος δεν ήταν ο 
καλύτερος , Ραδιοερασιτεχνικά , µήνας µου αφού η δουλειά και όλων των ειδών τα 
προβλήµατα µε εµπόδισαν να παρακολουθήσω την δραστηριότητα στις µπάντες , και όταν 
το λέω εγώ αυτό όσοι µε ξέρουν µπορούν να καταλάβουν πόσο λίγο ασχολήθηκα … 

Ας είναι… Από την περιοχή της Ασίας βγήκε σε ανύποπτο χρόνο, στα 12 µέτρα το 
AJ6 Azerbaijan ,ενώ σε όλες σχεδόν τις µπάντες ακούστηκαν οι  JY Jordan , S2 
Bangladesh , 9M2 West Malaisia , 9M6 East Malaisia , και από την Ήπειρο µας το 
4U1ITU από την Γενεύη ( είναι ένας Αµερικάνος που βγαίνει κάθε Νοέµβριο ) .  

Από τον Ινδικό Ωκεανό βγήκαν τα νησιά RODRIGUEZ 3B9 , REUNION FR7, 3B8 
MAURITIUS , MAYOTTE  FH και  MARTINIQUE FM .  

Από τον Ατλαντικό άκουσα  το ZD7  ST. HELENA , που πιστεύω ότι δεν θα είναι πια 
DX σταθµός αφού ακούγεται αρκετά συχνά σε όλους τις µπάντες . 

Κατά τα άλλα οι Αµερικανοί πήγαν σε όλες  τις Αφρικανικές χώρες και έτσι άκουσα 
σταθµούς από 3C2 EQUIT.GUINEA , 9G2 GHANA , 9S CONGO , C5 GAMBIA , 3X 
GUINEA και 9L SIERA LEONE . 
Από την Κεντρική Αµερική άκουσα τις 6J MEXICO , YV6 VENEZOUELA , TI8 COSTA 
RICA … 
Είµαι σίγουρος ότι όλοι ακούσατε και άλλους σταθµούς και εµπλουτίσατε τις χώρες σας 
πολύ περισσότερο απ’ ότι εγώ … παρ’ όλα αυτά οι ευχές παραµένουν  
Good hunting!!! Στα Ελληνικά : Καλά βόλια !!! De SV5FRD 
denis@otenet.gr 
 
 
*** ΠΑΙ∆ΙΑ , ΑΚΟΥΤΕ ΛΙΓΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΙΣ WARC ΜΠΑΝΤΕΣ , ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Σ’ ΑΥΤΕΣ 
ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ !!! 
 
 
 
Συνθήκες σταθµού : 
ΕΚΠΟΜΠΗ - Ποµποδέκτης Yaesu Ft-1000mp , 100watts έξοδο , R8 κάθετη αντένα  
ΛΗΨΗ        - Ποµποδέκτης Yaesu Ft-1000mp, R8 κάθετη αντένα 
 

ΣΤΟΣΤΟΣΤΟ   ΕΠΟΜΕΝΟΕΠΟΜΕΝΟΕΠΟΜΕΝΟ   ΤΕΥΧΟΣΤΕΥΧΟΣΤΕΥΧΟΣ   
   

∆ιαβάστε∆ιαβάστε∆ιαβάστε   τοτοτο   πρώτοπρώτοπρώτο   άρθροάρθροάρθρο   απόαπόαπό   µιαµιαµια   σειράσειράσειρά   πουπουπου      
ετοιµάζειετοιµάζειετοιµάζει   οοο   SV5DKUSV5DKUSV5DKU ( ( (ΓιάννηςΓιάννηςΓιάννης) ) ) µεµεµε   θέµαθέµαθέµα   τοτοτο   CW. CW. CW.    



   Υπάρχουν δεκάδες φάροι στην Ελλάδα. Όµορφοι, επιβλητικοί, 
άλλοι δυσπρόσιτοι και άλλοι δίπλα σας….∆ιαλέγετε και παίρνετε..!! 
Αφιερώστε ένα ανοιξιάτικο ή καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο µε τον 
ή τους φίλους σας, ακόµα και µε την οικογένεια σας, πάρτε µαζί 
σας το αγαπηµένο σας “βραχέο”, µια καλή κεραία και “βγάλτε” 
τον φάρο στον “αέρα”.   Πάρτε µέρος στo ∆ιεθνές Weekend 
Φάρων όπου δεκάδες φάροι ενεργοί η ξεχασµένοι για την δουλειά 
που χτιστήκανε (οι περισσότεροι έναν αιώνα πίσω) φιλοξενούν 
ραδιοερασιτέχνες από όλον τον κόσµο και γίνονται τα ιδανικά και 
όµορφα “shack” απ’ όπου πραγµατοποιούνται χιλιάδες επαφές και 
πολλές φορές µε την δηµιουργία νέων IOTA !!Είναι µια µοναδική 
εµπειρία που θα σας µείνει αξέχαστη !! Ρωτήστε ή δείτε παρακάτω 
αυτούς που την έζησαν…  To άρθρο αυτό έχει σαν σκοπό να σας 
βοηθήσει στο “που” και “πως”. Τα υπόλοιπα ανήκουν σε σας , στο 
µεράκι σας και στην φαντασία σας…Πρέπει κατ΄ αρχήν να γίνει 
µια επιστολή προς το Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό στην 
διεύθυνση:  

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Υπηρεσία Φάρων, 16810 
Πειραιάς  

µε την οποία να ζητείται η άδεια επίσκεψης και την χρησιµοποιήσεως του επιλεγµένου φάρου για 
Ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα αναγράφοντας τις σχετικές λεπτοµέρειες. 

Η ∆ιεύθυνση Φάρων θα απαντήσει σχετικά στην επιστολή σας σε ένα περίπου µήνα. Η επιστολή 
αυτή από σας θα πρέπει να γίνει έγκαιρα. 

Αν παράλληλα πρόκειται να χρησιµοποιηθεί κάποιο ειδικό διακριτικό (special call sign) θα πρέπει 
επίσης να σταλεί επιστολή η ΦΑΧ στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στην διεύθυνση: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Τµήµα ελέγχου Τηλεπικοινωνιών 

Υπ΄ οψην Κας Γεωργίας Μπαρδάκα  

Αναστάσεως & Τσιγάντε 2, 
11510 Χολαργός Αθήνα 

Tηλέφωνο : (01) 6508555 & (01) 6508556 

FAX : (01) 6508560 

 Μετά την εξασφάλιση των δύο (2) σχετικών αδειών από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και το 
Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών πρέπει να ενηµερώσετε τον συντονιστή διεθνώς παροµοίων 
εκδηλώσεων. 

MIKE DALRYMPLE – GM4SUC 

11 SHAWFILD AVE. AYR,KA7 4RE, SCOTLAND 

η στο email gm4suc@compuserve.com η στο Packet gm4suc@gb7ay.#78.gbr.eu. 

Μην ξεχάσετε να στείλετε φωτογραφίες και QSL στον SV2AEL για δηµοσίευση στην σχετική σελίδα 
στο διαδίκτυο. 

  Καλά Dxing από τους Ελληνικούς Φάρους. 

…de SV2AEL Σάββας…  

ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΣΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΣΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΣ   ΚΑΙΚΑΙΚΑΙ   ΦΑΡΟΙΦΑΡΟΙΦΑΡΟΙ   
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Οι νέες προτάσεις της YAESU έχουν πάρει 
σχεδόν διαστάσεις ...επιδηµίας για τουwς 
πανταχού χρήστες των εξαίρετων 
µηχανηµάτων της Ιαπωνικής εταιρείας.  
Τα clubs για τα ήδη πετυχηµένα µοντέλα 
(FT-847 & FT-817) αλλά και τα chat rooms 
στο ∆ιαδίκτυο καλά κρατούν και τώρα δύο νέες προτάσεις έρχονται να 
συµπληρώσουν ανάγκες (?) των φίλων του mobile και portable operations.  
To FT-897 έχει ήδη κυκλοφορήσει κάνοντας του χρήστες του αλλά και τους 
υποψήφιους µνηστήρες του να χαµογελούν από ευχαρίστηση για την επιλογή τους. 
Τώρα έσκασε και η "βόµβα" του FT-857 !!!! 
Περισσότερα νέα θα έχουµε µάλλον στις επόµενες µέρες  για το τι 
νέο έχει να παρουσιάσει το καλούδι της YAESU. Εκ πρώτης 
όψεως δείχνει να είναι ανατύπωση του FT-817 µε την 
µπροστινή υποδοχή κεραίας να απουσιάζει καθώς 
 και το µέγεθος του Dial knob να υπερτερεί σε 
µέγεθος. 
 
Σε αναµονή των νεοτέρων εµείς απλά 
τρίβουµε τα χέρια µας και ...µετράµε τις 
οικονοµίες µας hi hi. 

Y A E S U:   Y A E S U:   ΒροχήΒροχή  νέωννέων  µοντέλωνµοντέλων  

ΆτυχοςΆτυχοςΆτυχος   στιςστιςστις   δοκιµέςδοκιµέςδοκιµές   οοο   Goran...Goran...Goran...   

Στην Φωτογραφία ο Goran Lundell SM0CMH στο βουνό µε στηµένα τα µηχανήµατα µε σκοπό να χειρίζει Μορς 
από το σπίτι του και να εκπέµπει από το βουνό. Μετά από πολλές ρυθµίσεις και συνδέσεις, έγινε η δοκιµή από το 
σπίτι αλλά µε µεγάλη απογοήτευση δεν λειτούργησε το σύστηµα. Ο λόγος ήταν τελικά (µετά από κατέβασµα 
µηχανηµάτων και δοκιµή στο σπίτι) ότι το ένα V-U FT-7100 ενώ έδειχνε ότι έκανε εκποµπή, δέν έκανε. Τέλος 

πάντων η προσπάθεια θα συνεχιστεί την 
επόµενη φορά που θα έρθει στην 
Κάλυµνο τον Μάϊο 03. Μέχρι τότε 
πιστεύω θα είναι έτοιµο το νέο σπιτάκι 
που θα µας κτίσει ο ∆ήµος Καλυµνίων 
για να στεγάσει κατ' αρχήν τα δικά του 
repeater, και τα δικά µας 
Ραδιοερασιτεχνικά για τις ανάγκες των 
οµάδων έκτακτης ανάγκης. Θα είναι 
αρκετά µεγάλο (3.5Χ3m) που θα 
µπορούν να δουλεύουν άνετα 2 άτοµα.  
Καλά Χριστούγεννα σε όλους, µε υγεία 
και χαρά .  

Καραΐσκος Γεώργιος SV5DZX 

FT-857 

SV5/SV5/SV5/SMSMSM0CMH0CMH0CMH      



 
Από τον συνάδελφο SV9BGE (Νίκο) διατίθεται: 

 
Ποµποδέκτης ICOM IC-725 µε πλακέτα ΑΜ-FM & µικρόφωνο. 
Ποµποδέκτης YAESU FT-4700 (2m/70cm) µε CTCSS απο-
σπώµενη πρόσοψη και έξτρα καλώδιο δώρο. Τιµή πακέτου 

1.470,00 Ευρώ και δώρο τροφοδοτικό 13,8V 40 A continuous 
 

Πληροφορίες: 0944859655, και sv9bge@mail.gr 

Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ 

Αν έχετε στην περιοχή σας 
συναδέλφους χωρίς κάποιο Ε-

mail ή πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο 
τυπώστε το "5-9 report" και 

δώστε τους. 

Μηνιαία έκδοση των 
Ραδιοερασιτεχνών  SV5 και  SV9 

Η σελίδα του "5-9 Report" στο διαδίκτυο αποκλειστικό σκοπό θα έχει την ύ-
παρξη αρχείου των περιοδικών εκδόσεων οι οποίες φυσικά θα προορίζονται σε 
όλους τους Έλληνες στην επικράτεια αλλά και το εξωτερικό. Όραµα µας είναι η 
αύξηση της ύλης του περιοδικού µε την συµβολή όλων µας. Όπως θα έχετε πα-
ρατηρήσει υπάρχει χώρος για οτιδήποτε είτε είναι µεγάλο ή πολύ µικρό και η 
πρόκληση να λειτουργούµε σαν συγκοινωνούντα δοχεία σε ότι αφορά το χόµπι 
µας είναι µεγάλη. Αρκεί να υιοθετήσουµε την ιδέα και να την προχωρήσουµε α-
κόµη πιο µπροστά….. 

Το 5-9 report και  στο Internet 
http://users.in.gr/59report/ 


