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ΕΛΕΥΘΕΡΑ αρκεί να γίνει
αναφορά στην πηγή.

5-9 Report

Σελίδα 2

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος
sv1nk@hotmail.com
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι γεια σας! κάποιες µπάντες είναι ιδιαίτερα δηµοφιλείς
στους ραδιοερασιτέχνες, τα 40m είναι µια από αυτές, και στις επόµενες γραµµές θα δούµε το γιατί.
Τα 40m για την Ελλάδα είναι µια «ιστορική» µπάντα, είναι η µπάντα στην οποία γεννήθηκαν οι
ραδιοερασιτέχνες της δεκαετίας του 1970-1980, την εποχή εκείνη ο ραδιοερασιτεχνισµός ήταν στα
«σπάργανα», δεν υπήρχε Internet, σχέδια, πληροφόρηση. Όσοι αγαπούσαν το ραδιοερασιτεχνισµό
έψαχναν απεγνωσµένα όχι µόνο για κάθε είδους πληροφορίες, αλλά και για σχέδια ραδιοερασιτεχνικών
ποµπών.
Μεγάλη ώθηση στον Ελληνικό ραδιοερασιτεχνισµό έδωσαν:

Η τότε «Τεχνική
Εκλογή», ένα
πρωτοποριακό για την
εποχή του περιοδικό που
δηµοσίευε κάθε είδους
ραδιοερασιτεχνικές
πληροφορίες αλλά και
σχέδια ποµπών από τα
Μακρά κύµατα! έως τα
VHF και όχι µόνο.
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Σελίδα 3

Το περιοδικό «Ηλεκτρονικά Νέα», µε πλούσια ραδιοερασιτεχνική ύλη, αλλά και
πρωτοποριακά σχέδια ποµπών όπως ο περίφηµος ποµπός SSB µε αναστροφή φάσεως για την
δηµιουργία LSB/USB.

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σελίδα 4

Ένα ακόµη επιτυχηµένο σχέδιο ποµπού από ένα περιοδικό που στήριξε και διέδωσε τον
ραδιοερασιτεχνισµό µε αγάπη και συνέπεια.

Ένα από τα πιο επιτυχηµένα σχέδια Τράπαλη, που µε µικρές τροποποιήσεις «έβγαινε»
στα 40m.
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Σελίδα 5

Τα «Ευαγγέλια» ε..ε..ε.. συγνώµη τα βιβλία
ορισµένων πρωτοπόρων συγγραφέων της
εποχής εκείνης γεµάτα σχέδια µε ποµπούς /
δέκτες και ενισχυτές-διαµορφωτές όπως ο
Τράπαλης, ο Κόµπος και άλλοι.

O SV8IM στην τελετή βράβευσής του για τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει
στον ραδιοερασιτεχνισµό και το κοινωνικό σύνολο.
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Σελίδα 6

Με αυτές τις πηγές αυτοσχεδιάζαµε και κατασκευάσαµε τους πρώτους ποµπούς ΑΜ για τα 40m. Οι
κεραίες δίπολα λ/2, και οι κάθοδοι από καλώδιο τηλεοράσεως 75ΩΜ. Το βαττόµετρο ήταν ένα λαµπάκι
ΝΕΟΝ από θερµοσίφωνα! Και όσο
αφορά τα στάσιµα – SWR ποιος
νοιαζόταν αφού δεν ξέραµε ότι
υπήρχαν;
Φωτισµένοι ραδιοερασιτέχνες της
εποχής εκείνης µας βοηθούσαν να
µάθουµε να κάνουµε QSO, αλλά και
να βελτιώνουµε τους ποµπούς µας,
όπως ο SV1EP ο Βαγγέλης από την
Κεφαλονιά, ο SV1CS ο Σπύρος από
την Ζάκυνθο, ο SV1IM – ο Μιχάλης
από την Πάρο και άλλοι. Και γράφω
SV1 γιατί τότε όλη η Ελλάδα ήταν
SV1, τα S2..SV9 προέκυψαν πολλά
– πολλά χρόνια αργότερα.
SV8CS, ο «άρχοντας των
αιθέρων της ∆υτικής Ελλάδας»
στο Βασίλειο του!
Στα 40m λοιπόν γεννήθηκε ο νεότερος ραδιοερασιτεχνισµός στην Ελλάδα κάτω από δύσκολες
συνθήκες, και εξακολουθούν και σήµερα να είναι η κοιτίδα από την οποία γεννιούνται χιλιάδες
ραδιοερασιτέχνες σε όλο τον πλανήτη κάθε χρόνο.

Πότε όµως «γεννήθηκαν» τα 40m;
Τα 40m δόθηκαν στους Αµερικανούς
Ραδιοερασιτέχνες στις 10 Οκτωβρίου 1924 και
καθιερώθηκαν σαν διεθνής ραδιοερασιτεχνική
περιοχή συχνοτήτων στις 4 Οκτωβρίου 1927.
Για πολλά χρόνια το τµήµα 7100-7300 ΚΗΖ το
χρησιµοποιούσαν διάφοροι ραδιοφωνικοί σταθµοί
βραχέων κυµάτων, όµως στην διεθνή
συνδιάσκεψη WRC-03 του 2003 αποφασίστηκε ότι
από τις 29 Μαρτίου του 2009 αυτό το τµήµα να
χρησιµοποιείται αποκλειστικά και µόνο από τους
ραδιοερασιτεχνικούς σταθµούς.
Στην Ελλάδα και σε όλη την Region-1, η µπάντα
των 40m εκτίνεται από 7-7.2 ΜΗΖ. Οι Έλληνες
Ραδιοερασιτέχνες κατηγορίας -1 µπορούν να
χρησιµοποιήσουν όλο το φάσµα 7000 – 7200
ΚΗΖ, ενώ οι ραδιοερασιτέχνες εισαγωγικού
επιπέδου το τµήµα από 7100-7200 ΚΗΖ.
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Ποιο είναι το πραγµατικό µήκος κύµατος των 40m;
Τα 40m ή 7 ΜΗΖ, είναι µια από τις πιο ενδιαφέρουσες περιοχές συχνοτήτων. Τοπολογικά βρίσκεται στο
πρώτο ¼ των βραχέων κυµάτων εποµένως φύση και θέση ανήκει στις χαµηλές συχνότητες των HF.
Το πραγµατικό µέσο µήκος κύµατος της µπάντας είναι 42,25 µέτρα, το χαµηλότερο µήκος κύµατος
είναι 42,85m και το υψηλότερο τα 41,66m. ∆ηλαδή το χαµηλότερο από το υψηλότερο µήκος κύµατος
έχει διαφορά 1,19m, αυτός είναι ο λόγος που µια κεραία για τα 40m συνήθως δεν µπορεί να καλύψει
µε χαµηλά στάσιµα όλη την µπάντα. Υποθέστε ότι κατασκευάσατε ένα δίπολο λ/2 για τα 40m
«κοµµένο» για τους 7.100 ΚΗΖ που είναι η µέση της µπάντας. Τότε η κεραία είναι «κοντή» στους 7000
ΚΗΖ και «µακριά» στους 7200 ΚΗΖ δηλαδή θα έχει στάσιµα, το πόσα εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες…
Συµβουλή:
Όταν κατασκευάζεται κεραία για τα 40m φροντίστε να την υπολογίστε για τους 7100 ΚΗΖ που είναι η
µέση της µπάντας, και τα στοιχεία της να είναι όσο γίνεται µεγαλύτερης διαµέτρου ώστε να έχει
µεγάλο εύρος ζώνης συντονισµού και να καλύπτει µε χαµηλά στάσιµα την µπάντα από το ένα άκρο
µέχρι το άλλο.
Η εξασθένηση των 40m
Το 40m δυστυχώς απορροφούνται από το στρώµα D, κατά την διάρκεια της ηµέρας, και µάλιστα ο
µέσος όρος εξασθένησης είναι -40dB! ανά άλµα, -20dB κατά την είσοδο του ραδιοκύµατος στην
ιονόσφαιρα και -20db κατά την έξοδό του. Για να καταλάβετε τι σηµαίνει αυτό, 40dB ισοδυναµούν µε 6
µονάδες στο s-meter του ποµποδέκτη σας! Χωρίς το στρώµα D το σήµα του ανταποκριτή σας θα ήταν
9 µονάδες –S-, µε το στρώµα D το σήµα θα «πέσει» στις 3 µονάδες! Για τέτοια εξασθένηση µιλάµε!
Το κύµα εδάφους κατά µέσο όρο έχει εµβέλεια 20 µε 40 Km εξαρτώµενη άµεσα από την ισχύ του
ποµπού, την απολαβή της κεραίας, το είδος του εδάφους πάνω από το οποίο διαδίδεται, και το
συνολικό ανάγλυφο της περιοχής µεταξύ του ποµπού και του δέκτη.
Επειδή στα 40m εύκολα παρουσιάζεται το φαινόµενο NVIS στο σηµείο που εξασθενεί τελείως το κύµα
εδάφους αρχίζει η ζώνη ραδιοκάλυψης µε NVIS, για τον λόγω αυτό τα 40m δείχνουν να επιτρέπουν
την επικοινωνία µεταξύ ραδιοερασιτεχνικών σταθµών σε οποιαδήποτε απόσταση και να βρίσκονται
µεταξύ τους, χωρίς κενά λόγω ζώνης σιγής.
Η διάδοση των 40m
Η µαγεία µε τα 40m βρίσκεται στον τρόπο που διαδίδονται, και για τον λόγω αυτό είναι µια µπάντα για
όλες τις δουλειές. Επιτρέπει το ίδιο εύκολα επικοινωνίες σε κοντινές αποστάσεις πχ µέσα στην Ελλάδα,
σε µεσαίες αποστάσεις πχ Ευρώπη, ή µεγάλες αποστάσεις πχ Αµερική, Ιαπωνία κλπ.

Η πρωινή διάδοση των 40m στις 05:45, QSO µε την Ευρώπη, και Αµερική!
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Η πρωινή διάδοση των 40m στις 09:50, QSO µε την Ευρώπη, Αµερική ΚΑΙ Ωκεανία!

Η µεσηµεριανή διάδοση των 40m στις 14:25, µόνο Ευρώπη.
Η µπάντα υποστηρίζει µακρινές επικοινωνίες DX αργά τα απόγευµα και τις πρώτες ώρες µετά την
ανατολή του ηλίου, αλλά και επικοινωνίες NVIS κατά την διάρκεια της ηµέρας. Στα 40m η ένταση των
σηµάτων αυξάνει µετά την ανατολή του ηλίου από δυτικά, και πριν την δύση του ηλίου από τα
ανατολικά, ενώ έχουν εξαιρετική διάδοση κατά µήκος της γκρίζας γραµµής.
Με πιο απλά λόγια:
Λίγο µετά την δύση του ηλίου µπορούµε να αρχίσουµε να κάνουµε DX επικοινωνίες µε σταθµούς που
βρίσκονται ανατολικότερα από την Ελλάδα, το Dx-ing συνεχίζεται όλη τι νύχτα, και λίγο µετά την
ανατολή του ηλίου τελειώνουµε επικοινωνώντας µε σταθµούς που βρίσκονται δυτικότερα από την
Ελλάδα.
Κατά την διάρκεια της ηµέρας οι επικοινωνίες περιορίζονται σε µια απόσταση 500 Κm περίπου που
αυξάνει προοδευτικά µέχρι τα 1000-1500 Km όσο περνάει η ώρα.
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Σελίδα 9

Η βραδινή διάδοση των 40m στις 22:20 ώρα Ελλαδας. Ολη η Ευρώπη µεταξύ της, αλλά και
QSO µε Ασία, Ωκεανία και Αµερική.
Σε πολλούς συναδέλφους αρέσει να συνοµιλούν νωρίς το πρωί πίνοντας το πρώτο πρωινό καφεδάκι,
σχεδόν όλων τα σήµατα είναι δυνατά και η µπάντα είναι καθαρή, έτσι όλοι λένε: έχουµε πολύ καλή
propagation- διάδοση, καθώς περνά η ώρα και το skip «ανεβαίνει» τα σήµατα των Ελληνικών σταθµών
αρχίζουν να αδυνατίζουν ενώ συγχρόνως αρχίζουν να ακούγονται σήµατα από σταθµούς γειτονικών
και Ευρωπαϊκών χωρών τα οποία όλο και περισσότερο δυναµώνουν. Τότε αρχίζουν οι Ελληνικοί
σταθµοί να παραπονιούνται ότι η διάδοση «έπεσε» και σιγά –σιγά αποχωρούν από την συχνότητα.
∆εν είναι µαγικό; Το πρωί τα 40m επιτρέπουν επικοινωνίες µέσα στην Ελλάδα- Local QSO, και
αργότερα «ανοίγουν» για επικοινωνίες εκτός Ελλάδας! Στην ίδια συχνότητα που συνοµιλούσε ένας
σταθµός από Αθήνα µε Θεσσαλονίκη στις 9 το πρωί, στην ίδια συχνότητα κατά τις 11 θα κάνει Dx µε
Ιταλία, και προοδευτικά η διάδοση θα φέρνει στην ίδια συχνότητα σήµατα από πολύ µακρινές και
εξωτικές χώρες πχ το βραδάκι από Ιαπωνία!
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Το είπαµε από την αρχή: Τα 40m είναι µια µπάντα για όλες τις δουλειές!
Μια από τις περισσότερο διασκεδαστικές και ευχάριστες «δουλειές» είναι η απασχόληση των
ερασιτεχνών µε ραδιοερασιτεχνικούς διαγωνισµούς-Contest. ∆εν υπάρχει ούτε ένας επιτυχηµένος Contester που να µην συµπεριλαµβάνει τα 40m στις ζώνες συχνοτήτων που θα διαγωνιστεί, και δεν
υπάρχει ούτε ένας επιτυχηµένος DX-er που να µην γνωρίζει «απέξω και ανακατωτά» τον τρόπο µε τον
οποίο διαδίδονται τα 40m όλο το 24ωρο.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά την διάρκεια του περάσµατος της γκρίζας ζώνης, όπου τα 40m
διαδίδονται µε εξαιρετική ευκολία τόσο κατά µήκος της, όσο και ανατολικά ή δυτικά της. Έτσι έχουµε
ευχάριστες επικοινωνίες µε σταθµούς που βρίσκονται είτε σε συνθήκες λυκόφωτος-λυκαυγούς, είτε
ζούµε µοναδικές εκπλήξεις συνοµιλώντας µε σταθµούς που βρίσκονται στο φωτισµένο ή σκοτεινό
ηµισφαίριο του πλανήτη.
Όσοι αγαπούν ή έχουν λόγους να επικοινωνούν µε Ευρωπαϊκούς σταθµούς στα 40m υπάρχει η εξής
πρακτική «συνταγή», η διάδοση για Ευρώπη ανοίγει µια –δύο ώρες πριν την δύση του ηλίου και κρατά
έως και µια –δύο ώρες µετά την ανατολή του ηλίου .
Τα 40m είναι µια από τις πλέον αξιόπιστες περιοχές συχνοτήτων λόγω του ότι δεν επηρεάζονται πολύ
ισχυρά από τις αυξοµειώσεις του 11ους ηλιακού κύκλου. Παρόλα αυτά όταν ο αριθµός των ηλιακών
κηλίδων είναι µικρός, τα 40m µπορούν να καλύψουν µεγάλες αποστάσεις κατά την διάρκεια της
ηµέρας, ενώ αντίθετα τα σήµατα των κοντινών σταθµών είναι πολύ ασθενή, ή δεν είναι δυνατή η
επικοινωνία µεταξύ κοντινών σταθµών. Στην περίοδο των χαµηλών ηλιακών κυλίδων οι
καταλληλότερες ώρες για µακρινές επικοινωνίες είναι νωρίς το πρωί, αργά το απόγευµα, και όλη τη
νύχτα.
Και µια παραξενιά της φύσης:
Στα υψηλότερα γεωγραφικά πλάτη, στο ύψος της Σουηδίας – Νορβηγίας είναι δυνατή η επικοινωνία
µεταξύ της Ευρώπης µε άλλες ηπείρους κατά την διάρκεια της µικρής χειµωνιάτικης ηµέρας τους,
ιδιαίτερα τους µήνες από Νοέµβριο έως Ιανουάριο µετά τις 12 το µεσηµέρι τοπική ώρα.
40m και παρεµβολές
Τα 40m έχουν 24ωρη διάδοση για τον λόγω αυτό οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθµοί δέχονται πολλαπλές
παρεµβολές τόσο από ραδιοφωνικούς σταθµούς που δεν έχουν διακόψει ακόµη τη λειτουργία τους,
όσο και από σταθµούς άλλων υπηρεσιών, ή ακόµη και από πειρατικούς σταθµούς. ∆υστυχώς δεν
υπάρχει τρόπος να αντιµετωπιστούν αυτές οι παρεµβολές, µπορούµε όµως να περιορίσουµε τα
δυσάρεστα αποτελέσµατά τους χρησιµοποιώντας τα φίλτρα λήψης µε τα οποία είναι εφοδιασµένος ο
ποµποδέκτης µας.
Τα 40m και οι Ραδιοφωνικοί σταθµοί.
Αν και οι ραδιοφωνικοί σταθµοί ιστορικά οφείλουν την ύπαρξη τους στους ραδιοερασιτεχνικούς
σταθµούς, εν τούτοις δεν έδειξαν τον παραµικρό σεβασµό! ανέκαθεν ήθελαν να έχουν το µονοπώλιο
στα βραχέα και ειδικά στα 40m.
Οι µοναδικές ιδιότητες διάδοσης που έχουν τα 40m «τράβηξαν» αµέσως το ενδιαφέρων των
ραδιοφωνικών σταθµών οι οποίοι ήθελαν να εκπέµπουν σε µια ζώνη συχνοτήτων που θα τους
επέτρεπε να µεταδόσουν το τότε προπαγανδιστικό κυρίως υλικό τους και να ακουστεί κάθε µέρα την
ίδια ώρα από τους ακροατές των χωρών που ήθελαν να επηρεάσουν.
Εκτός από την προπαγάνδα οι ραδιοφωνικοί σταθµοί εξέπεµπαν διαφόρων ειδών εκποµπές πχ
µουσικές , ενηµερωτικές, µετέδιδαν αθλητικά γεγονότα κλπ. έχοντας την βεβαιότητα ότι κάθε ηµέρα
την ίδια ώρα οι ακροατές θα άκουγαν το σήµα του σταθµού τους.
Μέχρι το 1938, πριν την διάσκεψη του Καΐρου η περιοχή 7-7300 ΚΗΖ ήταν καθαρά
ραδιοερασιτεχνική, όµως διάφορα πολιτικά συµφέροντα σε Ευρώπη και Άπω Ανατολή πίεσαν ώστε η
περιοχή των 7100-7300 ΚΗΖ να δοθεί για την µετάδοση ραδιοφωνικών εκποµπών.
Η ιστορία αρχίζει στην Washington International Radiotelegraph Conference του 1927,που ήταν η
πρώτη διάσκεψη µετά το «άνοιγµα» των βραχέων κυµάτων, σε αυτή τη διάσκεψη δόθηκε το φάσµα
από 7000-7300 ΚΗΖ, στους ερασιτέχνες όλου του κόσµου!
∆υστυχώς µόνο οι Αµερικανοί ραδιοερασιτέχνες µπόρεσαν να κρατήσουν και τους 300 ΚΗΖ, στον
υπόλοιπο κόσµο τα πράγµατα δεν εξελιχθήκαν οµαλά. Στην διάσκεψη του Καίρου το 1938 η φασιστική
Ιταλία ζήτησε την ανακατανοµή των ραδιοερασιτεχνικών συχνοτήτων στους 7 και 14 ΜΗΖ µε σκοπό να
προωθήσει την ραδιοφωνική προπαγάνδα.
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Τα πράγµατα δεν πήγαιναν καθόλου καλά για τους ραδιοερασιτέχνες και προκειµένου να γλυτώσουν
τα χειρότερα προτάθηκε η από κοινού χρήση του τµήµατος 7100-7300 µεταξύ ραδιοφωνικών και
ραδιοερασιτεχνικών σταθµών. Μιλάµε για θρύλερ!
Στο πίσω µέρος του µυαλού τους οι ραδιοερασιτέχνες πίστευαν ότι µετά το τέλος του διαφαινόµενου
δεύτερου παγκόσµιου πολέµου θα µπορούσαν να ξαναπάρουν και τους 300 ΚΗΖ πίσω για παγκόσµια
Ραδιοερασιτεχνική χρήση.
∆υστυχώς µετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο ήρθε ο «ψυχρός πόλεµος» και φυσικά η ανάγκη για
προπαγάνδα, παιχνίδια κατασκοπίας, κρυπτοφωνηµένα µηνύµατα µέσα από φαινοµενικά αθώες
ραδιοφωνικές εκποµπές κλπ µε αποτέλεσµα το σχέδιο να αποτύχει.
Τα χειρότερα ήρθαν στην διάσκεψη της Atlantic City το 1947, η ραδιοερασιτεχνική µπάντα µειώθηκε
κάτω τους 7100 ΚΗΖ και παρενθετικά θα ενηµερώσω τους νεότερους ότι στο 7.090 ΚΗΖ ακούγαµε το
ραδιο – Τύρανα µε σήµατα 9+20 έως 9+60! Και να ήταν ο µόνος σταθµός που ακούγαµε τότε….
Στον νέο χάρτη της περιοχής των 40m η περιοχή από 7150 – 7300 ΚΗΖ προοριζόταν αποκλειστικά και
µόνο για εκποµπές ραδιοφωνικών σταθµών, ενώ η περιοχή µεταξύ 7100 – 7150 ΚΗΖ διαµοιραζόταν
µεταξύ ραδιοφωνικών και ραδιοερασιτεχνικών σταθµών. Με δύο λόγια η κατάσταση ήταν εφιαλτική, οι
ωριµότεροι θα θυµούνται το ιδιότυπο Split που χρησιµοποιούσαµε εκπέµποντας 7080 ΚΗΖ και
ακούγοντας τους σταθµούς από Αµερική σε κάποιο ενδιάµεσο «κενό» µεταξύ δύο ραδιοφωνικών
σταθµών.
Στην Γενεύη το 1959 παρουσιάστηκε και υιοθετήθηκε ένας µόνιµος πίνακας κατανοµής των
συχνοτήτων στους ραδιοφωνικούς σταθµούς για όλη την περιοχή των 7100-7300 ΚΗΖ για τις περιοχές
1 και 3, και την απόδοσή της στους ραδιοερασιτέχνες της περιοχής 2.
Είκοσι χρόνια µετά, στην WARC-79 έγινε πρόταση για την ανακατανοµή της ραδιοερασιτεχνικής
περιοχής των 40m, ζητήθηκε η µετακίνησή της από 7000 – 7300 ΚΗΖ στους 6950 – 7250 ΚΗΖ ώστε
όλοι οι ραδιοερασιτέχνες σε όλο τον κόσµο ανεξαρτήτος περιοχής να µπορούν να συνοµιλούν µεταξύ
τους χωρίς να παίζουν «κρυφτό» µε τους ραδιοφωνικούς σταθµούς. Η πρόταση αυτή δεν έγινε δεκτή
µε αποτέλεσµα να συνεχιστεί αυτή η απαράδεκτη και ανισσόροπη κατάσταση.
Η επόµενη διαθνής διάσκεψη έγινε το 1992 στο Τorremolinos της Ισπανίας όπου η ΗΠΑ διατύπωσαν
την άποψη να καθιερωθεί σαν παγκόσµια ραδιοερασιτεχνική περιοχή 40m η περιοχή συχνοτήτων
µεταξύ 6900-7200 ΚΗΖ. Το επιχείρηµα ήταν ότι µε τον τρόπο αυτό «τακτοποιείται» το όλο πρόβληµα
µε τον καλύτερο τρόπο, οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθµοί θα έχουν µια δική τους συνεχόµενη περιοχή
συχνοτήτων, και οι ραδιοφωνικοί την δική τους χωρίς οι µεν να ενοχλούν µε παρεµβολές τους δε.
∆υστυχώς η πρόταση απορρίφθηκε αλλά…. υποσχέθηκαν να την επανεξετάσουν σε µελλοντική
διάσκεψη. Έτσι στην διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης του 2000 - WRC-2000 έλαβαν την απόφαση να
γίνει µια διεξοδική συζήτηση και να λυθεί το πρόβληµα στην διάσκεψη του 2003 - WRC-2003.
Σε αυτή την συνδιάσκεψη «βγήκαν τα µαχαίρια» µε όλη την σηµασία της λέξεως Hi…Hi… Από την µια
µεριά ήταν οι ραδιοερασιτέχνες και από την άλλη οι ραδιοφωνικοί σταθµοί. Οι ραδιοερασιτέχνες
υποστήριξαν πολύ σωστά ότι ο αριθµός των ραδιοερασιτεχνικών σταθµών παγκοσµίως έχει ξεπεράσει
τα 3.000.000 και δεν «χωρούν» πια στην κατακερµατισµένη µπάντα των 40m, επιπλέον τα 40m έχουν
ιδιότητες που ∆ΕΝ υπάρχουν σε άλλες περιοχές των βραχέων κυµάτων όπως:

1. Τα 40m είναι η µοναδική ραδιοερασιτεχνική περιοχή που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε περιπτώσεις
καταστροφών εξασφαλίζοντας συνεχόµενη και απρόσκοπτη επικοινωνία σε αποστάσεις από 500 έως
1500 Km.
2. Είναι η µοναδική περιοχή συχνοτήτων η οποία επιτρέπει την επικοινωνία µεταξύ των ηπείρων κατά
την διάρκεια της νύχτας σχεδόν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες διάδοσης.
Τέλος µετά από τόσα χρόνια γειτονίας και συνύπαρξης µεταξύ ραδιοερασιτεχνικών και ραδιοφωνικών
σταθµών είναι περίτρανα αποδεδειγµένο ότι οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθµοί παρεµβάλλονται από τους
ραδιοφωνικούς σταθµούς σε τέτοιο βαθµό ώστε άπειρες όσες ραδιοερασιτεχνικές επικοινωνίες να
διακόπτονται.
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Οι ραδιοφωνικοί σταθµοί επεχείρησαν να αποκρούσουν τα επιχειρήµατα των ραδιοερασιτεχνών αλλά η
απόφαση ήταν καταπέλτης:
Από τις 29 Μαρτίου του 2009 το τµήµα 7100 – 7200 ΚΗΖ θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά και µόνο
από τους ραδιοερασιτεχνικούς σταθµούς. Έτσι µετά από δεκαετίες περιπετειών οι ραδιοερασιτέχνες της
REGION-1 και 2, έχουν ένα φάσµα 200 ΚΗΖ στα 40m για να δραστηριοποιηθούν.
∆υστυχώς όµως όπως και εσείς οι ίδιοι θα διαπιστώσετε υπάρχουν ακόµη ραδιοφωνικοί σταθµοί µέσα
στην περιοχή 7100-7200 ΚΗΖ. Αν είστε σε LSB mode συχνά θα ακούσετε ένα περίεργο σφύριγµα του
οποίου η συχνότητα αλλάξει καθώς µεταβάλλετε την συχνότητα λήψης από τον «βερνιέρο» του
ποµποδέκτη σας. Αλλάξτε το mode σε ΑΜ και θα τους ακούσετε.
Με κάθε επιφύλαξη παραθέτω ένα πίνακα µε ραδιοφωνικούς σταθµούς που ακούγονται στην περιοχή
7100-7200 ΚΗΖ µαζί µε την συχνότητα εκποµπής τους.
Σας υπενθυµίζω ότι : Σύµφωνα µε τον Ελληνικό Κανονισµό Κατανοµής Ζωνών συχνοτήτων ΕΚΚΖ 206
(ΚΑ 1725/655 ΦΕΚ 399/2006), η περιοχή συχνοτήτων 7100 – 7200 ΚΗΖ είναι σε πρωτεύουσα βάση,
δηλαδή οι ραδιοερασιτεχνικές εκποµπές έχουν προτεραιότητα σε σχέση µε τις ραδιοφωνικές.

Η εκδίκηση του ερασιτέχνη µετά από
δεκαετίες καταπίεσεις και παρεµβολών,
«Πρωτεύουσα» ραδιοερασιτεχνική
χρήση.
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Κεραίες κατάλληλες για τα 40m.
Όπως συµβαίνει και µε τις άλλες περιοχές συχνοτήτων η κεραία είναι «το κλειδί της επιτυχίας». Για
κάθε είδους επικοινωνία πρέπει να διαλέξετε την σωστή κεραία διαφορετικά τα αποτελέσµατα θα είναι
απαγοητευτικά ή κατώτερα των προσδοκιών σας.
Τα 40m προσφέρονται για κάθε είδους επικοινωνία, οπότε µπορείτε να ικανοποιήσετε οποιαδήποτε
τηλεπικοινωνιακή σας ανάγκη επιλέγοντας την σωστή κεραία και ώρα επικοινωνίας.
Mobile Communications.
Οι ραδιοερασιτεχνικές επικοινωνίες βραχέων κυµάτων από σταθµό αυτοκινήτου είναι πολύ παλαιές,
µετρούν πολλές δεκαετίες και υπάρχει πλέον συσσωρευµένη εµπειρία τόσο από την πλευρά των
κατασκευαστών ραδιοερασιτεχνικού εξοπλισµού, όσο και από την πλευρά των ραδιοερασιτεχνών. Έτσι
όλες οι σύγχρονες κεραίες mobile για τα βραχέα συντονίζουν µε ανεκτά στάσιµα αν και κάποιες
απαιτούν λίγη «βοήθεια» από ένα antenna tuner.

Κεραία mobile για τα 40m.
Στο εµπόριο υπάρχουν διαφόρων ειδών κεραίες: κοντές ή µακριές, µε πηνία φορτίσεως στην βάση,
στην µέση, ή την κορυφή. Κεραίες που συντονίζουν µε µηχανικά µέσα δεχόµενες εντολές από τον
ποµποδέκτη του αυτοκινήτου ή κεραίες που συντονίζουν χειροκίνητα. Υπάρχουν κεραίες µε
εναλλασσόµενα µαστίγια και πηνία φόρτισης, και κεραίες µε ένα µαστίγιο και πηνίο φόρτισης µε
επιλεγόµενο αριθµό σπειρών.
Με δύο λόγια υπάρχει µια
απίστευτη ποικιλία κεραιών
στο εµπόριο, και µια εξίσου
απίστευτη ποικιλία σχεδίων
για να κατασκευάσει ο
επιδέξιος ραδιοερασιτέχνης
την δική του Homebrewσπιτική κεραία.

Μια αξιοπρεπέστατη
κεραία mobile για τα
40m µε πηνίο φορτίσεως
στην µέση.

Θα ακούσετε διάφορες
θεωρίες και απόψεις για τις
mobile κεραίες των HF,
άλλες είναι σωστές, άλλες
λιγότερο σωστές, εκείνο
που όλοι στο τέλος θέλουµε
είναι στην πράξη η κεραία
του αυτοκινήτου µας να
µπορεί να µας χαρίσει
ατελείωτες και απροβληµάτιστες ώρες QSO κατά την διάρκεια των ταξιδιών µας.
Μια κεραία αυτοκινήτου ∆ΕΝ µπορεί να κάνει θαύµατα, και σε καµιά περίπτωση ∆ΕΝ πρέπει να
περιµένουµε να έχει την απόδοση µιας κεραίας βάσεως.
Για παράδειγµα:
Στα 40m ένα πραγµατικό δίπολο λ/2 έχει µέσο µήκος 20,70m έχοντας λάβει υπόψη µας το συντελεστή
επιβραχύνσεως, και «ακτινοβολεί» 100 Watt ERP.
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Μια πραγµατική κεραία HF που µπορεί να τοποθετηθεί
σε αυτοκίνητο και µπορεί να περνά µε ασφάλεια κάτω
από γέφυρες ή τα καλώδια των τρόλλευ και να τρέχει
µε 140 Km την ώρα χωρίς να διπλώσει ή να σπάσει, δεν
µπορεί να έχει µήκος µεγαλύτερο από 2.5m. Αυτή η
κεραία όταν θα τροφοδοτηθεί µε 100 Watt από τον
ποµποδέκτη του αυτοκινήτου θα ακτινοβολήσει στην
καλύτερη περίπτωση µόλις 12 Watt στα 40m. Όσο
µειώνουµε το φυσικό µήκος του µαστιγίου της κεραίας,
τόσο «πέφτει» και η απόδοσή της και αντίστροφα.
Όταν λοιπόν «δουλεύεται» στα 40m mobile θα έχετε
κατά νου ότι στην πραγµατικότητα είστε ένας
κινούµενος σταθµός QRP που εκπέµπει µε την χαµηλή
ισχύ των 12 Watt περίπου οπότε ΜΗΝ έχετε παράλογες
απαιτήσεις. Ναι! Υπάρχουν εξαιρέσεις όπου σταθµοί
mobile «έκαναν» φανταστικούς σταθµούς αλλά αυτά
είναι οι φωτεινές εξαιρέσεις που συµβαίνουν σπάνια,
και επιβεβαιώνουν τον κανόνα.
Παράδειγµα κεραίας HF mobile που «συντονίζει»
ηλεκτροµηχανικά µε εντολές που δέχεται από τον
ποµποδέκτη του αυτοκινήτου.

Παράδειγµα κεραίας mobile HF µε σταθερό µαστίγιο και χειροκίνητη
επιλογή σπειρών/µπάντας.
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Τι πρέπει να γνωρίζεται για τις Mobile κεραίες.
Η κεραία Mobile στην ουσία είναι το «µαστίγιο» µιας κεραίας Ground Plane, τα δε Radial της κεραίας
είναι το ίδιο το αµάξωµα. Έτσι η κεραία για να «δουλέψει» σωστά και να ακτινοβολήσει την µέγιστη
δυνατή ισχύ µε τα λιγότερα στάσιµα ΠΡΕΠΕΙ να έχει ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ γείωση.
Αν τρυπήσετε το αµάξωµα του αυτοκινήτου και στερεώσετε µε βίδες την βάση της κεραίας τότε έχετε
την τέλεια γείωση, πολύ καλή γείωση έχετε αν µε οποιονδήποτε τρόπο η βάση της κεραίας έχει ΑΜΕΣΗ
ηλεκτρική επαφή µε το αµάξωµα πχ η κεραία στερεώνεται µε αλενόβιδες χωρίς να τρυπηθεί το
αµάξωµα, όµως οι αλενόβιδες πρέπει να «σπάνε» το χρώµα του αυτοκινήτου και φθάνουν µέχρι το
µέταλλο.
Αν πάλι δεν θέλετε να τρυπήσετε το αυτοκίνητό σας και χρησιµοποιείτε µαγνητικές βάσεις, θα πρέπει
να ξέρετε ότι έχετε µια απώλεια αλλά όχι πολύ σηµαντική. Το σηµαντικό είναι το «µπλεντάζ» της
καθόδου της µαγνητικής βάσης να συνδέεται ηλεκτρικά µε τον αρνητικό πόλο της µπαταρίας ή το
αµάξωµα του αυτοκινήτου ώστε η βάση της κεραίας να έχει «γείωση».
ΠΟΤΕ µην επιχειρήσετε να συνδέσετε οποιοδήποτε ποµποδέκτη σε κεραία mobile χωρίς να της
εξασφαλίσετε γείωση είναι βέβαιο ότι θα έχετε στάσιµα και µειωµένη ακτινοβολία.

Στο παραπάνω σχήµα φαίνονται τα περισσότερο χρησιµοποιούµενα σηµεία για την
τοποθέτηση κεραιών mobile. Τα κόκκινα σηµεία – γράµµατα αφορούν τοποθετηµένες βάσεις
κεραιών σε τρυπηµένο αµάξωµα, και µε πράσινα σηµεία - γράµµατα µαγνητικές βάσεις
κεραιών.
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Παρατηρήστε τα εξής:
Οι κεραίες των οποίων η βάση έχει άµεση γείωση µε το αµάξωµα έχουν την λιγότερη απώλεια, σε
αντίθεση µε τις µαγνητικές κεραίες που έχουν µεγαλύτερες.Η θέση µε την µηδενική απώλεια
ακτινοβολίας είναι στο κέντρο της οροφής του αυτοκινήτου ενώ οι περισσότερες απώλειες εντοπίζονται
στις ακραίες θέσεις του πορτ-µπαγάζ. Μεγάλη σηµασία έχει το µήκος του αµαξώµατος, όσο
µεγαλύτερο, τόσο καλύτερα συντονίζουν – ακτινοβολούν οι κεραίες στις χαµηλές συχνότητες, και στα
40m φυσικά. Όλη αυτή η εκτεταµένη αναφορά στις mobile κεραίες σκοπό έχει να σας βοηθήσει να
µπορέσετε να απολαύσετε πολλά και ευχάριστα QSO από το αυτοκίνητό σας. Μην ξεχνάτε ότι από
ανέκαθεν οι Έλληνες Ραδιοερασιτέχνες αγαπούσαν τα QSO στα 40m από την εποχή ακόµη του
ηρωικού FT-7 και FΤ-7B και τις mobile κεραίες τις σειράς RSL της YAESU. (Ακόµη τις έχω και τις
χρησιµοποιώ!)
Κεραίες φορητές/portable για τα 40m.
Μία από τις πιο ευχάριστες ραδιοερασιτεχνικές δραστηριότητες είναι η χρήση φορητών ποµποδεκτών
βραχέων κυµάτων στην εξοχή. Υπάρχουν αρκετές κεραίες /portable µε ζηλευτές επιδόσεις και χαµηλά
στάσιµα που επιτρέπουν στους ραδιοερασιτέχνες να επικοινωνούν σε εντυπωσιακές αποστάσεις.

∆ιάφορες φορητές κεραίες βραχέων κυµάτων.
Όλες οι portable κεραίες για τα 40m σκοπό έχουν να επιτρέψουν στον ραδιοερασιτέχνη να
επικοινωνήσει µε άλλους ερασιτέχνες σε µια απόσταση γύρω στα 500-1000 Km. Οι κεραίες /portable
∆ΕΝ είναι σχεδιασµένες για διηπειρωτικές επικοινωνίες, αν και αρκετές φορές υπάρχει άνετη
επικοινωνία µε σταθµούς εκτός Ευρώπης. Μια πρακτική συµβουλή για όσους θέλουν να ασχοληθούν µε
portable QSO είναι η εξής:
Να καλείται σταθµούς που τους ακούτε µε σήµατα τουλάχιστον 3-S, στο 80% των περιπτώσεων θα σας
απαντήσουν αµέσως, γύρω στο 15% θα σας απαντήσουµε µετά από µερικές προσπάθειες, και µόλις
5% δεν θα σας απαντήσουν καθόλου.Και µια κακία, αποφεύγεται να καλείτε Ελληνικούς σταθµούς στα
40m όταν είστε /portable, σχεδόν όλοι θα σας πούν ότι ακούγεστε χαµηλά και µε ευγενικό τρόπο θα
σας δείξουν την πόρτα της εξόδου από το κύκλωµα.
Για κάποιο περίεργο λόγω υπάρχει η εντύπωση ότι για να συµµετάσχει ένας σταθµός σε Ελληνικό
κύκλωµα θα πρέπει να έχει δυνατό σήµα, διαφορετικά µε τον τρόπο τους του δείχνουν της έξοδο, όσοι
ακούνε στα 40m ξέρουν ακριβώς τι λέω.
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Τι να προσέξετε:
Αν χρησιµοποιείτε οποιουδήποτε είδους κεραία η οποία συνδέεται απευθείας µε τον ποµποδέκτη πρέπει
ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ να τοποθετήσετε τουλάχιστον τρία συρµάτινα Radial µήκους 10,35m και αν είναι
δυνατόν να έχουν διάταξη 120 µοιρών.

Ακριβώς αυτή τη διάταξη χρησιµοποιώ στις δικές µου «εξορµήσεις», και έχω εξαιρετική
ακτινοβολία χωρίς στάσιµα, αλλά και µικρές προσδοκίες!
Αν οι προσδοκίες σας είναι υψηλές, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε κεραίες µε µεγαλύτερες δυνατότητες
όπως η παρακάτω:

Κατακόρυφη κεραία portable µε περισσότερες δυνατότητες από τις απλές Whip
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Αν θέλετε υψηλές συγκινήσεις ή επικοινωνίες NVIS στα 40m η κατάλληλη κεραία είναι η δίπολη και
φυσικά οριζόντια πόλωση…..

Σύγχρονο κεραιοσύστηµα για portable επικοινωνίες.
Κεραίες βάσεως για τα 40m.
Αναµφισβήτητα οι επικοινωνίες στα 40m τόσο µέσα από αυτοκίνητο-mobile όσο και στην εξοχή – portable είναι υπέροχες, µας ξεκουράζουν και µας διασκεδάζουν αφάνταστα, αλλά το «µεγάλο παιχνίδι»
γίνεται από το σταθµό βάσεως.
Από το QTH του ο κάθε ραδιοερασιτέχνης «κάνει» τα ωραιότερα και συναρπαστικότερα QSO στα 40m.
Εδώ έχουµε ισχύ από QRP έως 400 Watt, και «µόνιµες» κεραίες κάθε είδους µε ζηλευτή απόδοση.
Αλλά ποιες κεραίες είναι κατάλληλες για τα 40m;
Για τους πολύ απαιτητικούς µε µονοκατοικία και….. γεµάτη τσέπη η κατάλληλη κεραία είναι µια monobander Yagi για τα 40m. Είναι ακριβές, θέλουν χώρο, υποδοµή και χρήµα αλλά τα αποτελέσµατα είναι
πέρα από τις προσδοκίες σας.
Αν έχετε µόνο τις προσδοκίες και χώρο αλλά η τσέπη είναι άδεια κατασκευάστε µια συρµάτινη Yagi.
Μπορεί να µην περιστρέφετε και να είναι σε χαµηλό ύψος, αλλά τουλάχιστον έχει καλύτερη απόδοση
από τα δίπολα, µονόπολα, logwire κλπ.
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Το όνειρο του απαιτητικού Dx-er για τα 40m, µια Yagi σε πύργο και rotor βαρέως τύπου.

Συρµάτινη κεραία Yagi τεσσάρων στοιχείων σταθερού προσανατολισµού στα 10m ύψος.

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σ ε λ ί δ α 20

Αντί για Yagi, οι έχοντες χρήµα και κατέχοντες οικόπεδο! στην επαρχία µπορούν να
εγκαταστήσουν µια κεραία QUAD.
Η κεραιές QUAD είναι και αυτές BEAM – κατευθυνόµενες όπως ακριβώς οι Yagi, µε εξαιρετικά
χαρακτηριστικά που προσωπικά τα θεωρώ πολύ καλύτερα από τα χαρακτηριστικά της Yagi και που σας
συνιστώ να τα διαβάσετε στο τεύχος 120 του 5-9report.gr σελίδες 19 – 36. Εναλλακτικά µε σαφώς
µικρότερο κόστος µπορείτε να επιλέξετε µια κεραία MOXON για τα 40m η οποία κάνει θαυµάσια
δουλειά. Η Moxon ∆ΕΝ έχει τα χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις των κεραιών Yagi και QUAD, αλλά έχει
µια εξαιρετική συµπεριφορά που επιτρέπει ωραιότατα και µακρινά QSO που θα σας συναρπάσουν και
θα σας εκπλήξουν ευχάριστα. Αν έχετε χρόνο διαβάστε για την κεραία Moxon στο τεύχος 119 του 59report.gr σελίδες 12 έως 21.

Αν είναι αδύνατη – το πιθανότερο- η
εγκατάσταση µιας κεραίας Yagi ή
Moxon, µην ανησυχείτε υπάρχουν και
τα δίπολα κάθε είδους:
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∆ίπολο λ/2.

Το περιστρεφόµενο δίπολο δεν είναι BEAM, αλλά εξασφαλίζει χαµηλό θόρυβο και αξιοπρεπή
εκποµπή και λήψη.
Το δίπολο λ/2 είναι η πιο δηµοφιλής και περισσότερο χρησιµοποιηµένη κεραία από την
ραδιοερασιτεχνική κοινότητα από καταβολής του ραδιοερασιτεχνισµού έως και σήµερα. Έχει ηµίκατευθυνόµενη εκποµπή – λήψη, απολαβή 2,15 dBi, χαµηλό θόρυβο, και αξιοπρεπή συµπεριφορά, µε
ελάχιστη φροντίδα τα στάσιµα φτάνουν ακόµη και το 1:1! Ένα καλά κατασκευασµένο δίπολο µπορεί να
δώσει 1:1 στάσιµα στην µέση της µπάντας (7100 ΚΗΖ) και 1:1,5 στα άκρα της (7000 ΚΗΖ και 7200
ΚΗΖ). Όσοι ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν περισσότερα για τα δίπολα µπορεί να ανατρέξει στο 59report.gr τεύχος 84, σελίδες 13 έως 19. Αν το κόστο ή οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την εγκατάσταση
ενός περιστρεφόµενου διπόλου λ/2 µπορείτε να εγκαταστήσετε ένα συρµάτινο δίπολο.
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Όσο και να µην το πιστεύεται τα καλύτερα Dx έχουν γίνει µε ένα «φτωχό» διπολάκι! δώστε στο
διπολάκι σας ένα προσανατολισµό γύρω στις 330 µοίρες ή και λίγο βορειότερα και θα ακούσετε –
µιλήστε µε απίστευτους σταθµούς. Για να είστε περισσότερο βέβαιοι σηκώστε το δίπολο όσο γίνεται πιο
ψηλά! ψηλά το δίπολο σηµαίνει µικρή γωνία εκποµπής και µεγάλο άλµα, πρακτικά ένα ύψος 10m
αρκεί για να έχετε ελπίδες για πολύ καλά Dx. Αν πάλι δεν µπορείτε να τοποθετήσετε οριζόντια το
δίπολο δοκιµάστε να το τοποθετήσετε σαν ανεστραµένο «V». ∆είτε την επόµενη εικόνα:

Ο ιστός πάνω στον οποίο στηρίζεται η κεραία καλό είναι να βρίσκεται στα 10m ύψος και τα άκρα των
σκελών της κεραίας ∆ΕΝ πρέπει να πλησιάσουν το έδαφος περισσότερο από 80cm έως 1m. Τα inverted
“V” δίπολα έχουν κάπως περισσότερο θόρυβο από τα οριζόντια δίπολα, αλλά πολλές φορές «ακούνε µιλάνε» πολύ καλύτερα από ότι τα οριζόντια δίπολα.

Windom
H Windom είναι µια διπολική κεραία η οποία ∆ΕΝ τροφοδοτείται στην µέση ΑΛΛΑ στο 1/3 του µήκους
της. Είναι πολύ δηµοφιλής κεραία, και χρησιµοποιείται από πολλούς ραδιοερασιτέχνες για εκποµπή –
λήψη στα 40m. Η τοποθέτησή της γίνεται στα 10m όπως και µε το δίπολο, και απαιτεί πολύ καλό
τέντωµα για να έχει την καλύτερη δυνατή απόδοση.
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Το µονόπολο
Το µονόπολο είναι….. µισό δίπολο ακριβώς! δηλαδή έχει µήκος ίσο µε το λ/4 του µήκους κύµατος και
στην περίπτωση των 40m ένα µονόπωλο έχει µήκος 10,56m και τοποθετείται σε ύψος 10m. Η
απολαβή του είναι η µισή από την απολαβή του διπόλου δηλαδή 1,07dBi και για να εργαστεί σωστά
απαιτεί οριζόντια τοποθέτηση πολύ καλό τέντωµα, και ένα antenna tuner.

Μονόπολη κεραία για τα 40m.
Προσέξετε! άλλο πράγµα το µονόπολο και άλλο το Long Wire που θα δούµε πιο κάτω. Το Μονόπολο
είναι κεραία υπολογισµένη για µια και µοναδική συχνότητα, έχει µήκος λ/4 του µήκους κύµατος
εκποµπής-λήψης, και τα τεχνικά της χαρακτηριστικά ισχύουν ΜΟΝΟ για την συχνότητα αυτή.
Το µονόπολο είναι µια πολύ διαδεδοµένη κεραία γιατί έχει σταθερά χαρακτηριστικά, χρειάζεται πολύ
λιγότερο χώρο από το δίπολο λ/2 και η πείρα έδειξε ότι έχει πολύ καλή απόδοση ιδιαίτερα σε
επικοινωνίες µέσης απόστασης.

Το Long Wire.
Το Long Wire οπτικά είναι όµοιο µε το µονόπολο αλλά διαφέρουν στο µήκος, το µήκος του Long Wire
είναι τουλάχιστον µεγαλύτερο από το µήκος κύµατος εκποµπής. Στην περίπτωση των 40m το Long
Wire θα πρέπει να έχει µήκος µεγαλύτερο από 43m, και για να έχει νόηµα η έννοια του Long το µήκος
της κεραίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 µήκη κύµατος µακριά δηλαδή 86m περίπου, και να
τοποθετηθεί σε ύψος 10m. Απαιτεί οπωσδήποτε antenna tuner για να συντονιστεί και έχει απολαβή
µεγαλύτερη από την απολαβή του διπόλου, το πόση εξαρτάται από το µήκος της κεραίας σε σχέση µε
το µήκος κύµατος εκποµπής-λήψης, και το ύψος που θα τοποθετηθεί.
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Long Wire για τα 40m. Οπτικά ίδιο µε το Μονόπολο, αλλά µε διαφορετικό µήκος.

Το Random Wire.
Είναι η πιο απλή κεραία που µπορεί να χρησιµοποιήσει ένας ραδιοερασιτέχνης/ραδιοακροατής για
εκποµπή – λήψη, στην πραγµατικότητα αποτελείται από ένα τυχαίου µήκος µονόπολο το µήκος του
οποίου επιλέγετε ΧΩΡΙΣ κανένα κανόνα, και τοποθετείται σε ένα ΤΥΧΑΙΟ ύψος. ∆ηλαδή η RandomWire
είναι µια κυριολεκτικά ΤΥΧΑΙΑ κεραία!
Σκοπός της κεραίας Random Wire είναι να δώσει την δυνατότητα στον ραδιοερασιτέχνη/ραδιοακροατή
να τοποθετήσει στον χώρο που έχει (ταράτσα, οικόπεδο), στο ύψος που του επιτρέπετε, και ανάλογα
µε το διαθέσιµο µήκος καλωδίου που έχει στην αποθήκη του µια κεραία της οποίας η απόδοση και τα
ηλεκτρικά χαρακτηριστικά δεν ενδιαφέρουν!
Εκείνο το οποίο ενδιαφέρει κατασκευάζοντας µια κεραία Long Wire, είναι να µπορέσει ο
ραδιοερασιτέχνης να ακούσει «κάτι» και να µιλήσει «όπως – όπως» στα 40m ή οποιαδήποτε άλλη
µπάντα. Το Long Wire είναι µια περιστασιακή κεραία που καλύπτει την προσωρινή ή έκτακτη ανάγκη
ενός ραδιοερασιτέχνη για επικοινωνία και σε καµιά περίπτωση δεν συνιστάται για κεραία «µόνιµης»
χρήσης..
Υπάρχουν και πολλές άλλες οριζόντιες κεραίες που χρησιµοποιούνται στα 40m αλλά αυτές που
παρουσίασα είναι οι πιο δηµοφιλείς, έχουν κατασκευαστεί κατά εκατοντάδες χιλιάδες και υπάρχει
άφθονη εµπειρία και γνώση.
Ας δούµε τώρα τις κατακόρυφες κεραίες για τα 40m.
Η αλήθεια είναι ότι ναι µεν χρησιµοποιούµαι κατά «κόρον» τις κεραίες µε οριζόντια πόλωση στα
βραχέα, αλλά έχει αποδειχθεί ότι και οι κατακόρυφες κεραίες κάνουν πολύ καλή δουλειά, πόσοι και
πόσοι από εµάς διαπίστωσαν ότι «άκουγαν και µιλούσαν» καλύτερα µε την Vertical σε σχέση µε την
οριζόντια κεραία τους.
Και θα σας πω εγώ τι κάνω, πριν καλέσω ένα σταθµό που µε ενδιαφέρει ΠΑΝΤΟΤΕ δοκιµάζω να δω αν
τον ακούω καλύτερα µε την οριζόντια ή µε την κατακόρυφη κεραία. Με όποια τον ακούω καλύτερα µε
αυτή τον καλώ και το αποτέλεσµα µε δικαιώνει ΠΑΝΤΟΤΕ!
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Ραδιοερασιτεχνικές κατακόρυφες κεραίες υπάρχουν δύο
ειδών:

Τις κατακόρυφες κεραίες φυσικού µήκους λ/4

Κατακόρυφη κεραία λ/4 για τα 40m µε radial λ/4
επάνω σε επίπεδο έδαφος.

Τις κατακόρυφες κεραίες µε φυσικό µήκος
µικρότερο από λ/4

Κεραία Vertical για τα 40m µήκος µαστιγίου
7.75m

Οι κατακόρυφες κεραίες φυσικού µήκους λ/4 για τα 40m
έχουν ύψος 10,56m το οποίο µειώνεται ανάλογα µε την
διάµετρο του σωλήνα που χρησιµοποιείται σαν
«µαστίγιο» ή ανάλογα µε τον µέσο όρο της διαµέτρου
των σωλήνων από τα οποία αποτελείτε το µαστίγιο.
Για να έχουµε τα αποτελέσµατα που προσδοκούµε από
µια κατακόρυφη κεραία 7 ΜΗΖ βασική προυπόθεση είναι
να έχουµε ένα καλό και πυκνό σύστηµα Radial. ∆είτε τις
επόµενες εικόνες παρακαλώ.
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Η πλάκα του τεχνητού εδάφους µε βιδωµένα περιµετρικά τα Radial.

Τα Radial απλωµένα ακτινωτά και καλά τεντωµένα.
Επάνω στην πλάκα του τεχνητού εδάφους έχουν βιδωθεί 42 Radial τα οποία θα πρέπει να τεντωθούν
πολύ καλά επάνω σε επίπεδο έδαφος.

Η επιτυχία µιας κατακόρυφης κεραίας είναι να έχει πυκνό και αγώγιµο έδαφος ώστε
να προκαλέσει πυκνό και οµογενές ηλεκτροµαγνητικό πεδίο γύρω της.
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Μια σωστά Radial-οµένη κεραία µε σωστά συντονισµένο µαστίγιο θα πρέπει να παρουσιάζει στάσιµα
1:1 στην µέση της µπάντας και στην χειρότερη περίπτωση λιγότερο από 2:1 στα άκρα, ώστε να
µπορούν να εργαστούν οι ποµποδέκτες χωρίς την ανάγκη χρησιµοποίησης antenna tuner. Μια κεραία
κατακόρυφη µπορεί να προσφέρει εξαιρετικής ποιότητας επικοινωνία στα 40m έχοντας πάντοτε κατά
νου ότι µαζί µε τα επιθυµητά σήµατα θα έχουµε ανεπιθύµητα αυξηµένο θόρυβο, αλλά για αυτό ∆ΕΝ
µπορεί να γίνει απολύτως τίποτε. ΠΑΝΤΟΤΕ οι κατακόρυφες κεραίες έχουν αυξηµένο θόρυβο σε σχέση
µε τις οριζόντιες κεραίες.
Οι κατακόρυφες κεραίες φυσικού µήκους µικρότερου από λ/4 είναι οι περισσότερες που πωλούνται στο
εµπόριο. Ανάλογα µε το πόσο µικρό είναι το φυσικό µήκος του µαστιγίου σε σχέση µε το µήκος
κύµατος εκποµπής – λήψης, τόσο µικρότερη απόδοση έχει η κεραία.

Τα συνηθισµένα µήκη των κατακόρυφων κεραιών της Ελληνικής αγοράς είναι περίπου 6 µέτρα, αυτό
σηµαίνει ότι οι κεραίες αυτές εργάζονται σαν κεραίες (περίπου) λ/8 του µήκους κύµατος των 40m, µε
µειωµένη απόδοση σε σχέση µε τις κεραίες λ/4.
Με αυτές τις «κοντές» κεραίες δεν πρέπει να έχετε υπερβολικές προσδοκίες, αν ήδη χρησιµοποιείται
τέτοιες κεραίες καταλαβαίνεται απόλυτα τι γράφω, αν έχετε την πρόθεση να αγοράσετε /
κατασκευάσετε µια τέτοια κεραία ρωτήστε αυτούς που ήδη τις χρησιµοποιούν και έχουν εµπειρία για να
σας ενηµερώσουν.Οι «κοντές» κεραίες για τα 40m είναι καλές για κοντινές – µέσα στην Ελλάδα, και
µέσης απόστασης – µέσα στην Ευρώπη επικοινωνίες και µε την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει ισχυρός
ανταγωνισµός για την διεκδίκηση µιας επαφής µε σπάνιο Dx σταθµό.
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Κεραίες «υπερβολικά» µικρών διαστάσεων.
Επειδή ένας αριθµός ραδιοερασιτεχνών ∆ΕΝ έχουν καθόλου χώρο για να εγκαταστήσουν µια κεραία
µεγάλων ή σχετικά µεγάλων διαστάσεων αλλά θέλουν να έχουν επικοινωνία έστω και στοιχειώδη στα
40m, υπάρχουν µικρών διαστάσεων κεραίες που µπορούν να τους εξασφαλίσουν αυτού του είδους την
επικοινωνία.
∆ύο τέτοιες αντιπροσωπευτικές κεραίες είναι:

Η Isotron Antenna για τα 40m.

Και η ΕΗ antenna.

Και οι δύο κεραίες είναι µικρών διαστάσεων και δοκιµασµένες για πολλά
χρόνια. Και οι δύο στην ουσία είναι δύο κυµαινόµενα κυκλώµατα τα οποία
εκπέµπουν και λαµβάνουν σήµατα αρκετά υποβαθµισµένα σε σχέση µε µια
απλή κατακόρυφη κεραία λ/4, κατά µέσο όρο 3-S units. Αν δηλαδή ένας
σταθµός ακούγεται µε µια λ/4 9 µονάδες S, µε τις κεραίες αυτές θα τον
ακούσουµε 6 µονάδες, φανταστείτε τώρα ένα σταθµό που ακούγεται 2
µονάδες µε µια λ/4, µε τις κεραίες αυτές δεν θα ακούγεται καθόλου! Είναι
λύσεις ακραίας ανάγκης, οι οποίες προσφέρουν την ελάχιστη δυνατόν
ικανοποιητική επικοινωνία, για να µπορέσουµε να συζητήσουµε για κάποιου
είδους ικανοποιητικά σήµα χρειαζόµαστε µεγάλη ισχύ ίσως και 1KW! ΡΕΡ, δεν
είναι τυχαίο ότι οι σοβαροί κατασκευαστές αυτών των κεραιών τις
κατασκευάζουν για αυτή την ισχύ. Αν δεν µπορείτε να εγκαταστήσετε άλλη
µεγαλύτερη κεραία και οι δύο θα σας δώσουν την δυνατότητα να
επικοινωνήσετε στα 40m µε σταθµούς που ακούγονται µε δυνατά σήµατα και
καλό είναι να χρησιµοποιήσετε ισχύ της τάξεως των εκατοντάδων Watt.
Κεραίες λήψεως για τα 40m.
Τα 40m είναι µια χαµηλή συχνότητα, όχι τόσο χαµηλή όσο τα 80m ή ακόµη
χειρότερα τα 160m, για τον λόγω αυτό έχει θόρυβο. Ο θόρυβος της µπάντας
είναι αρκετά ισχυρός και πολλές φορές «πνίγει» τα σήµατα των αδύνατων
σταθµών. Ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγουµε το θόρυβο είναι να
χρησιµοποιήσουµε ειδικές κεραίες λήψης.
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Ας δούµε τις πιο αντιπροσωπευτικές…
Magnetic Loop Antenna
Είναι µια από τις πιο εύκολα
κατασκευάσιµες κεραίες λήψης, µε καλή
απόρριψη του θορύβου και καλό
προσανατολισµό. Οι µικρές τις διαστάσεις,
µόλις 3m διάµετρος, σε σχέση µε το
ελάχιστο βάρος της, την κάνουν ιδιαίτερα
δηµοφιλή.
Rhombic antenna
Η ροµβική κεραία λήψεως είναι µια από τις
παλαιότερες κεραίες λήψεως όχι µόνο από
την ραδιοερασιτεχνική κοινότητα, αλλά και
από πολλές στρατιωτικές και άλλες
υπηρεσίες.

Έχει αποδεδειγµένη ικανότητα στην λήψη σηµάτων µε πολύ χαµηλό θόρυβο, αλλά και ένα
µειονέκτηµα: Τοποθετείται σταθερά και λαµβάνει σήµατα µόνο από µια κατεύθυνση.

∆ιαγράµµατα λήψης ροµβικής κεραίας για τα 40m.
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Κεραία πλαισίου
Και αυτή είναι µια από τις παλαιότερες κεραίες λήψεις οι οποίες επειδή κατασκευάζονται από
πλαστικές σωλήνες ή ξύλα έχει µικρό βάρος και κόστος. Οι κεραίες αυτές συνήθως τοποθετούνται στον
κήπο ή την βεράντα του σπιτιού για να µπορεί ο ραδιοερασιτέχνης να τις περιστρέφει µε το χέρι.
Προσοχή! ΟΛΕΣ οι κεραίες λήψης χαµηλού θορύβου ΠΡΕΠΕΙ να βρίσκονται κοντά στην γη και να µην
είναι υπερυψωµένες.
Χαµηλή κεραία = χαµηλός θόρυβος,
υπερυψωµένη κεραία = υψηλός θόρυβος.

Κεραία πλαισίου για λήψη στα 40m.
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BEVERAGE ANTENNA
Η κεραία Beverage είναι κατά την γνώµη µου η κορυφαία κεραία λήψης, και µάλιστα στενοχωρήθηκα
πολύ όταν αναγκάστηκα να την «ξυλώσω» από τον κήπο των πεθερικών µου στην Ζαχάρω. Προσφέρει
δυνατά σήµατα, µε πραγµατικά ελάχιστο θόρυβο. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να διαβάσετε
στα τεύχοι 97 του 5-9report.gr σελίδες 15 έως 26, και 98 σελίδες 11 έως 13 . ∆είτε την ….

Η κεραία λήψης Beverage

Πολλές Beverage για να καλυφθούν πολλές κατευθύνσεις.

Από πού µπορώ να παρακολουθώ τη διάδοση των 40m;
Υπάρχουν πολλές πηγές στο διαδίκτυο για να παρακολουθήσετε την διάδοση των 40m, οι πιο
διαδεδοµένες πηγές είναι:

http://cluster.f5len.org/
Με καταπληκτικές δυνατότητες! Ψάξτε τα µπλε γράµµατα στις δεξιές στήλες και θα δείτε να
ξεδιπλώνονται ένα σωρό χρήσιµες πληροφορίες.
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Το διαχρονικό και σταθερής αξίας Radio Arcala στο:
http://www.dxsummit.fi/CustomFilter.aspx?customCount=50&customRange=7

Άµεση On Line ενηµέρωση από το dxsummit.fi
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Και: http://www.dxmaps.com/spots/map.php?
Lan=E&Frec=7&ML=M&Map=W2L&DXC=N&HF=S&GL=S Με «ζωντανούς» χάρτες διάδοσης
και ένα απίστευτο πλήθος πληροφοριών που θα ικανοποιήσει ακόµη και τον πιο απαιτητικό
ραδιοερασιτέχνη.

Η διάδοση των 40m στις 11:07 το πρωί! Μια εικόνα 1000 λέξεις!
Για όσους αγαπούν το λογισµικό υπάρχουν πολλά προγράµµατα για να δείτε το Dx-cluster, ένα από τα
πιο καλά, εύκολα και αξιόπιστα είναι το RXCLUS που µπορείτε να «κατεβάσετε» από την ιστοσελίδα
του HB9HZA στο http://www.hb9bza.net/rxclus-download
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Εξίσου καλό πρόγραµµα είναι και το DX Monitor µε γραφική παράσταση των QSO που µπορείτε να
κατεβάσετε από το : http://ve3sun.com/ δείτε….

Η διάδοση των 40m γραφικά από το Dx Monitor.

Επίλογος
Τα 40m είναι µια περιοχή συχνοτήτων µε µοναδικές ιδιότητες και έντονες συγκινήσεις. Όχι άδικα το
χειµώνα είναι η αγαπηµένη περιοχή πολλών Ραδιοερασιτεχνών για βραδινά DX και πρωινό «καφενείο».
Αν εξασφαλίσετε µια καλή κεραία και µάθετε τον τρόπο µε τον οποίο έρχεται η διάδοση κατά την
διάρκεια του 24ωρου θα απολαύσετε τα 40m σε όλο τους το µεγαλείο για πολλές δεκαετίες!

Εύχοµαι σε όλους να είστε καλά, να χαίρεστε τις οικογένειες σας, καλές δουλειές, καλά και πολλά DX!

de SV1NK
Μάκης
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Η πρώτη µου επαφή µε τα περίφηµα SDR ήταν η απόκτηση του SoftRock 6.22 µερικά χρονια πριν.
Μάλιστα ενα πρωτοσέλιδο του περιοδικού αφιερώθηκε στον ποµποδέκτη µε αξία µόλις 20 Euro. Το κιτ
φτιάχτηκε, δουλεψε και µε έβαλε στον κόσµο των SDRs αλλά και µου
έδειξε το µέλλον. Όλα αυτά τα χρόνια σχολαστικός παρατηρητής των
εξελίξεων στον χώρο αυτό, έβλεπα µηχανήµατα µε «αλµυρες» και
«τσουχτερές» τιµές αλλά ποτέ κάτι που θα µπορούσε να κάνει κάποιον να
τολµήσει µια άλλη σχέση µαζί τους.
Το καλοκαίρι που µας πέρασε άρχισε η εµφάνιση κάποιων δηµοσιευµάτων
σε διάφορα ραδιοερασιτεχνικά µπλόγκς του
εξωτερικού για USB DVB-T dongles που µε
πειραγµένο software «άνοιγαν» το Ε4000 tuner τους από 64 ΜΗz –
1,7 GHz µε πολύ καλή ευσθησία . Και το φοβερότερο η τιµή µόλις 20
Εuro…!!!
Η ιδέα του δέκτη-«σκούπα» είχε ήδη πραγµατοποιηθεί µε το περίφηµο
FUNcube dongle που προοριζόταν για χρήση µε τον ραδιοερασιτεχνικό
δορυφόρο FUNcube αλλά και τους υπόλοιπους δορυφόρους µε κάλυψη
από 64MHz έως 1,7GHz. Όµως η τιµή του ήταν και είναι υψηλή.
134 λίρες Αγγλίας. Η ποιότητα του όπως και του νέου µοντέλου
FUNcube Pro Plus (150kHz έως 260MHz και 410MHz έως 2.05GHz)
είναι ασύγκριτη αλλά εδώ µιλάµε για υψηλές τιµές.... (174 Euro)
Πίσω στην κρίση τώρα....
Τα στικάκια αυτά λοιπόν χρησιµοποιούν ένα δέκτη και ένα A / D (αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό)
µετατροπέα, ο οποίος δείγµατα των σήµατων του δέκτη, το µετατρέπει σε ψηφιακό και το στέλνει στον
υπολογιστή µέσω της θύρας USB. Εκεί, στον υπολογιστή, ένα συγκεκριµένο λογισµικό παίρνει αυτό το
σήµα και το αποδιαµόρφωνει.
Εδώ βρίσκεται και το µυστικό των SDRs. Το υλικό το οποίο παίρνει µέρος στην λήψη και των σηµάτων
είναι το ελάχιστο δυνατόν και η περισσότερη δουλειά
γίνεται πλέον στον υπολογιστή. Τα πλεονεκτήµατα
και επιλογές είναι παρα πολλά. Μάλλον δεν είµαι ο
ειδικός για την ανάλυση των SDRs τα οποία θα
αναλύσουµε πιθανόν σε κάποιο από τα επόµενα
τεύχη µας, αλλά µπορώ να µοιραστώ µαζί σας την
πρακτική εµπειρία µου µε τα απίθανα αυτά στικάκια.
Όλα αυτά τα USB δεκτάκια επίγειας ψηφιακής
τηλεόρασης DVB-T , έχουν σαν βάση το τσιπάκι
RTL2832U της Realtek το οποίο είναι και ο
µετατροπέας από Αναλογικό σε Ψηφιακό σήµα. Αυτό
δίνει και το συντοµο όνοµα RTL-SDR.
To άλλο τσιπάκι-tuner που συνεργάζεται για το
υπέροχο αποτέλεσµα είναι είτε το Elonics E4000 ή
το Fitipower FC0012, FC0013 ή FC2580 ή το πιό
πρόσφατο RT820Τ και φυσικά το software που χρειάζεται για να κάνει την αποδικοποίηση σχεδόν
κάθε εκποµπής σε ένα πολύ µεγάλο εύρος κάλυψης.

Προσοχή αν θα αγοράσετε ένα τέτοιο στικακι να έχει ένα από τα παραπάνω tuner chips.
Αν όχι θα σας περιορισει στην παρακολουθηση τηλεοπτικών προγραµµατων και µόνο....
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Τα στικάκια µε το Ε4000 παρέχουν κάλυψη δέκτη από 53 ΜΗZ έως 2,2 GHz µε ένα κενο µεταξύ,
περίπου, 1113 MHz και 1244 ΜΗz ενώ τα υπόλοιπα δεν ανεβαίνουν τόσο ψηλά αλλά καλύπτουν και
χαµηλότερες συχνότητες (24 MHz – 1,7 GHz).
HF παίζει...;
Αν µεταξύ της κεραίας και του
µαγικού αυτού δέκτη βάλουµε έναν
HF upconverter από τους πολλούς
φθηνούς που έχουν αρχίσει να
εµφανίζονται στην αγορά τότε
έχουµε έναν σουπερ δέκτη από DC
µέχρι το ανωτατο όριο λήψης
ανάλογα µε το tuner που
χρησιµοποιούµε. Το HF upconverter είναι ένα κύκλωµα που µετατρέπει την συχνότητα των HF σε
συχνότητες που «µπορεί να ακούσει» το tuner του USB Stick. Συνήθως γίνεται πρόσθεση των 100
ΜHz και έτσι η συχνότητα 7.120 MHz µετατρεπεται στ 107.120 MHz κάτι που είναι εντός των ορίων
λήψης.
Όπως και να έχει µε ή χωρίς το upconverter ο δέκτης µας µπορεί να λάβει και µε το καταλληλο
λογισµικό να αποδιαµορφώσει τις περισότερες γνωστές διαµορφώσεις (ραδιοερασιτενικές και µή) εντός
του ευρους κάλυψης (SSB, DSB, AM, FM στενό και ευρύ), CW, ακόµα και ψηφιακές µεταδόσεις
(όπως το GPS , ADS-B-το οποίο χρησιµοποιείται από αεροσκάφη-αναµεταδότες, POCSAG και
ραδιοερασιτεχνικές ψηφιακές λειτουργίες όπως APRS / Packet, D-Star, PSK, RTTY ...)
Προσθέστε σε αυτό ότι είναι δυνατόν να εµφανιστεί στην οθόνη απεικόνισης του φάσµατος µε εύρος
ζώνης τόσο µεγάλη όσο 3,2 MHz (επιλέγοντας ένα ποσοστό του δείγµατος των 3,2 Mega-MSPS
δείγµατα ανά δευτερόλεπτο-) και έχουµε ένα αξιοπρεπές Spectrum Analyzer….!!!
Έχω πειραµατιστεί τους τελευταίους µήνες µε διαφορα προγράµµατα όπως το Winrad, HDSDR, ή
WRplus, µέσω ενός εξωτερικού ελεγκτή DLL, που ονοµάζεται ExtIO (το οποίο µπορείτε να βρείτε
εδώ: http:// wiki.spench.net / wiki / ExtIO_USRP ). Στο Linux, το GNU radio ή gqrx προγράµµατα
χρησιµοποιηθηκαν µε επιτυχία σε διανοµές Ubuntu, Debian, και Fedora καθώς και remote µε το
Rapberry-Pi.
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Το πιοδηµοφιλές πρόγραµµα για τα
Windows SDR µε βαση το RTL2832U στα
DVB-T dongles είναι το SDR # (διάβαζε
Sharp SDR) και αποφεύγει την χρήση
του DLL ExtIO η οποία ήταν αρκετά
ενοχλητική, ενώ προσφέρει εξαιρετική
απόδοση, και πολλές νέες λειτουργίες
(όπως η αποδιαµόρφωση του WFM-Wideband FM) Πρόκειται για ένα «ελαφρύ» λογισµικό το οποίο
βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη.Κατεβάσετε την τελευταία έκδοση από εδώ: http://sdrsharp.com/
downloads/sdr-nightly.zip .
Το πρώτο USB δεκτάκι που δοκίµασα το δανείστηκα από τον καλό φίλο και συνάδελφο Λάκη SV5KKU
(o οποίος είναι ανήσυχο πνεύµα µε την τεχνολογία και τα καλούδια της) ήταν ένα κοινό «λευκό» DVBT δεκτάκι επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης µε το Elonics Ε4000 tuner να χτυπάει σαν καρδούλα µεσα
του. Το κακό µε αυτά τα λευκα δεκτάκια είναι ότι δεν εχουν δίοδο προστασίας ESD και έτσι η συνδεση
µε µια εξωτερική κεραία που καποια στιγµή θα φλερταρει µε καποιο στατικό µπορεί να αποβεί µοιραία
για το δεκτάκι.
∆εν είναι λίγοι αυτοί που αναφεραν ότι «έκαψαν»
το δεκτάκι αγγίζοντάς το µε το δάκτυλο στην
εισοδό του... Προσοχή λοιπόν.
Αν πάλι βρείτε καποια δίοδο BAV99 και τα
καταφέρνεται µε τα µικροσκοπικά κυκλώµατα
κάντε την ....εγχείρηση προστασίας του δέκτη.
Φυσικά µονο αν ξέρετε τι πρέπει να κάνετε....!!!
Περνώντας όσο χρόνο χρειαζοταν για να βγάλω τα
συµπερασµατα µου για το δεκτάκι µε το λευκό
περίβληµα έκανα παραγγελία ένα νεότερης
εκδοσης DVB-T USB µε το RT820T στην θέση
του Ε4000. (µε πρόλαβε ο Λακης χαριζοντάς µου
ένα ολοκαίνουργιο ...Eυχαριστώ φίλε..!!!!)
Εδώ τα πράγµατα έιχαν αλλαξει άρδην. Κάλυψη από την µπάντα των 12m (24 MHz) έως τους 1.8 GHz
και καλύτερη σαφώς ευαισθησία. Με µια discone κεραία κάνεις άπειρες όµορφες λήψεις και
ανακαλύπτεις πραγµατά που το πολύ καλό ICOM IC-R3 δεν µπορούσε κυριολεκτικά να ...δει!
Με µια καλή δειγµατοληψία που δεν προκαλεί «σπασµένο» ήχο (οχι πάνω από 2,048 MSPS), έχω ένα
φάσµα µε σχεδόν 2 MHz πλάτος στην οθόνη µου σε ένα laptop µετριας υπολογιστικής ισχύος
µονοπύρηνο χωρίς κανένα πρόβληµα. Υπάρχει µια χρονοκαθυστέρηση µε τις παραπάνω συνθήκες
δειγµατοληψίας της τάξης των 300-400 ms αλλά είναι απόλυτα λογικό.
To project που δουλευω αυτή την στιγµή είναι η χρήση της
IF του FT-817 για να έχω ένα
panadapter (απεικόνηση φασµατος)
στον υπολογιστή. Είναι κάτι που
µπορεί να γίνει σε πολλα
µηχανήµατα µε πολύ θεαµατικά
αποτελέσµατα.
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Συγκρίνοντας την ευαισθησία του RTL-SDR µε αυτή του IC-R3 και του FT-817 δεν µπορώ να πώ ότι
ήταν ισαξιες αλλά για το µεγεθος και την τιµή του µικροσκοπικού αυτού δέκτη τα αποτελέσµατα ήταν
υπέροχα. Έγιναν δοκιµές προσθετοντας απο τα υπάρχοντα band-pass και low-pass φίλτρα µου για τα
HF, 6m (ευχαριστώ SV9GPV) καθώς και τα 2m και φυσικά τα αποτελέσµατα είχαν σε όλες τις
περιπτώσεις απογειωθεί.
Κατι που µε προβληµάτιζε στην αρχή είναι η διαφορά της συνθετης αντίστασης εισόδου µια και η
συσκευες προορίζονται για χρηση σε ονοµαστική τιµή 75 Ω. Η απόδοση του RTL-SDR είναι τέτοια που
το προβληµα αυτο το ξαναθυµήθηκα ξανά µόλις τώρα γράφοντας τις εντυπώσεις µου. Για όσους
προσπαθησουν να αλλαξουν το βυσµα µόνο προβληµατα µπορεί να δηµιουργησουν. Απλά φτιάξτε έναν
ανταπορα µε ένα κοµµάτι RG-58 ή 59 που από την µια µεριά θα είναι το αρσενικό PAL ή MCX
αναλογα τον δεκτη και από την άλλη ένα θηλυκό PL .
Αν χρησιµοποιησετε τα «τελευταίας κοπής» RTL2832U-RT820T τότε κόψτε το MCX βύσµα µαζι µε
ένα κοµµάτι όσο θέλετε από την κεραία που συµπεριλαµβάνεται στην συσκευασία και στην άλλη ακρη
βάλτε τον κονεκτορα της αρεσκείας σας. Θα κάνει την δουλειά µια χαρά.
Εδώ να πώ ότι µετά από τόσον καιρό που έχει γίνει
όλη αυτή η επανάσταση στον χώρο της λήψης µε
χρήση USB επιγειου αποδικωποιητή τηλεόρασης οι
τιµές έχουν πέσει παρα πολύ. Αν οι τιµές των 1520 Euro σας φαίνονταν φτηνές οι τιµές των 6-10
Euro θα σας τρελλανουν. Ναί οι τιµές έχουν πέσει
και η ποιότητα έχει ανέβει.
Στην συσκευασία περιλαµβάνονται µια µικρή
κεραία για λήψη εκποµπών TV, το USBδεκτης και ...τηλεκοντρόλ..!!!
Οι προγραµµατιστές φυσικά δεν αργησαν να καταλάβουν την αποδοχή από τον ραδιοερασιτεχνικό και
µη κόσµο και άρχισαν να τροποποιούν τα προγραµµατά τους συµπεριλαµβάνοντας το µαγικό RTL-SDR
στις επιλογές των δεκτών που υποστηρίζουν.
Ο γνωστός συγγραφέας του Ham Radio Deluxe και του SDR console, Simon HB9DRV/G4ELI έχει
ήδη συµπεριλάβει στo HDR Console version 2 το RTL-SDR και µάλιστα και µε δυνατότητα SDR
Server. ¨Ηδη έχουµε ξοδέψει ατέλειωτες ώρες δοκιµών µε τον Λάκη SV5KKU για το στησιµο και
βελτίωση των SDR servers µας και αυτη την στιγµή είναι διαθέσιµοι για χρήση από ραδιοερασιτέχνες
από όλον τον κόσµο.
Τελικά τι είναι;
Ένας SDR δέκτης µεγάλου ευρους, ένας τρόπος να δεις ψηφιακή τηλεοραση στον υπολόγιστη ή ένα
Spectrum analyzer των φτωχών;
Είναι όλα αυτά..., είναι φτηνό και θα ξετρελαθείτε µαζί του.
Σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα.

SV5BYR
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From the desk of …

Din Psiloyannis SV1DB

Στο τεύχος 127 του Ιουνίου 2012 (www.5-9report.gr) είχα περιγράψει
µία κεραία µικρών διαστάσεων για τις χαµηλές συχνότητες 1,8 και 3,5
ΜΗz. Το χαρακτηριστικό της γνώρισµα είναι ότι λόγω της µορφής –όλη η
κεραία είναι ένα πηνίο- οι διαστάσεις της ελαττώνονται ραγδαία, έτσι αντί
40 µέτρα κατακόρυφη (λ/4 στα 160 µέτρα) είναι µόλις 6 µέτρα.
Ο φίλος ραδιοερασιτέχνης SV3GKT Θεόδωρος την κατασκεύασε και
έστειλε τις φωτογραφίες από την σταδιακή κατασκευή µε οδηγίες και
συµβουλές...
Η όλη κατασκευή από την πείρα του προτείνει αντί του πλαστικού
σωλήνα να χρησιµοποιηθεί σωλήνας από Fiberglass που έχει µεγαλύτερη
αντοχή γιατί ο χάλκινος αγωγός των 80 περίπου µέτρων είναι βαρύς και
κατά την ανύψωση θέλει προσοχή γιατί ο πλαστικός σωλήνας λυγίζει ...
Οι φωτογραφίες «οµιλούν» από µόνες τους, εάν έχετε κάποια απορία στο
din.boxmail@gmail.com.
73 de SV1DB
Ακολουθεί η αναλυτική κατασκευή µε φωτογραφίες.

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΤΩΝ 160 Μ
Παρουσίαση από τον SV3GKT
Θεόδωρο Αθανασόπουλο
sv3gkt@yahoo.gr

Καταρχάς έγινε η επιλογή των πλαστικών
σωλήνων .Από κατάστηµα ηλεκτρολογικού
εξοπλισµού έγινε η αγορά δύο σωλήνων του
‘’ΚΟΥΒΙ∆Η’’ Φ50 βαρέως τύπου µε µήκος 3 µέτρα ο
καθένας και πάχος 2,5 χιλ..Θα χρειαστούµε επίσης
και τρείς µούφες για τον σωλήνα.

Πριν αρχίσουµε το τύλιγµα του σύρµατος θα
κολλήσουµε την µούφα στον σωλήνα µε σιλικόνη
ή βενζινόκολλα.
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Αυτό που διευκολύνει πολύ είναι να πάµε
τους σωλήνες σε τόρνο ώστε να µας κάνει
σπείρωµα (αυλάκι) στο πάχος του σύρµατος
και βάθος 0,2 µε 0,3 χιλ. για να µην
αδυνατήσει ο σωλήνας και βήµα 1 εκατοστό.

Στο σηµείο που είναι η µούφα θα ανοίξουµε
δύο τρύπες σταυρωτά µε απόσταση η µια
από την άλλη 2 εκ., για να περάσουµε δυο
κοµµάτια από ντίζα 10 εκ. µήκος και 6 χιλ.
πάχος το καθένα ανοξείδωτα ώστε να
βιδωθούν τα τέσσερα µάτια για να δεθεί η
κεραία µας στο τέλος µε σχοινί.

Σηµείο επιτόνων.
Επίσης θα «φάµε» µε µια ράσπα από την άλλη µούφα που έχουµε το εσωτερικό δαχτυλίδι που έχει, ώστε να την
περάσουµε εξωτερικά στον δεύτερο σωλήνα, περίπου 1.20 µέτρα από το τέλος του τυλίγµατος (κορυφή).
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Το πηνιόσυρµα που χρησιµοποιούµε είναι 1,8 χιλιοστά και
θα χρειαστείτε συνολικά 81 µέτρα .

Στο τύλιγµα τώρα του σύρµατος θα αρχίσουµε αφήνοντας
ένα κενό στην αρχή του σωλήνα περίπου 40 -45εκ. για να
στηρίξουµε την κεραία στο τέλος.

Σταδιακά θα βάζουµε πάνω στο πηνίο
θερµοκόλλα και ταινία ώστε να σταθεροποιηθεί .
Θα τυλίξουµε µέχρι και την µούφα .
Στο σηµείο αυτό για διευκόλυνση µπορούµε αν
θέλουµε να κόψουµε το πηνίο και να
συνεχίσουµε να τυλίγουµε την δεύτερη σωλήνα.
∆ιαφορετικά θα υπάρχει δυσκολία στο να
τυλίξουµε µονοκόµµατα, λόγω του µήκους των
σωλήνων.
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Αν τυλίγουµε συνεχώς χωρίς να κόψουµε το
σύρµα τότε θα πρέπει πρώτα να ενώσουµε
τους δύο σωλήνες στην µούφα βάζοντας
βενζινόκολλα ή σιλικόνη στην ένωση της
µούφας και αφήνοντας κάποιο χρονικό
διάστηµα ώστε να κολλήσει καλά.
Μόλις φθάσουµε τυλίγοντας το πηνιόσυρµα
µέχρι την δεύτερη µούφα, θα πρέπει να
προσέξουµε ώστε να υπάρχει µια µικρή
απόσταση του σύρµατος από την ντίζα κι ας
είναι στο σηµείο αυτό η απόσταση του
βήµατος µεγαλύτερη από 1 εκ..

Φθάνοντας στο τέλος σταθεροποιούµε καλά το
σύρµα κάνοντας µια µικρή τρύπα στο σωλήνα.
Περνάµε το πηνιόσυρµα εσωτερικά προς το
εξωτερικό τµήµα του σωλήνα για να το
έχουµε σε αναµονή και εφόσον του
κολλήσουµε έναν ακροδέκτη ώστε να
στερεωθεί στο δίσκο µε βίδα.

Συνεχίζοντας εάν έχουµε επιλέξει στο δεύτερο σωλήνα να κόψουµε το
πηνιόσυρµα θα πρέπει να ενώσουµε τους δυο σωλήνες στην µούφα
και να κολλήσουµε το πηνιόσυρµα στο σηµείο και µε προσοχή να
στρίψουµε τους σωλήνες ώστε να έχει µια σωστή οµοιόµορφη
συνέχεια το πηνίο- τύλιγµα.
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Επόµενο βήµα στην κατασκευή της κεραίας µας είναι
να περάσουµε µε αυτοβουλκανιζόµενη λαστιχοταινία
σταδιακά όλο το πηνίο – κεραία ώστε όλη η
κατασκευή να γίνει πιο σταθερή.

Με το τύλιγµα της λαστιχοταινίας µπορούµε να αφαιρούµε µε
προσοχή την θερµοκόλλα από το πηνίο ώστε να υπάρχει µια
οµοιοµορφία στο τύλιγµα.

Προχωράµε τώρα στην κατασκευή του
κυκλικού αλουµινένιου δίσκου διαµέτρου 50
εκ. και πάχους 1 χιλ. στην κορυφή .
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Εφόσον έχουµε κόψει το αλουµίνιο κυκλικά θα πάρουµε
την άλλη µούφα και θα την στηρίξουµε στην µέση του
δίσκου µε τρεις γωνίες ώστε να είναι σταθερό το καπέλο
διότι διαφορετικά τα… «καπέλα» φεύγουν µε τον αέρα!

Λεπτοµέρειες κορυφής
Στη συνέχεια θα ενώσουµε τον ακροδέκτη µε το πηνιόσυρµα
εσωτερικά στο κέντρο του δίσκου και θα φορέσουµε τον δίσκο στο
σωλήνα της κεραίας βάζοντας σιλικόνη.
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Στο τέλος πριν την ανύψωση της κεραίας
ετοιµάζουµε τους επιτόνους από σχοινί 5
χιλ. που έχουµε πάρει από τα ναυτιλιακά
και µε βοήθεια και προσοχή να µην
λυγίσει την ανυψώνουµε σε σηµείο που
έχουµε επιλέξει.

Η κεραία τελειωµένη, µε 2 σειρές
επίτονων.

Για την κατασκευή της κεραίας για τα
160Μ η βοήθεια του Κων/νου
Ψιλογιάννη SV1DB απέναντί µου ήταν
απεριόριστη και τον ευχαριστώ πολύ και
µέσω του περιοδικού.
Επίσης η προσφορά του µε τα αξιόλογα
άρθρα στο περιοδικό είναι µεγάλη για
όλους εµάς.

Καλή επιτυχία σε όσους αποφασίσουν να την κατασκευάσουν!
Σας χαιρετώ
73 de SV3GKT
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Το πρώτο Τρίαθλον είναι πλέον ιστορία. Η συµµετοχή των Ελληνικών σταθµών ήταν
ανεπανάληπτη. Πάρα πολλοί σταθµοί, απ’ όλη την Ελλάδα, συµµετείχαν στο διαγωνισµό, στηρίζοντάς
τον αλλά και απολαµβάνοντας τη συµµετοχή τους. Εκ µέρους της επιτροπής του διαγωνισµού θέλω να
ευχαριστήσω όλους θερµά για τη συµµετοχή τους. Είναι αυτή η µεγάλη συµµετοχή που µας δίνει
ελπίδα και δύναµη να συνεχίσουµε, να βελτιωθούµε και να δηµιουργήσουµε ένα µεγάλο Ελληνικό contest. Να πάµε µπροστά… Για το επόµενο Τρίαθλον, το Φλεβάρη του 2014.
Το 1ο Τρίαθλον ξεκίνησε στις 2 Φλεβάτη 2013 µε το RTTY, συνέχισε µε το SSB και τέλειωσε µε
το CW. Το σκέλος του SSB και ιδιαίτερα αυτό του CW αντιµετώπισαν προβλήµατα αφού µπερδεύτηκαν
µε τη διεξαγωγή του BSCI, ενός διαγωνισµού των χωρών της Μαύρης Θάλασσας.
Παρότι είχαµε υπ’ όψιν τη διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισµού, υποτιµήσαµε τη συµµετοχή που θα
είχε, η οποία τελικά δεν ήταν αµελητέα. Έτσι υπήρχε µπέρδεµα ιδιαίτερα στο σκέλος του CW. Ήδη
µελετάµε τρόπους προκειµένου να αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικά αυτό το πρόβληµα.
Από κει και πέρα έχουµε ήδη αρκετή αποδοχή
από σταθµούς του εξωτερικού. Πολλοί συµµετείχαν,
άλλοι µε σοβαρές συµµετοχές και άλλοι απλά για να
κάνουν µερικούς Έλληνες. Πιστεύουµε σιγά σιγά ότι θα
συµµετέχουν ακόµη περισσότεροι ξένοι. Αυτό θα γίνει
µε την προϋπόθεση να συνεχίσουν να συµµετέχουν οι
Έλληνες. Εµείς είµαστε που δίνουµε αξία στο
διαγωνισµό. Η δικιά µας συµµετοχή είναι αυτή που θα
τον κάνει µεγάλο.
Σύντοµα θα εκδοθούν και τα αποτελέσµατα. Θα
µπορέσετε να τα διαβάσετε από δω αλλά, ελπίζουµε, και
από αλλού. Στο site www.triathlon-dx-contest.gr
αυτή τη στιγµή υπάρχουν τα ονόµατα των σταθµών που
έστειλαν log. Η διορία λήγει στις 28 Φεβρουαρίου.
Αµέσως µετά θα ξεκινήσει σιγά σιγά η έκδοση της
προσωρινής βαθµολογίας όλων των σταθµών, και µετά
το cross checking, ο έλεγχος δηλαδή των log µεταξύ
τους, διασταυρώνοντας τα λεγόµενα του ενός σταθµού µε τον άλλον.
Άλλωστε πρέπει τα αποτελέσµατα να εκδοθούν σύντοµα αφού οι πρώτοι νικητές έχουν να
λαµβάνουν και δώρο!!! ∆ώρο το οποίο πρέπει να «εισπράξουν» φέτος το καλοκαίρι.
Μην ξεχνάτε ότι ο πρώτος ξένος νικητής θα πάει µε άλλο ένα άτοµο για 10 µέρες στη Ζάκυνθο
σε ένα από τα ξενοδοχεία της Xenos Group!!!
Ευχαριστούµε το Σπύρο SV8CS για τη διαµεσολάβησή του για να µπορέσουµε να
αθλοθετήσουµε ένα τέτοιο δώρο. Επίσης ο πρώτος Έλληνας τριαθλητής θα πάει 7 µέρες στην Κρήτη
για να φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο του SV9ANJ, προσφορά του αγαπητού συναδέλφου από την Κρήτη
που στηρίζει και µ’ έναν ακόµη τρόπο το διαγωνισµό, εκτός της συµµετοχής του.
Μακάρι και του χρόνου να µας έχει ο Θεός καλά και να εξασφαλίσουµε ανάλογα δώρα (µε τη
βοήθεια όλων εσάς) για τους πρώτους νικητές. Εάν θέλετε να βοηθήσετε, µπορείτε να γίνετε χορηγοί
επικοινωνώντας µε την επιτροπή στο email dxtriathlon@gmail.com .

Κωνσταντίνος Σταµάτης και κατά κόσµον…. SV1DPI
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ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ
(∆ΕΗ) ΣΕ Η/Ζ
Η διάταξη για αυτόµατη µεταγωγή σε περίπτωση διακοπής του δικτύου της ∆ΕΗ είναι γεγονός σε
ευαίσθητες περιπτώσεις όπως τα Νοσοκοµεία οι Τηλεπικοινω νιακές εγκαταστάσεις εταιρείες κλπ
χρήστες.
Ειδικά για τους ραδιοερασιτέχνες µία µικρή γεννήτρια δεν είναι πολυτέλεια... αλλά σωστή πρόβλεψη.
Η συνδεσµολογία δεν είναι δύσκολη αλλά ανάλογα µε τα φορτία πρέπει να γίνει και η επιλογή των
Ampere των ηλεκτρονόµων και διακοπτών ώστε να “σηκώνουν” την τροφοδοσία .
Το κύκλωµα αφορά την τροφοδοσία της όλης εγκατάστασης δηλαδή κάνει µεταγωγή από την ∆ΕΗ
στο ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος –Ηλεκτρογεννήτρια- χωρίς περικοπή ή επιλογή φορτίων άρα το Η/Ζ
πρέπει να έχει την δυνατότητα καλύψεως της παροχής.
Τα συνήθη συστήµατα none-brake µεταλλάσουν την παροχή σε µερικά δευτερόλεπτα χρόνος που
απαιτείται για την εκκίνηση της γεννήτριας .
Στην ουσία οι αυτόµατη µεταλλαγή είναι άµεση.
Το σχεδιάγραµµα είναι για τριφασική παροχή και γι’ αυτό υπάρχει και ο τριφασικός επιτηρητής
φάσεων , στην περίπτωση που “πέσει” µία ή περισσότερες φάσεις να γίνει µεταλλαγή χωρίς κίνδυνο
καταστροφής τριφασικών
Κινητήρων (ψυγεία, κλιµατιστικά κλπ).
Εάν την χρησιµοποιήσετε για µονοφασική παροχή διατηρείτε την συνδεσµολογία µιας φάσεως και
τον ουδέτερο πχ καφέ και µπλε, τότε ο επιτηρητής δεν απαιτείται .
Η κατασκευή µπορεί να γίνει σε ένα µεταλλικό ερµάριο µπορείτε να διαλέξετε υλικό ράγας για
εύκολη στήριξη µε ραγοκλέµµενς για την συνδεσµολογία και τα ενδεικτικά που υπάρχουν και µας
ενηµερώνουν για την αντίστοιχη κατάσταση των ηλεκτρονόµων.
Προσοχή στις διατοµές των καλωδίων και τα ampere των επαφών των ηλεκτρονόµων σύµφωνα µε
την κατανάλωση και κάτι επιπλέον για ασφάλεια.
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Οι ηλεκτρονόµοι είναι 4 επαφών τα πηνία 220 vac τα ενδεικτικά 220 vac.
Για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση στο din.boxmail@gmail.com
73 SV1DB
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Greek Islands On The Air – GIOTA award programme.

GIOTA 10 HELLENIC ISLANDS

Απαιτούνται 10 επιβεβαιωµένες επαφές από 10 Ελληνικά νησιά
και τουλάχιστον από ένα από:
Βόρειο Αιγαίο. Νότιο Αιγαίο. Θάλασσα ∆ωδεκανήσου. Κρητικό
Πέλαγος. Ιόνιο Πέλαγος.
GIOTA POSEIDON AWARD - 30 HELLENIC ISLANDS

Απαιτούνται 30 επιβεβαιωµένες επαφές από 30 Ελληνικά νησιά
και τουλάχιστον από ένα από:
Βόρειο Αιγαίο. Νότιο Αιγαίο. Θάλασσα ∆ωδεκανήσου. Κρητικό
Πέλαγος. Ιόνιο Πέλαγος.
Περισσότερες πληροφορίες:

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

GIOTA DXpeditioners Award – 3 GREEK ISLANDS

Απαιτείτε η ενεργοποίηση 3 νησιών σε οποιοδήποτε
Ελληνικό Πέλαγος.
GIOTA DXpeditioners «ODYSSEY» Award – 6 GREEK ISLANDS

Απαιτείτε η ενεργοποίηση 6 νησιών σε οποιοδήποτε
Ελληνικό Πέλαγος.
Περισσότερες πληροφορίες:

www.greekiota.gr
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Αν έχετε στην περιοχή σας
συναδέλφους χωρίς πρόσβαση
στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5
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Report" και δώστε τους.
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