
Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του ΑιγαίουΜηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του ΑιγαίουΜηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου   

Τεύχος 133 ∆εκέµβριος 2012Τεύχος 133 ∆εκέµβριος 2012Τεύχος 133 ∆εκέµβριος 2012   

Τρίαθλον...Τρίαθλον...Τρίαθλον...   

Στατική µελέτη...Στατική µελέτη...Στατική µελέτη...   

COWEBB….COWEBB….COWEBB….   

Awards...Awards...Awards...   

   

   

   

∆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. 

2  Φλεβάρη  20132  Φλεβάρη  2013  
  

http://www.triathlonhttp://www.triathlon--dxdx--contest.grcontest.gr  
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Τον Αύγουστο του 2011 ο αγαπητός Μιχάλης και 
εκδότης του εν λόγω περιοδικού, απολάµβανε τις 
διακοπές του. Έχοντας πολύ ελεύθερο χρόνο, 
ευχάριστη διάθεση και ανήσυχο ραδιοερασιτεχνικό 
πνεύµα, είχε µια λαµπρή ιδέα: να φτιάξουµε ένα 
Ελληνικό διαγωνισµό, συνδυάζοντας σ' αυτόν τα 
τρία πιο δηµοφιλή modes: RTTY, SSB και CW. 

Λίγο αργότερα µοιράστηκε την ιδέα του και µε 
κάµποσους ακόµη, µπαρουτοκαπνισµένους 
Έλληνες contesters και µη: SV1DPI, SV2DCD, 
SV8RX, SV8CS, SV8CYV, SV9DJO και SV9GPV 
αποτελούν την πρώτη µαγιά. Λίγο µετά ο SV8CYV 
αποχωρεί και στη θέση του έρχεται ο SV1NK. Η 
επιτροπή αυτή που σκοπό έχει να δώσει σάρκα και 
οστά σ' ένα διεθνή Ελληνικό διαγωνισµό: το 
Τρίαθλον.  

Ετούτος εδώ ο διαγωνισµός θεωρεί ως πολλαπλασιαστές όλους τους Έλληνες, δίνοντάς τους ξεχωριστή 
αξία και κάνοντάς τους περιζήτητους. Όλοι εµείς θα ζήσουµε στις λίγες ώρες του διαγωνισµού λες κι 
έχουµε πάει σε µια µισο-σπάνια ραδιοχώρα και χειρίζουµε από κει!!!  

Κάπως έτσι γεννήθηκε το Τρίαθλον. Ένα όνοµα Ελληνικό για έναν Ελληνικό διαγωνισµό που µιµείται το 
δηµοφιλές αυτό άθληµα: για να ανακηρυχθεί ο νικητής πρέπει να περάσει από τρεις ξεχωριστές, σκληρές 
και συνεχόµενες δοκιµασίες: RTTY τις πρώτες 8 ώρες, SSB τις 8 επόµενες και τέλος 8 σκληρές ώρες 
CW!!! 

Ενώ λοιπόν η επιτροπή έψαχνε το καλύτερο ανταλλάσοντας ατέλειωτα emails από το φθινόπωρο του 
2011, δυο γεγονότα συνέβησαν και λίγο έλειψε να σβήσουν µια προσπάθεια που ακόµη δεν είχε δει το 
φως. Ενώ όλοι είχαµε δώσει όρκο ότι θα κρατήσουµε επτασφράγιστο το µυστικό µέχρι την ανακοίνωσή 
του (και προφανώς τον τηρήσαµε), η επιτροπή του CQ WPX θεσµοθετεί ένα βραβείο αρκετά παρόµοιο, 
για τον πρώτο σταθµό συνολικά στα τρία WPX contest της Άνοιξης (rtty, ssb, cw). Επικοινωνούµε µε το 
manager, του λέµε για την ιδέα µας και τη σύµπτωση µε τη δικιά τους και µ' ένα ευγενικότατο email µας 
λέει να προχωρήσουµε λέγοντας µας πως είναι διαφορετικό ένα βραβείο µ' ένα διαγωνισµό, όπως αυτός 
που σχεδιάζουµε, που θα γίνει µέσα σ' ένα Σαββατοκύριακο. 

Αποφασίζουµε να προχωρήσουµε, όταν λίγες µέρες µετά, ένα Βραζιλιάνικο γκρουπ ανακοινώνει κάτι 
επίσης παρόµοιο: ένα διαγωνισµό που θα λέγεται IronHam (ο πρώτος του Τρίαθλου λέγεται ironman) και 
θα εµπεριέχει την εµπλοκή των τριών modes για την ανάδειξη του νικητή. Νέος προβληµατισµός... Μεταξύ 
άλλων γίνονται συζητήσεις µε τους Βραζιλιάνους για να γίνει ένας διαγωνισµός. 

Τελικά αποφασίζουµε να προχωρήσουµε µε µια αµιγώς Ελληνική προσπάθεια, αφού από την αρχή 
στόχος ήταν να δηµιουργήσουµε έναν Ελληνικό διαγωνισµό. Παράλληλα ο Βραζιλιάνικος διαγωνισµός 
έχει µια σηµαντική κατά τη γνώµη µας διαφορά: εµπλέκει µεν τα τρία modes αλλά µε τη σειρά και το 
χρόνο που θέλει ο κάθε διαγωνιζόµενος. Αντίθετα το Τρίαθλον λειτουργεί διαφορετικά, µιµούµενο το 
αγώνισµα: τις πρώτες 8 ώρες RTTY, αµέσως µετά (διαδοχικά) SSB και τέλος CW. Όχι δηλαδή 
ανακατεµένα... 

Γρήγορα καταλήγουµε στους κανονισµούς και πέρσι αρχές Μάρτη ανακοινώνουµε το Τρίαθλον DX Con-
test. Το πρώτο Τρίαθλον, ένας κατεξοχήν "Ελληνικός" διαγωνισµός, θα διεξαχθεί το Σάββατο 2 Φλεβάρη 
2013. Πολλοί ξένοι κι Έλληνες µας δίνουν συγχαρητήρια και υποδέχονται ελπιδοφόρα την ιδέα. 
Καινούριος ενθουσιασµός και κουράγιο για τους κόπους µας. Φυσικά υπήρξαν και οι γνωστοί “µίζεροι” 
Έλληνες, αλλά αυτά έχουµε µάθει πλέον να τα προσπερνάµε και να τους αφήνουµε στην ανυπαρξία τους. 
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Ο SV7JAR δηµιουργεί τα logos του διαγωνισµού, ο SV2AGW αναλαµβάνει να φτιάξει το πρόγραµµα που 
θα χρειαστούµε για το log checking και ο Σωτήρης Χρυσόπουλος, ένας φίλος και πολύ σύντοµα 
ραδιοερασιτέχνης, δηµιουργεί το site µας 

http://triathlonhttp://triathlon--dxdx--contest.grcontest.gr  
Στο Τρίαθλον οι Ελληνικοί σταθµοί είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί, αφού δίνουν περισσότερους πόντους (+3) 
σε σχέση µε τους υπολοίπους και µετρούν ως πολλαπλασιαστές µαζί µε τις DXCC ραδιοχώρες. Συνεπώς 
είναι πολύ σηµαντικό να είναι το δυνατόν περισσότεροι Ελληνικοί σταθµοί στον αέρα, ώστε να υπάρχει 
ακόµη περισσότερο ενδιαφέρον για το διαγωνισµό.  

Παράλληλα θα έχετε την ευκαιρία για όλους τους παραπάνω λόγους, να ζήσετε το πρώτο σας pileup, όσο 
µικρός κι αν είναι ο σταθµός σας. Μη χάσετε την ευκαιρία να νιώσετε αυτή τη συγκίνηση... Θα εκτιµήσετε 
διαφορετικά το χόµπι µας. Μη φωνάζετε µόνο σταθµούς. Καλέστε CQ. Είναι σίγουρο ότι κάποιοι θα σας 
απαντήσουν. Μην δείξετε τη γνωστή Ελληνική µιζέρια που µας ακολουθεί τα τελευταία χρόνια. Ίτε παίδες 
Ελλήνων... Βοηθήστε αυτή τη χώρα, που τόσο µας έχει πληγώσει, να ακουστεί, έστω και για µια µέρα, 
στα πέρατα της οικουµένης. 

Εµπρός λοιπόν... Ο διαγωνισµός αρχίζει στις 2 ώρα Ελλάδας, 
ξηµερώµατα Σαββάτου 2 Φεβρουαρίου µε RTTY. Στις 10 το πρωί θα 
περάσουµε στο SSB και στις 6 το απόγευµα του Σαββάτου (πάντα 

ώρα Ελλάδας) θα συνεχίσουµε µε 8 ώρες CW. 
Μελετήστε τους κανονισµούς (θα τους βρείτε στο site). Έτσι αποκτά ακόµη περισσότερο ενδιαφέρον για 
σας ο διαγωνισµός κι ετοιµαστείτε να νιώσετε τη χαρά της συµµετοχής σ' ένα διεθνή διαγωνισµό... και πού 
ξέρεις; ίσως κερδίσετε και το µεγάλο δώρο: 10ήµερη δωρεάν παραµονή σ' ένα από τα επτά ξενοδοχεία 
της XENOS GROUP HOTELS στη Ζάκυνθο.  
 
Αν δεν έχετε το χρόνο ή δεν γνωρίζετε και τα τρία Modes, µπορείτε να συµµετάσχετε και να διεκδικήσετε 
βραβείο µόνο σε ένα ή και δύο από τα τρία. Μπορείτε ακόµα να φτιάξετε µια οµάδα και να διεκδικήσετε 
βραβείο στο Οµαδικό τρίαθλο: ένας στο RTTY, ένας στο SSB κι ένας στο CW. Σπεύσατε να δηλώσετε την 
οµάδα σας πριν αρχίσει ο διαγωνισµός... 
 

Περιµένουµε να σας ακούσουµε και να στηρίξετε αυτή την Ελληνική προσπάθεια... 
 

 
 

Κωνσταντίνος... και κατά κόσµον SV1DPI 
 

Triathlon-dx-contest manager 
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ΣΤΑΤΙΚΗΣΤΑΤΙΚΗ    ΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗ    ΙΣΤΟΥΙΣΤΟΥ  
 
 
 

Γράφει ο Ντίνος Ψιλογιάννης 

SV1DB 

din.boxmail@gmail.com 

 

 

 

Όπως  είχα προαναγγείλει  σας παρουσιάζω µία ολοκληρωµένη  Στατική Μελέτη  
Ιστού , που καλύπτει  αναλυτικά όλους  τους υπολογισµούς που απαιτούνται για την 
αντοχή, την έδραση, την θεµελίωση, τις αγκυρώσεις,ακόµη και την ανύψωσή του µε 
συµβατικά µέσα. 

 

Το αντικείµενό µας  για τον Στατικό υπολογισµό  είναι ιστός τριγωνικής µορφής 
Ύψους  18 µέτρων . 

 

Στον υπολογισµό η ανάλυση είναι πλήρης  ακόµη  και οι αντοχές των 
συγκολλήσεων  , και παρελκοµένων  που είναι αναγκαίες για τον πλήρη έλεγχο κάθε 
κατασκευής και πρωτίστως για την ασφάλεια των κατασκευών. 

 

Η Μελέτη  έγινε το 1978  για την Πολεµική Αεροπορία  για τους ιστούς του 
συστήµατος  NADGE .   

 

H “γλώσσα”  της µελέτης και το πολυτονικό, είναι εκείνης της  εποχής, όσο για την 
εγγραφεί της  τότε µόνο χειρόγραφα  και σπάνια γραφοµηχανές  υπήρχαν τα σχέδια 
αναγκαστικά µε το χέρι… 

 

Αυτό δεν επιρεάζει  την χρήση της  , µπορείτε  να αυξοµειώσετε τα δεδοµένα οι τύποι 
παραµένουν οι ίδιοι και βάσει  αυτών  οι υπολογισµοί σας µπορούν εύκολα να 
υπολογισθούν. 

 

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία  στο  Emai:  din.boxmail@gmail.gr 

 

Kαλές  Γιορτές 
 

73   sv1db   K.   ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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Οι συµµετοχές του 11ου Aegean VHF contest 

 

2012 Aegean VHF contest participations 
 

Τά ηµερολόγια συµµετοχών πού παραλάβαµε έχουν ως ακολούθως:  

Logbooks rcvd as follow: 

 

 

73 de SV2DCD Leo Fiskas  

Aegean VHF contest manager 
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  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕ ΜΙΑ …..ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕ ΜΙΑ …..  
                                      COBWEBB ANTENNACOBWEBB ANTENNA!!  

                                                                                      

 

                                                                         Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος 

                                                                                   sv1nk@hotmail.com      

 

 

 
SV1NJW «άσσος» στα Ψηφιακά, ανήσυχος µε τα κεραιικά! 

  

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι γεια σας! καλή χρονιά  και ευτυχισµένη, γεµάτη 
υγεία, δουλειές, και DX, πολλά και καλά DX σε όλους!  Την παρουσίαση της κεραίας 
COBWEBB στο 5-9report την οφείλουµε στον εκλεκτό φίλο και συνάδελφο SV1NJW 
Γιώργο Μουστάκα, ο οποίος µε ένα ξαφνικό τηλεφώνηµα και ένα pdf αρχείο σταλµένο 
στο e-mail µου µε «έβαλε στα αίµατα..». 

 

 

Ψάξιµο στο Internet, ατελείωτο διάβασµα, αξιολόγηση, επαφές µε αρκετούς ξένους 
ραδιοερασιτέχνες που την έχουν κατασκευάσει και την χρησιµοποιούν, µε οδήγησαν 
στο συµπέρασµα ότι είναι µια αξιόλογη κεραία που µπορεί να καλύψει αξιόπιστα τις 
ανάγκες µιας µεγάλης κατηγορίας Ραδιοερασιτεχνών. 
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Λίγη ιστορία.. 

 

 
G3TPW Steve Webb ο «πατέρας» της COBWEBB. 

 

Ο Steve Webb γεννήθηκε στο Oldham του Lancashire το 1947, πατέρας του ήταν ο επίσης 
Ραδιοερασιτέχνης Frank Webb G3ZKS, στέλεχος της RAE (Royal Aircraft Establishment). 

Ο Steve από µικρή ηλικία ήταν ανήσυχο και ταλαντούχο µυαλό, και από τα 16 του χρόνια 
άρχισε να παρακολουθεί µαθήµατα µηχανικού τηλεφώνων, και αργότερα δούλεψε σαν 
µηχανικός εκποµπών στο BBC.  

Το 1970 παντρεύτηκε την ραδιοερασιτέχνη G7CGS  Susan, ενώ ήδη εργάζεται στην εταιρεία 
Pye Telecoms ως σχεδιαστής µηχανικός. 

Το 1973 άρχισε να εργάζεται στη Ferranti Semiconductors ως µηχανικός εφαρµογών µε 
τρανζίστορ RF ισχύος, ενώ το 1975 πήρε µεταγραφή στο Ferranti Microwave Group  σαν 
σχεδιαστής µηχανικός όπου ασχολήθηκε µε πλήθος µικροκυµατικών εφαρµογών σε 
συχνότητες που έφθαναν τους 14 GHZ! Το 1979 τον προσέλαβε η Marconi Space and De-
fence Systems Ltd σαν σχεδιαστή Αρχιµηχανικό αλλά το 1984 µετακοµίζει στο North 
Yorkshire και προσλαµβάνεται από την MM Microwave of Kirkbymoorside στην οποία 
εργάζεται ως τεχνικός ∆ιευθυντής στο νεοσύστατο Satellite Group. 

 

Σε αυτό το τµήµα ο Steve σχεδίασε και κατασκεύασε τη συσκευή ASTRID (Automatic 
Satellite Telemetry Receiver and Information Decoder) η οποία επιτρέπει την 
αποκωδικοποίηση των πληροφοριών που στέλνουν οι επιστηµονικοί δορυφόροι UoSAT από 
το διάστηµα στη Γη.  

Το έτος 1987 είναι σηµαντικό για τον ραδιοερασιτεχνισµό. ∆ηµιουργείται η εταιρεία SRW 
Communications Ltd στο  North Yorkshire µε τον Steve ως  Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο.  

 

Εκεί σχεδίασε το "Loudenboomer" έναν γραµµικό ενισχυτή ισχύος 400 watt για τις 
ραδιοερασιτεχνικές µπάντες των 1,8 έως 30 MHz, την κεραία  "CobWebb" για τις ζώνες από 
14 έως 28 MHz αλλά και τις κεραίες  "Spider" και "Flytrap"  για τις ζώνες από 1,8 έως 10 
MHz. Αυτές οι κεραίες έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν τη µέγιστη δυνατή απόδοση µε τα 
ελάχιστα δυνατόν προβλήµατα ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας, έτσι ώστε µπορούν να 
τροφοδοτηθούν από Linear  υψηλής ισχύος χωρίς τα συνήθη προβλήµατα προσαρµογής και 
TVI.  
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Η κεραία "CobWebb" αντιπροσωπεύει ένα σηµαντικό βήµα προς τα εµπρός όσον αφορά τον 
σχεδιασµό ραδιοερασιτεχνικών κεραιών, γιατί λόγω του µεγέθους της µπορεί να τοποθετηθεί 
σε οποιοδήποτε αστικό περιβάλλον πχ µέσα στην Αθήνα και να λειτουργήσει χωρίς 
προβλήµατα παρεµβολών και ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας. 

 

Τον Ιούνιο του 1996 ο Steve εξασφάλισε συµβόλαιο 6 µηνών µε την British Aerospace στο 
Brough του East Yorkshire για να επιβλέπει τις τεχνικές πτυχές του σχεδιασµού ενός 
συστήµατος κεραίας HF που θα τοποθετηθούν στα  εκπαιδευτικά στρατιωτικά αεροσκάφη 
"Hawk". Με την ολοκλήρωση του έργου εντάσσεται στο µόνιµο προσωπικό της British Aero-
space  ως ειδικός σε θέµατα ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας, ενώ συνεχίζει να 
συνεργάζεται µε την SRW ως ανεξάρτητος Σύµβουλος τεχνικού σχεδιασµού.  

 

Η πρώτη γνωριµία µε την κεραία… 

 

Η µελέτη και κατασκευή της κεραίας οφείλεται στην εξής απλή σκέψη:  

Αν πάρω ένα δίπολο και το… τετραγωνίσω τι θα προκύψει;; 

 

Απάντηση: Μια κεραία COBWEBB!! ∆είτε την λοιπόν σε όλο της το µεγαλείο στην επόµενη 
φωτογραφία. 

 

 
Ιδιοκατασκευασµένη κεραία COBWEBB για τους 14-18-21-24-28 ΜΗΖ. 

 

Η αλήθεια είναι ότι µοιάζει µε ιστό αράχνης που «παγιδεύει» τα Ραδιοκύµατα και τα στέλνει 
στον ποµποδέκτη µας Hi..Hi.. 

H βάση στήριξης  της κεραίας είναι µεταλλική ή ξύλινη, οι βραχίονες στήριξης από Fiber-
glass ή ξύλο, και τα στοιχεία της κεραίας από καλώδιο µεγαφώνων ή τροφοδοσίας Κόκκινο-
Μαύρο. Με απλά υλικά δηλαδή µπορείτε να κατασκευάσετε µια ωραιότατη κεραία που θα σας 
καταπλήξει. 
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 Η εργοστασιακή εκδοχή της κεραίας COBWEBB για τους  

14-18-21-24-28 ΜΗΖ. 

 

 

Αναλύοντας την κεραία. 

 

Η κεραία CobWebb έλκει την καταγωγή της από τα πολλαπλά πολυµπαντικά δίπολα της 
δεκαετίας του 1970. ∆είτε πώς είναι ένα πολλαπλό πολυµπαντικό δίπολο, και πως 
µεταµορφώνεται σε µια σύγχρονη κεραία CobWebb. 

 

 
Πολλαπλό πολυµπαντικό δίπολο. 

 

Από ένα κοινό σηµείο στο οποίο συνδέεται  το coaxial καλώδιο προς τον ποµποδέκτη, 
εκτείνονται τα σκέλη  των πολλαπλών οριζόντιων διπόλων, ένα δίπολο για κάθε µπάντα. 

 

∆είτε τώρα τι έκανε ο πανέξυπνος Άγγλος… 
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Αναδίπλωσε το πολυµπαντικό δίπολο στα τέσσερα και κατασκεύασε την CobWebb. Απλό και 
ευφυές! άρα λοιπόν η CobWebb είναι στην ουσία ένα  απλό αναδιπλωµένο δίπολο στα… 
τέσσερα. Αφού λοιπόν είδαµε τη βασική ιδέα της κατασκευής της, είναι καιρός να δούµε τα 
χαρακτηριστικά της κεραίας. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

Η κεραία CobWebb έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

1. Είναι µια κεραία Multiband αφού καλύπτει τους 14-18-21-24-28 ΜΗΖ. 
2. Έχει οριζόντια πόλωση αφού στην ουσία πρόκειται για ένα αναδιπλωµένο οριζόντιο 
δίπολο. 
3. Είναι ΠΑΝΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΗ, εκπέµπει σε 360 µοίρες µε ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ πόλωση. Και αυτό, 
είναι το ισχυρό χαρτί της κεραίας, και ένας από τους ισχυρούς λόγους να την κατασκευάσει 
ένας ραδιοερασιτέχνης. 
Συνδέεται απευθείας σε οποιαδήποτε κάθοδο coaxial 50 ΩΜ, χωρίς µεσολάβηση κάποιου 
δικτυώµατος προσαρµογής πχ Gamma Match. Αρκεί ένα υποτυπώδες «balun» 6 σπειρών 
από την ίδια την κάθοδο για να έχουµε µια οµαλή σύνδεση κεραίας – καθόδου. 

 

Πώς κατασκευάζεται η κεραία. 

 

Η βάση στήριξης της κεραίας κατασκευάζεται από χοντρό φύλλο αλουµινίου όπως δείχνει 
η επόµενη φωτογραφία. 
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Η βάση της κεραίας µαζί µε τα «µπράτσα» στήριξης των αγωγών και το «µπράτσο» στήριξης 
του κουτιού διασυνδέσεων. 

Τα µπράτσα πρέπει οπωσδήποτε να είναι από fiber glass, ξύλο, ή άλλο µονωτικό υλικό, 
διαφορετικά τα αγώγιµα σκέλη των διπόλων θα βραχυκυκλώσουν. 

Στο σχήµα που ακολουθεί διακρίνονται οι διαστάσεις της βάσης και η τοπολογία των οπών 
που θα ανοιχτούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην επόµενη φωτογραφία φαίνονται καθαρά τα µονωµένα σκέλη της κεραίας, και πως αυτά 
συνδέονται επάνω στη µεταλλική βάση.  
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Η µεταλλική βάση και τα µπράτσα από fiber glass. 

 
Στην επάνω εικόνα φαίνεται πολύ καθαρά πως τα σκέλη από fiber glass θα τοποθετηθούν 
και θα συνδεθούν επάνω στην µεταλλική βάση. Το σκέλος µε χρώµα θαλασσί-Α αντιστοιχεί 
στο σκέλος Α της δεξιάς φωτογραφίας, το σκέλος µε χρώµα πράσινο-Β αντιστοιχεί στο 
σκέλος –Β της φωτογραφίας, και το «µπράτσο» στο οποίο συνδέουµε το πλαστικό 
ηλεκτρολογικό κουτί µε χρώµα γκρί-Γ, αντιστοιχεί στο µπράτσο Γ της φωτογραφίας. 

Η αντιστοιχία είναι πολύ εύκολη! 
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Επάνω στο µονωτικό µπράτσο συνδέεται η  αλουµινένια βάση στήριξης της κεραίας σε  
µεταλλικό σωλήνα ή πύργο µε “U” Bull. 

 

Οι διαστάσεις της βάσης και η τοπολογία των οπών φαίνονται καθαρά στο σχήµα που 
ακολουθεί.   

 

 
 

Στην επόµενη εικόνα φαίνεται ο τρόπος µε τον οποίο θα συνδεθεί η µεταλλική πλάκα επάνω 
στο µονωτικό µπάτσο στήριξης της κεραίας, και στη συνέχεια επάνω στο νεροσωλήνα. 
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Σύνδεση κεραίας µε το νεροσωλήνα στήριξης. 

 

∆είτε πώς πρέπει να είναι συνολικά η βάση που θα κατασκευάσετε. 

 

 
 

Σύνδεση του πλαστικού κουτιού διακλάδωσης. 

 

    

Το κουτί διασύνδεσης των στοιχείων φαίνεται στην επόµενη φωτογραφία. 
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Πρόκειται για ένα κοινό πλαστικό ηλεκτρολογικό κουτί που όµως πρέπει  είναι ΣΤΕΓΑΝΟ! 
ώστε να µην γίνει κατοικία για βατράχια και γυρίνους µε την πρώτη βροχή! Hi..Hi.. Αυτό το 
πλαστικό κουτί στερεώνεται στο πέµπτο µονωµένο µπράτσο της µεταλλικής βάσης µε βίδες, 
και µέσα του βιδώνουµε  δύο αερόκλεµµες καλής ποιότητας. Εναλλακτικά µπορείτε να 
κάνετε τις συνδέσεις επάνω σε ένα τυπωµένο κύκλωµα. 

 
Το κουτί διασυνδέσεων καλωδιωµένο µε καλώδια  

κόκκινα-µαύρα µεγαφώνων - τροφοδοσίας. 
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Οι διασυνδέσεις σε τυπωµένο κύκλωµα. 

 

Πώς θα καλωδιώσετε το πλαστικό κουτί. 

 

Τοποθετήστε δύο σειρές αερόκλεµµες καλής ποιότητας µέσα στο κουτί µε βίδες και ελέγξτε 
ότι δεν δηµιουργούνται προϋποθέσεις για βραχυκύκλωµα ή και άµεσο βραχυκύκλωµα. 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ το σχέδιο της κεραίας που ακολουθεί προσεκτικά ΠΡΙΝ αρχίσετε τις 
διασυνδέσεις µέσα στο κουτί. 

  

 
Η κεραία αποτελείται από πέντε ανεξάρτητα µεταξύ τους δίπολα τα οποία απλά στηρίζονται 
στα ίδια «µπράτσα» από fiber glass και τροφοδοτούνται από την ίδια κάθοδο. Αυτό είναι 
όλο, συνυπάρχουν αλλά το καθένα εργάζεται µόνο του στη συχνότητα συντονισµού του. 

 

Το κάθε δίπολο δεν είναι κατασκευασµένο όπως συµβαίνει µε τα απλά δίπολα από δύο 
µονόκλωνα σκέλη, αλλά το κάθε σκέλος κατασκευάζεται από ∆ΙΠΛΟ καλώδιο κόκκινο – 
µαύρο το οποίο σε συγκεκριµένη απόσταση από το σηµείο τροφοδοσίας βραχυκυκλώνει, 
δηµιουργώντας ένα «αναδιπλωµένο» δίπολο του οποίου οι άκρες επεκτείνονται από το 
υπόλοιπο καλώδιο του οποίου τα άκρα είναι ανοιχτά και µονωµένα µεταξύ τους. ∆είτε 
προσεκτικά το επόµενο σχέδιο.      
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Το κόκκινο καλώδιο είναι πάντοτε ολόκληρο και µονοκόµµατο σε όλα τα σκέλη της κεραίας. 
Αντίθετα ΟΛΑ τα µαύρα είναι κοµµένα για να µπορέσουν να συνδεθούν µε τη γραµµή 
τροφοδοσίας. Αυτό είναι όλο το µυστικό της κεραίας. Τα κόκκινα καλώδια µονοκόµµατα, τα 
µαύρα κοµµένα και κολληµένα το ένα κοµµάτι στη «ψίχα» της καθόδου και το άλλο στο 
«µπλεντάζ». 

 

Ας δούµε τώρα πώς γίνεται η συνδεσµολογία µέσα στο ηλεκτρολογικό κουτί. 

 

 
Τα κόκκινα καλώδια περνούν από µέσα από το κουτί µονοκόµµατα ή µέσα από 
γεφυροµµένες κλέµµες. Τα µαύρα τα κόβετε, τα περνάτε µέσα στις αερόκλεµµες και τα 
ΓΕΦΥΡΩΝΕΤΕ µεταξύ τους ώστε όλα τα µαύρα να είναι ανά κλάδο µεταξύ τους παράλληλα 
συνδεδεµένα. 

 

∆είτε τώρα πώς συνδέονται οι γέφυρες στις αερόκλεµµες. 
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Με µικρά κοµµάτια µονόκλωνου σύρµατος γεφυρώνουµε τα µαύρα καλώδια µεταξύ τους. Αν 
περάσετε τα κόκκινα καλώδια µονοκόµµατα δε χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο, αν θέλετε να 
κόψετε ΚΑΙ τα κόκκινα καλώδια θα χρειαστεί να τα γεφυρώσετε και αυτά µε ίδιο µονόκλωνο 
καλώδιο. 

 

    

 
Λεπτοµέρεια: γέφυρα µαύρων καλωδίων σε σχήµα «V». 

 

Αφού τελειώσετε την καλωδίωση του κουτιού αποµένει να κατασκευάσουµε ένα υποτυπώδες 
balun και να το τοποθετήσουµε µέσα στο κουτί για λόγους ευκολίας. 
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Το balun κατασκευάζεται από 6 σπείρες οµοαξωνικού καλωδίου 50 ΩΜ, τυλιγµένες σε µια 
πλαστική σωλήνα 4 ιντσών ή 10,16cm. Αν δεν σας ενοχλεί το αφήνετε όπως είναι, 
διαφορετικά τοποθετήστε το µέσα στο πλαστικό κουτί προσεκτικά διπλωµένο, όπως δείχνουν 
οι παρακάτω εικόνες. 

 

 
 

Το balun µέσα στο κουτί διασυνδέσεων. 
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Η κεραία τελειωµένη 

 

Η κεραία τελειωµένη φαίνεται στην επόµενη εικόνα. 

 

 
 

Τελευταία «πινελιά» είναι το τέντωµα των ανοιχτών άκρων των διπόλων µε τη βοήθεια ενός 
κοµµατιού «νάιλον» σχοινιού. Για το µήκος του διπλώµατος ακολουθήστε τις οδηγίες του 
σχεδίου των διπόλων γιατί είναι διαφορετικό για κάθε δίπολο. 

 

Τι στάσιµα έχει η κεραία;  

 

Όπως συµβαίνει µε όλες τις πολυµπαντικές κεραίες η κεραία µας  θα έχει κάποια στάσιµα τα 
οποία «πέφτουν» εύκολα µε τη βοήθεια ενός Antenna Tuner. Το ύψος των στασίµων 
εξαρτάται από τους εξής παράγοντες. 

 

1. Από την ίδια τη σχεδίαση και την ηλεκτρική συµπεριφορά της κεραίας. Εδώ έχουµε µια 
πολυµπαντική κεραία µε πέντε ανεξάρτητα  αναδιπλωµένα δίπολα που λόγω γειτονίας το ένα 
µε το άλλο έχουν µια στενή σύζευξη και άµεση σύνδεση στο κοινό σηµείο τροφοδοσίας. 
Επιπλέον  έχουµε πέντε εµφωλιασµένα αναδιπλωµένα δίπολα σε διάταξη οριζόντιου 
πλαισίου – οριζόντια loop-α. Ένα αναδιπλωµένο δίπολο µε ανοιχτά άκρα σε διάταξη 
οριζόντιου loop και σε σύζευξη µε πέντε άλλα, δύσκολα µπορεί να φτάσει στα 50 ΩΜ. 
Το ύψος από το έδαφος και ο περιβάλλοντας χώρος. Το ελάχιστο ύψος της κεραίας θα πρέπει 
να είναι 5m, ενώ η ελάχιστη απόσταση από τοίχους ή ηλιακούς θερµοσίφωνες 2.5m για ισχύ 
100 Watt. 
 

Τι τελικά φτιάξαµε; 

 

Μια αξιοπρεπή κεραία µικρού κόστους που µας επιτρέπει QSO σε αποστάσεις έως και 2500 
Κm, χωρίς  να αποκλείονται οι εκπλήξεις. 

Η πανκατευθυντική της ακτινοβολία µας απαλλάσσει από το κόστος ενός πανάκριβου rotor-
α, ενώ η οριζόντια πόλωση µας εξασφαλίζει σε λογικά επίπεδα χαµηλό θόρυβο. 

 

Η απευθείας σύνδεση της κεραίας µε την κάθοδο µας απαλλάσσει από την υποχρέωση της 
κατασκευής κάποιου πολύπλοκου συστήµατος προσαρµογής. Ένα απλό balun 

κατασκευασµένο από την ίδια την κάθοδο γίνεται πανεύκολα και ανέξοδα.  
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Αντικεραυνικό γραµµής, είναι απαραίτητο για την ασφάλεια του ποµποδέκτη. 

 

 

Για την εγκατάστασή της δεν απαιτούνται πανάκριβοι πύργοι, µια απλή νεροσωλήνα είναι 
αρκετή ενώ µια καλή γείωση και ένα αντικεραυνικό γραµµής κρίνονται απαραίτητα. 

 

 

Επίλογος. 

 

Η COBWEBB είναι µια εξαιρετική επιλογή για τον ραδιοερασιτέχνη ή ραδιοακροατή που δεν 
έχει ιδιαίτερες τηλεπικοινωνιακές απαιτήσεις. 

Θα τον ενθουσιάσει ευχάριστα χαρίζοντας του απρόσµενα  QSO ιδιαίτερα όταν η διάδοση 
βοηθά. 

Το χαµηλό της κόστος είναι ένας θετικά σηµαντικός παράγοντας για να την επιλέξετε. Τα 
απλά και φθηνά υλικά από τα οποία κατασκευάζεται σας επιτρέπουν να πειραµατιστείτε  
ώστε να επιτύχετε τη µέγιστη δυνατή απόδοση. 

Σε κάθε περίπτωση  επιβάλλεται να χρησιµοποιήσετε ένα antenna tuner ώστε να έχετε τα 
ελάχιστα δυνατόν στάσιµα. 

 

Καλή επιτυχία σε όσους την κατασκευάσουν, να είστε καλά, να χαίρεστε την οικογένεια σας, 
καλές δουλειές καλά Dx! ευτυχισµένος και χαρούµενος ο καινούργιος χρόνος. 

 

                                                                                 

 

 

 

                                                                                    Πολλά 73 

  

                                                                                     de SV1NK 

                                                                                     Μάκης  



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  555555   

Greek Islands On The Air – GIOTA award programme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOTA 10 HELLENIC ISLANDS 

Απαιτούνται 10 επιβεβαιωµένες επαφές από 10 Ελληνικά νησιά  
και τουλάχιστον από ένα από: 

Βόρειο Αιγαίο. Νότιο Αιγαίο. Θάλασσα ∆ωδεκανήσου. Κρητικό 
Πέλαγος. Ιόνιο Πέλαγος. 
 

GIOTA POSEIDON AWARD - 30 HELLENIC ISLANDS 

Απαιτούνται 30 επιβεβαιωµένες επαφές από 30 Ελληνικά νησιά  
και τουλάχιστον από ένα από: 

Βόρειο Αιγαίο. Νότιο Αιγαίο. Θάλασσα ∆ωδεκανήσου. Κρητικό 
Πέλαγος. Ιόνιο Πέλαγος. 
 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.greekiota.gr  
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 Greek Islands On The Air – GIOTA award programme. 
DXpeditioners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GIOTA DXpeditioners Award – 3 GREEK ISLANDS 

Απαιτείτε η ενεργοποίηση 3 νησιών σε οποιοδήποτε 
Ελληνικό Πέλαγος. 

 
GIOTA DXpeditioners «ODYSSEY» Award – 6 GREEK ISLANDS 

Απαιτείτε η ενεργοποίηση 6 νησιών σε οποιοδήποτε 
Ελληνικό Πέλαγος. 

 
Περισσότερες πληροφορίες: 

www.greekiota.gr  
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Αν έχετε στην περιοχή σας Αν έχετε στην περιοχή σας Αν έχετε στην περιοχή σας 
συναδέλφους χωρίς πρόσβαση συναδέλφους χωρίς πρόσβαση συναδέλφους χωρίς πρόσβαση 
στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5---9 9 9 

Report" Report" Report" και δώστε τους.και δώστε τους.και δώστε τους.   


