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AEGEAN AEGEAN AEGEAN 
Αποτελέσµατα...Αποτελέσµατα...Αποτελέσµατα...   
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Portable Ants...Portable Ants...Portable Ants...   

SV2013ATGM...SV2013ATGM...SV2013ATGM...   

432 432 432 ΜΜΜHz Yagi...Hz Yagi...Hz Yagi...   

   

∆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. 

  

 

8o8oς ∆ιεθνής Μαραθώνιοςς ∆ιεθνής Μαραθώνιος  

««Μέγας ΑλέξανδροςΜέγας Αλέξανδρος»»  
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PORTABLE 

 
Για φορητούς και όχι µόνο ποµποδέκτες  από τα  10 έως τα  80 µέτρα. 

 
Γράφει ο SV1DB 

Ντίνος Ι. Ψιλογιάννης 

din.boxmail@gmail.gr 

 

Η άνοιξη  ήρθε  και οι φανατικοί και µη του χόµπι µας  θα πάρουν τα “βουνά και τα 
λαγκάδια”  αλλά και τις παραλίες …    το Πάσχα  είναι  µέσα στον Μάιο και  όσοι 

διαθέτουν αυτό το  µικροσκοπικό  φορητό  µηχάνηµα  (FT-817) ή και άλλα µοντέλα  εξ 
ίσου  µικρών διαστάσεων  θα έχουν την ευκαιρία  µε µία ανέξοδη φορητή κεραία να  
κάνουν τα  QSO  τους χωρίς να µεταφέρουν “ογκώδεις” κεραίες µονωτήρες καλώδια  
βάσεις κλπ . 

Θυµάµαι  πριν µερικές δεκαετίες  που το πάθος µας ήταν τόσο µεγάλο 
που δεν χάναµε ευκαιρία  να κουβαλάµε την “οικοσκευή” µας  για να µην χάσουµε  λίγες ώρες  
χωρίς   QSO  τότε το µικρότερο µηχάνηµα ήταν το mono - band    HW-32. 

Οι κεραίες  συνήθως κάθετες   military surplus   εκείνες οι “κουκουνάρες” ογκώδεις µονωτήρες  
στρατιωτικών προδιαγραφών γαρ… αλλά και µε βάρος που  έκανε πολλές φορές να πληρώνουµε 
υπέρβαρα κιλά στην Ολυµπιακή… 

Σε επίσκεψη  στην ∆ιεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης είµαστε περίπου µια οµάδα 7-8 ατόµων  µεταξύ 
τους  ο Νίκος  SV1DA,  o  Νίκος  SV1EN , o Άρης  SV1ER, και άλλοι Μείναµε στο Capsis  Hotel  και 
ζητήσαµε δωµάτιο στον τελευταίο όροφο δεν είχαµε πρόσβαση στην ταράτσα και βγάλαµε την 
κεραία (µαστίγιο) στο παράθυρο Ούτε radials  και µια απλή γείωση  στο καλοριφέρ… 

       

ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ΤΑ ΛΥΩΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ   (ΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ  !!!) 

Οι µισοί πήγαµε στην έκθεση  όπου είχε και  περίπτερο της 
ΕΡΒΕ,  οι υπόλοιποι παθιασµένοι έµειναν στο ξενοδοχείο  ο 
Νίκος  SV1EN  είπε:  «εγώ θα µείνω  εδώ!..Τι να την κάνω 
την έκθεση… προτιµάω  τα QSO». 

 

Από τότε µέχρι σήµερα  τα µηχανήµατα έγιναν µικροσκοπικά  
και οι κεραίες  ακολουθούν  , βέβαια δεν θα πάψω να 
υποστηρίζω ότι οι µικρές κεραίες είναι µόνο για να 
ξεκουράζονται τα “πουλιά”… 

 

Αλλά  η  περιγραφόµενη  είναι  µια απλή  κατασκευή  που  
ακόµη και µε µικρή ισχύ  έχει αρκετά καλά αποτελέσµατα  εξ 
άλλου δεν πρέπει να περιµένετε  gain κεραιών Beam  αλλά τα 

DX στις υψηλές µπάντες  είναι  εφικτά . 

Η όλη κατασκευή είναι απλή  ακόµη και για αρχάριους ,  τα βασικά στοιχεία της κεραίας παραµένουν σχεδόν τα 
ίδια  ενώ αλλάζουν τα πηνία , οι σπείρες το σύρµα ανάλογα µε τις περιοχές λειτουργίας της . 

 

Στον πίνακα  υπάρχουν  όλες οι ραδιοερασιτεχνικές  περιοχές οι συχνότητες συντονισµού των αντίστοιχων πηνίων   
οι σπείρες  όλες σε διάµετρο σωλήνα από PVC  18 mm µε  αντίστοιχα  καπάκια-τάπες. 

 

Το µήκος του πηνίου  και αυτό  18 mm  ,ενώ εναλλακτικά µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε  διάµετρο  σωλήνα  24 
mm  και µήκος  24 mm. µε λιγότερες σπείρες  ειδικά στις  χαµηλές συχνότητες που οι σπείρες αυξάνονται. 
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Πλαστικοί σωλήνες «Κουβίδης» βαρέως τύπου από PVC και κονέκτορες N type 
και BNC. 

 

Εγώ σας προτείνω  την µεγαλύτερη διάµετρο  γιατί  αντί  BNC  συνδετήρων µπορείτε να  βάλετε  τύπου  PL  ή και 
τύπου  Ν που είναι  πιο ανθεκτικά και πιο εύκολα στην συναρµολόγηση.      

 

Η διάµετρος του εµαγιέ  χάλκινου σύρµατος    για τις περιοχές από τα 10 έως τα 40 
µέτρα είναι  0,65 έως 0,70 mm, ενώ για τα  80 µέτρα  0,50 mm. 

 

H κεραία είναι τύπου  κατακόρυφη µε  αντίστοιχο πηνίο για την περιοχή στην βάση 
της  που συνδέεται µέσω των οµοαξονικών συνδετήρων . 

 

 

 

Για το κατακόρυφο τµήµα της  περίπου  180 
έως 185  cm  µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε  τηλεσκοπική κεραία  σαν 
και αυτές των φορητών ραδιοφώνων 
υπάρχουν ακόµη  σε κεντρικά καταστήµατα  
ή εναλλακτικά  από κεραίες  CB αυτοκινήτου  
βέβαια η περίπτωση της τηλεσκοπικής 
κλείνει και δεν πιάνει χώρο , 

Ενώ το µαστίγιο  και µάλιστα  185 cm  είναι 
λίγο «δυσκίνητο» . Υπάρχουν και από Fiber-
glass  αλλά δεν ρυθµίζεται η κορυφή τους  
εκτός εάν κάνετε  κάποια «πατέντα». 

 

Tηλεσκοπική  κεραία 
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Άλλη λύση  να χρησιµοποιήσουµε  µισή σταθερή και µισή 
τηλεσκοπική  για την ένωση υπάρχουν διάφοροι τρόποι 
συνδέσεως  αναλόγως διαµέτρου τηλεσκοπικής και τεµαχίου 
βάσεως  πχ  από λεπτό αλουµινένιο  σωλήνα 10 mm  ή και 
µασίφ ράβδο αλουµινίου. 

 

Στα σχέδια  φαίνονται σε διαστάσεις  1: 1  (φυσικές)  όλα τα 
επίµαχα σηµεία εάν πάλι έχετε κάποια απορία επικοινωνήστε  
µαζί µου  din.boxmail@gmail.gr 

 

Στο σχέδιο  2  φαίνονται οι δύο περιπτώσεις διαµέτρου πηνίου 
επάνω το πηνίο για τους 3,5  ΜΗz  και αµέσως από κάτω αυτό των 28 ΜΗz. Για σύγκριση µεγέθους  όλα είναι σε 
φυσικές διαστάσεις.  

 

Ακολουθεί  η διάµετρος πηνίου  24  mm  εδώ  φαίνεται η ελάττωση των  διαστάσεων λόγω µεγαλύτερης 
διαµέτρου. 

(σηµ. 5-9Report: Το σχήµα δεν είναι σε κλίµακα 1:1 λόγω τις ανάγκες σελιδοποίησης του περιοδικού) 

 

Στην κατασκευή  αφού κόψουµε τους σωλήνες και τρυπήσουµε τις τάπες ανάλογα µε τι συνδετήρα θέλουµε να 
βάλουµε τον κολλάµε µε εποξική κόλλα  για να µην περιστρέφεται επίσης κολλάµε και ένα χάλκινο κοµµάτι 
καλωδίου το οποίο βγαίνει στην επιφάνεια για να ξεκινήσει από εκεί το τύλιγµα του αντίστοιχου πηνίου. 

Στο τέλος µπορούµε να καλύψουµε τα πηνία µε θερµοσυρικνούµενο «µακαρόνι» για να παραµένουν σταθερά , ή 
και ταινία  3Μ # 23    αυτοβουλκανιζόµενη. 
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Η χρήση  συνδετήρων  τύπου  Ν  κάνει την κεραία  στεγανή  εάν θέλετε να την τοποθετήσετε  σε εξωτερικό  
χώρο ...  τα τύπου  BNC  µειονεκτούν γιατί τα µπαγιονέτ  µετά λίγο καιρό  αρχίζουν να λασκάρουν  και να 
«παίζουν»  . 

 

Στον  πίνακα  των διαστάσεων  στην πρώτη στήλη αναφέρεται η περιοχή στην δεύτερη η ακριβής συχνότητα του 
πηνίου –σε περιοχές µε µεγαλύτερο εύρος- ή χαµηλές συχνότητες δίδονται και άλλες διαστάσεις, στην επόµενη 
στήλη ο αριθµός των σπειρών  για διάµετρο  18 mm  και το µήκος του τυλίγµατος. 

 

Στις επόµενες στήλες αφορούν την διάµετρο  24 mm και τον αριθµό των σπειρών και το αντίστοιχο µήκος.  Τέλος 
στην τελευταία στήλη  αναφέρονται οι τιµές σε µΗ κάθε πηνίου που συντονίζει  στην αντίστοιχη  συχνότητα. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ   ΠΕΡΙΟΧΩΝ –ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ   , ∆ΙΑΜ/ΤΡΟΣ , ΣΠΕΙΡΕΣ 

 

 

Η µικροµετρική ρύθµιση  γίνεται  σε κάθε περιοχή µε µικρή  ρύθµιση  του επάνω τηλεσκοπικού τµήµατος της 
κεραίας. 

Τα πηνία βασικά έχουν δοκιµασθεί και δεν θέλουν κάποια πρόσθετη ρύθµιση πρόσθεση ή αφαίρεση  σπειρών, 
αλλά εάν θέλετε να µετακινήσετε το σηµείο συντονισµού-συχνότητας τότε αφού  πειραµατισθείτε µε την άκρη  
στην κορυφή επόµενο βήµα είναι η αύξηση ή µείωση  σπειρών κυρίως στις χαµηλές περιοχές  80 και 40 µέτρα. 

 

Η κεραία  δεν έχει κάποιο αντίβαρο γι αυτό ένα εύκαµπτο  σύρµα  1,5 mm2 µήκους 6 µέτρων (NYAF µονωµένο) 
µπορεί να συνδεθεί στο σασί του ποµποδέκτη και να απλωθεί σε µια βολική κατεύθυνση. 

 

Καλή επιτυχία. 

73  SV1DBSV1DB  
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ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑ ΤΟ SPECIAL CALL SPECIAL CALL ΤΗΣ ΕΡΒΕ ΤΗΣ ΕΡΒΕ   
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SV2013ATGMκαι όχι µόνο… 

…Άντε Φούνη και περιµένουµε µε αγωνία το άρθρο σου για το σπέσιαλ κολ… ήταν τα τελευταία λόγια 
που ανταλλάξαµε µε την υπόλοιπη οµάδα που ενεργοποίησε αυτό το µακροσκελές µα µε τόσο νόηµα 
κολ… 

Κάτσε λίγο να µετρήσω… ένα, δύο…δέκα χαρακτήρες έχει,δλδ µέχρι να το πεις ή να το χειρίσεις µπορεί 
να έχει αλλάξει η διάδοση… λέµε τώρα… προς το καλύτερο! Τι δηλώνει αυτό το µακρινάρι κολ λοιπόν? 
∆ηλώνει την χρονιά που τρέχει και το επίθεµα είναι από τα αρχικά των λέξεων AlexanderTheGreat-
Marathon και συνεχίζω… δλδ τιµούµε τον Μέγα Αλέξανδρο και, στα πλαίσια του 8ου ∆ιεθνούς 
Μαραθώνιου, αποφάσισε το ∆Σ της ΕΡΒΕ να τρέξει αυτό το δ/κ για έναν µήνα από 21 Μαρτίου µέχρι 
21 Απριλίου 2013… 

Η Α∆ΕΙΑ ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ, να 
µα τα τους 1000 ΑΡουραίους, ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΩΣ ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΠΥΡΓΟ… 
-Αποκλείεται, δεν είναι δυνατόν να έγινε τέτοιο πράγµα… µπορεί να είπε κάποιος… µα πως το 
σκέφτηκαν να βάλουν στην άδεια και τον Λευκό Πύργο… εφιάλτη ζω ξυπνήστε µεεεεεεεεεεεεεεε! 

-Ναι σου λέω το είδα µε τα µάτια µου… άµα ήταν δεν θα σου ορκιζόµουνα (βλέπε παραπάνω)… τώρα 
για τον εφιάλτη που ζεις εγώ δεν θα σε ξυπνήσω… θέλεις να ζεις έτσι και συνέχισε… 

Οι χειριστές πολλοί, στήριξαν το όλο εγχείρηµα από την αρχή µέχρι τέλους µε απρόσµενα µεγάλο 
ενθουσιασµό και η αποκορύφωση ήρθε στην ενεργοποίηση του δ/κ από την σκηνή των ΟΕΑ της ΕΡΒΕ 
µε ένα σταθµό ενώ την ηµέρα του Μαραθωνίου στήθηκε και δεύτερος σταθµός στα 21,4 µέτρα µακριά 
από την σκηνή στο πορτµπαγκάζ ενός ‘έξυπνου’ αυτοκινήτου, ούτως ώστε να βρίσκονται 2 σταθµοί 
στον αέρα ταυτόχρονα! Κεραίες στήθηκαν αυτές που έπρεπε, 1 κάθετηHF, ένα G5RV, 1 κάθετη V-U, 
και, για το 2ο σταθµό ένα buddipole φιξ για τα 20 µέτρα… ∆εν θα αναφερθώ σκοπίµως στην φτώχεια 
της διάδοσης µια που το ζητούµενο επετεύχθη και µε το παραπάνω… και ποιο είναι το ζητούµενο? Μα 
να διαδώσουµε κατ’ αρχάς την ιδέα που πρεσβεύει ο ραδιοερασιτεχνισµός στον τυχαίο περιπατητή ο 
οποίος πήγε να δει τους αθλητές να τερµατίζουν και… τσουπ εκεί δίπλα να και µία σκηνή µε κάτι 
µηχανήµατα µε µικρόφωνα και χειριστήρια µορςκαι κάτι τυπάκια να φορούν ακουστικά και να 
γκαρίζουν κάτι αλαµπουρνέζικα Βίκτωρ Κίλο 2 προσπαθώντας να περάσουν πάνω από τις ηχειάρες 
γνωστής εταιρίας κινητής τηλεφωνίαςπου έπαιζε µουσική…        

-Σας παρακαλώ µπορείτε να µου πείτε ποιοι είστε και τι κάνετε?... 

 Το δα µε τα µάτια µου και το άκουσα µε τις αυτάρες µου άπειρες φορές… ∆εν είναι συγκλονιστικό να 
διεγείρεις ανθρώπους άσχετους µε το χόµπι µας και να τους αλλάζεις δεδοµένα και κουλτούρες… όχι 
δεν βάζουµε µουσική κυρία µου αλλά… και δώστου η οµάδα υποδοχής να εξηγεί… ΟΚ σας ευχαριστώ 
πολύ θα περάσουµε να µας τα πείτε από κοντά και να γραφτούµε… 

Αν αυτό δεν είναι όµορφο στο χόµπι µας πείτε µου τι είναι????????????????????????????????????????? 

Σίγουρα όµορφο δεν είναι οι κουτοπονηριές, η προσωπική προβολή ως αυτοσκοπός (είπαµε αλλά µην 
το κατσιάζεις καταντάει γελοιότερο του γελοίου), τα µαχαιρώµατα µπροστά-πίσω από την πλάτη, η 
έλλειψη σεβασµού προς τον εαυτό σου…κλπ! 

Πέρα όµως από την προώθηση του χόµπι µας ήρθαµε πιο κοντά ο ένας µε τον άλλον, δουλέψαµε από 
κοινού, γνωρίσαµε πολλούς ρ/ε µη µέλη της ΕΡΒΕ που ήρθαν και µας βοήθησαν, συζητήσαµε και 
ξεδιαλύναµε ‘θολά τοπία’… επικοινωνήσαµε που να µας πάρει ο διάολος, ξέρεις δεν είναι κακό να 
επικοινωνείς, να ζητάς και συγνώµη ακόµη… όταν ζητάς συγνώµη και την νιώθεις τότε αυτοµάτως 
ανεβαίνεις 100 επίπεδα… 

Και µετά το βραδάκι όλοι µαζί στο ίδιο κυκλικό τραπέζι να φάµε και να πιούµε και να αστειευθούµε και 
να γελάσουµε παρέα…κάναµε τηνπλάκα µας και περάσαµε σούπερ! 
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Για την ιστορία οι ρ/ε που βοήθησαν, έτρεξαν το κολ είναι οι κάτωθι: 

SV2XI, SV2BOI, SV2BRT, SV2CLJ, SV2DSJ, SV2FPU, SV2HNZ, SV2HOB, SV2HQX, SV2HTI, 
SV2HXV, SV2HXR, SV2JAO, SV2LLL, SV2LLQ, SV4LRJ/2, SV2QQR, SV2QQS, SY2AEI 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τους ακόλουθους επισκέπτες: 

SV1HER, SV1IYA, SV1IXY, SV1OAN, SV2JU, SV2PK, SV2BIG, SV2BNZ, SV2CBM, SV2CWQ, SV2DFS, 
SV2FZG, SV2GWY, SY2ALN 

 

Όσον αφορά τον αριθµό των επαφών αυτές άγγιξαν τις  6.732, µε 115dxcc… 

Τα µηνύµατα που έπρεπε να περάσω τα πέρασα, σε γενικές γραµµές κάλυψα την εκδήλωση και τώρα 
πριν πέσει η αυλαία σας αποχαιρετώ µε έναν σκασµό φωτογραφίες… και σας εύχοµαι και εσείς όπου κι 
αν βρίσκεστε ναπροσπαθείτε να αλλάξετε την κουλτούρα των γύρω σας όσον αφορά το χόµπι µας… να 
µάθουν όλοι ποιοι είµαστε και τι κάνουµε…                                                                                    -
σκάσε επιτέλους και ρίξε φώτο… 

                                                                            73 

Παπαφούνης 

 

 

 

Ξεκινώντας το στήσιµο των υποδοµών… 
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SV2HTI, SV2CLJ, SV2BRT, SV2BOI, SV2HXV 

 

SV2BOIΓιώργος επί της αναρτήσεως κεραιών 
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Τα QSOξεκίνησαν…L-R :SV2HXVΓιάννης, SV2QQSΠάνος  
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Και µαζί µε τα QSOήρθε και η καλή παρέα…L-R: SV2HOB, SV2CBM, SV2HQX, SV2HTI, yl 
(SV2HTI) Βηθλεέµ, SV2BOI, SV2QQR 

 

SY2AEIΠάνος ‘ταξιδεύει’ στα πελάγη των µορς δίπλα στον Παπαφούνη 

 

 

 

SV2HNZΜπάµπης και SV2HQXΧρήστος… 
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SV2HXVΓιάννης &Παπαφούνηςστα πλατώ των µορς! 

 

 

SV2DSJΠάνος και ο… κουστουµάτος, ο µπαµπάς του Αιµίλιος SV2LLLτον καµαρώνει να 
δουλεύει φωνή στα 20 µέτρα! Ωραία πράµατα! 
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SV2LLQ, SV2QQR, SV4LRJ - σας ευχαριστούµε που βοηθήσατε µε τον ένα ή τον άλλον τρόπο 
- SV2HTI 

 

Κάποιοι τους αποκάλεσαν παραδοσιακούς, άλλοι τους ζηλεύουν που ξέρουν τον κώδικα µορς 
πιο καλά από την… µάνα τους, άλλοι θα τους ήθελαν (deadoralive) στην δική τους ένωση… 

αλλά αυτοί εκεί κολληµένοι µε την ΕΡΒΕ…SV2XI&Παπαφούνης,CWAcademyFreaks 
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Ήρθε µας είδε στην σκηνή, και µετά βόλτα µε τις 2 αρµονικές της…SY2ALN Αλεξάνδρα, µία 
ρ/ε µάλαµα! 

 

Κάποιοι λένε ότι είναι η µετενσάρκωση του Κιλιµάντζαρο, άλλοι λένε ότι τα ρ/ε βραβεία του 
ενώνουν την Θεσσαλονίκη µε τον πλανήτη… Άρη (?), άλλοι λένε ότι τον µισούν πιο πολύ 
από την… πεθερά τους… ο Παπαφούνης λέει ότι είναι ο πιο δυναµικός πρόεδρος µε γνώσεις 

που αγγίζουν τα όρια του… σύµπαντος! SV2CLJour President! 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  161616   

ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   
Το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013, διεξήχθη το πρώτο Τρίαθλον DX Contest. Το Τρίαθλον είναι 

ένας διεθνής διαγωνισµός στα HF, που διοργανώνεται από Έλληνες και δίνει ιδιαίτερη αξία στις επαφές 
που θα γίνουν µε Έλληνες στα τρία δηµοφιλέστερα modes: CW, SSB και RTTY. Μπορείτε να διαβάσετε 
περισσότερα για το διαγωνισµό στο site www.triathlon-dx-contest.gr  

 Για πρώτη φορά, η 
συµµετοχή, ιδιαίτερα των 
Ελλήνων, µας ενθουσίασε. Πάρα 
πολλοί Έλληνες αγκάλιασαν το 
διαγωνισµό και ιδιαίτερα οι οµάδες 
δηµιούργησαν ιδιαίτερο 
συναγωνισµό. Έτσι σύλλογοι αλλά 
και επιµέρους φίλοι ενώθηκαν ανά 
τρεις και άθροισαν τα σκορ τους 
στις επιµέρους κατηγορίες. 

 Ο πρώτος των πρώτων, ο 
πρώτος Τριαθλητής, ο πρώτος 
δηλαδή και στα τρία modes, αυτός 
που έτρεξε RTTY, SSB και CW µε 
τη µεγαλύτερη δυνατή επιτυχία, 
ήταν ο Eric Hyatt W4DXX. Ο Eric 
κατάφερε κι έκανε 691 επαφές µε 
πάρα πολλούς Έλληνες ανάµεσά 
τους, συγκεντρώνοντας 406.410 
πόντους. Ο Eric φυσικά είναι 
αυτός που κερδίζει το δωρεάν 
10ήµερο διακοπών στη Ζάκυνθο, προσφορά της Xenos Group Hotels. ∆είτε περισσότερα για τα δώρα 
στη διεύθυνση http://triathlon-dx-contest.gr/contest/index.php/el/brabeia .  ∆εύτερος στον κόσµο και 
πρώτος στην Ευρώπη, καταβάλλοντας σηµαντική προσπάθεια, ήταν LY9Y.  

 

Πρώτος Έλληνας και τρίτος στη 
γενική κατάταξη ήταν ο Μάνος 
Χρυσούλης SV1JGX από τον 
Πειραιά. Ο Μάνος που είναι 
αρκετά ενεργός στα περισσότερα 
contest τον τελευταίο καιρό, τα 
κατάφερε µια χαρά 
συµµετέχοντας και στα τρία 
modes. Συγχαρητήρια φυσικά και 
είναι αυτός που κερδίζει τις 
δωρεάν διακοπές στην Κρήτη, 
προσφορά ενός άλλου Μάνου, του 
SV9ANJ. Όπως καταλαβαίνετε, το 
καλοκαίρι µάλλον θα ακούσουµε 
το διακριτικό SV9/SV1JGX στον 
αέρα!!! Αναλυτικά τα 
αποτελέσµατα και στην κατηγορία 
του Τριάθλου SOABAM  
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Το RTTY  ήταν το πρώτο mode που ξεκίνησε φέτος (µάλλον του χρόνου θα είναι το τελευταίο) και 
ήταν αυτό που µας χάρισε 
την πιο σκληρή µάχη. Ο 
∆ηµήτρης SV1CIB και ο 
Βαγγέλης SV2BFN έδωσαν 
σκληρή µάχη για την πρώτη 
θέση στον κόσµο!!! Τελικά ο 
∆ηµήτρης SV1CIB έκανε 
163 επαφές και 38540 
πόντους τερµατίζοντας 
πρώτος ενώ ο Βαγγέλης 
SV2BFN έκανε περισσότερες 
επαφές (170) αλλά λίγο 
λιγότερους πόντους 
(35668). Πάνω στο νήµα 
λοιπόν κρίθηκε η πρώτη 
θέση… Ακολούθησαν οι 
SV2JAO και SV3EXU στην 3η 
και 4η θέση. Πρώτος ξένος 
και 5ος γενικής, ο YO3CZW. 
Αναλυτικά τα αποτελέσµατα 
του RTTY που συγκέντρωσε 
πάρα πολλές (54 logs) 
συµµετοχές….  
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Το SSB ήταν αµέσως µετά και ήταν το mode που συγκέντρωσε τον 
περισσότερο κόσµο  (αν και δε µπορέσαµε τελικά να πάρουµε τα 
περισσότερα logs εδώ) και είχε τα µεγαλύτερα pileup. Εδώ ο 
Παναγιώτης SV3DCX «διέλυσε» τους συναγωνιστές, κάνοντας ένα 
εκπληκτικό σκορ (σχεδόν διπλάσιο από το δεύτερο) και τερµάτισε 
πρώτος στον κόσµο. Ο Παναγιώτης κατάφερε 391 επαφές και 107.065 
πόντους ενώ δεύτερος γενικής και πρώτος ξένος ήταν από τη Βραζιλία ο 
PP5XX. Αναλυτικά τα αποτελέσµατα (35 logs) 
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Τέλος το CW ήταν αυτό που βασανίστηκε περισσότερο. Έπεσε πάνω µε το διαγωνισµό των χωρών της 
Βαλτικής και ήταν πραγµατικά βάσανο να τρέξεις cw. Ο LY9Y σταµάτησε να τρέχει εξαιτίας αυτού και 
τερµάτισε τελικά δεύτερος. Επίσης δηµιούργησε ανισότητες αφού αν καλούσες CQ TRI ή CQ SV έκανες 
σηµαντικά λιγότερα QSO από όσους καλούσαν CQ TEST. Φυσικά ήταν και το mode µε τις λιγότερες 
συµµετοχές εξαιτίας όλων 
αυτών. Ο Μιχάλης SV8GKE 
µε µόλις ένα διπολάκι και 100 
W, ανταµείφθηκε για την 
υποµονή και επιµονή του 
καταφέρνοντας 176 επαφές 
και 24339 πόντους. ∆εύτερος 
ένας άλλος Μιχάλης, ο 
SV2GNC από το Κιλκίς, αρκετά 
κοντά στον πρώτο, ενώ τρίτος 
πάλι από τη Μακεδονία, ο 
SV2BOH. Του χρόνου 
σκεφτόµαστε το CW να είναι 
το πρώτο mode στη σειρά, 
ώστε να αποφευχθούν τα 
φετινά προβλήµατα και να 
χαρούµε περισσότερο τη 
συµµετοχή µας. Αναλυτικά τα 
αποτελέσµατα στο CW…. 
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Το οµαδικό τρίαθλο δηµιούργησε έντονο συναγωνισµό µεταξύ των οµάδων. Το εκπληκτικό σκορ του 
Παναγιώτη SV3DCX στο SSB δεν άφησε και πολλά περιθώρια στους υπόλοιπους, για τη διεκδίκηση της 
πρώτης θέσης που δικαιωµατικά πήρε η Πάτρα και το SZ3P (SV3EXU-SV3DCX-SV8GKE), αφού οι 
δύο από την οµάδα της, ο Παναγιώτης SV3DCX και ο Μιχάλης SV8GKE πήραν την πρώτη θέση και στις 
επιµέρους κατηγορίες!!!. 

 

 

∆εύτεροι ήταν από τη Θεσσαλονίκη οι NORTHERN GREECE CONTEST TEAM (SV2BFN-J42T (SY1ALT)-
SV2BOH) και τρίτοι από το Αγρίνιο η οµάδα τους SZ1A (SV1CIB-SV1HKH-SV1DPI). Πρώτοι ξένοι οι 
Βραζιλιάνοι φίλοι µας που διοργανώνουν ένα παρόµοιο διαγωνισµό, το ironham και συµµετείχαν µε 
οµάδα στον δικό µας, οι  ARAUCARIA (PP5EG-PT5T-PS2T). Αναλυτικά τα αποτελέσµατα στο οµαδικό 
τρίαθλον έχουν ως εξής: 
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1. SZ3P (SV3EXU-SV3DCX-SV8GKE)  157.756 

2. NORTHERN GREECE CONTEST TEAM (SV2BFN-J42T-SV2BOH) 94.508 

3. SZ1A (SV1CIB-SV1HKH-SV1DPI) 81.646 

4. ARAUCARIA (PP5EG-PT5T-PS2T) 78.992 

5. NORTHERN GREECE AMATEUR GROUP (N.G.A.G) (SV2JAO-SV2HTI-SV2HXV) 63.757 

6. SZ7SER (SV7OPE-SV7LNX-SV7BOD) 35.508 

7. SZ7XAN (SV7JJZ-SV7BVM-SV7BAY) 33.702 

 

Εκ µέρους της επιτροπής, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συµµετείχαν. Με τη συµµετοχή τους 
έδωσαν αξία στο διαγωνισµό. Να τους καλέσω να στηρίξουν το διαγωνισµό και του χρόνου. Μένουν 
ακόµη πράγµατα να γίνουν. ∆ουλεύουµε γι’ αυτό κι ελπίζουµε να είµαστε καλύτεροι του χρόνου. Θέλω 
τέλος να ευχαριστήσουµε τους χορηγούς µας Xenos Group Hotels και το Σπύρο SV8CS για τη 
διαµεσολάβησή του, το Μάνο SV9ANJ για την προσφορά του, το Γιώργο SV9GPV 
(www.xarokopakis.gr),  το Γιώργο Μεθυµάκη, SV9DJO, το Μιχάλη Μπαλασκά SV5BYR για την 
χοργία στις πλακέτες των πρώτων, τον SV7JAR για τα λογότυπα που σχεδίασε, το Σωτήρη SV1RHL 
για το στήσιµο του site και φυσικά τα µέλη της επιτροπής για τις ώρες δουλειάς που αφιέρωσαν: 

(Κώστας Σταµάτης SV1DPI, Μάκης Μανωλάτος, SV1NK, Λεωνίδας Φίσκας, SV2DCD, Μιχάλης 
Μπαλασκάς, SV5BYR, Γιώργος Αντωνόπουλος, SV8RX, Σπύρος Χειµαριός, SV8CS, Γιώργος 
Μεθυµάκης, SV9DJO, Γιώργος Χαροκοπάκης, SV9GPV). 

 

Καλή Ανάσταση σε όλους και Χρόνια Πολλά. 

Κωνσταντίνος… και κατά κόσµον SV1DPI 
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ΦΙΛΤΡΟ (B.RJ) ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ FM 

 

Το παραπάνω φίλτρο κρίνεται απαραίτητο για τα προβλήµατα που παρουσιάζονται σε 

ποµποδέκτες VHF - UHF που λειτουργούν 
σε πόλεις και µέρη όπου είναι 
εγκατεστηµένοι ραδιοφωνικοί ποµποί των 
FM (87.5 - 108 MHZ). 

Το φίλτρο απόρριψης ραδιοφωνικών 
εκποµπών βοηθά στην εξάλειψη των 
προβληµάτων που δηµιουργούνται στην 
ευαισθησία των VHF & UHF ποµποδεκτών 
µας, στην πρώτη βαθµίδα εισόδου 
(προενισχυτές λήψεως το λεγόµενο frond-
end). 

Είναι ένα band reject φίλτρο που απορρίπτει ισχυρά τις ραδιοφωνικές εκποµπές FM 
και γενικότερα ότι εκπέµπει σε συχνότητες από 70–130 MHz, ενώ αφήνει να περνούν 
µε µικρές απώλειες τα σήµατα σε συχνότητες πάνω από τους 136 MHz. 

Με το φίλτρο αυτό τοποθετηµένο ανάµεσα στην κεραία και τον ποµποδέκτη, 

αποκαθίσταται η ευαισθησία του στην λήψη και εξαφανίζονται ενοχλητικές 

παρενοχλήσεις από σήµατα που είναι κάτω από τους 136ΜΗΖ. 

Οι µετρήσεις έχουνε γίνει µε συσκευή Αgilent 4395A Network-Spectrum-Impedance 

Analyzer στις συχνότητες από 50–450 ΜHz µε άριστα αποτελέσµατα. 

Έχουνε γίνει άπειρες µετρήσεις και δοκιµές στο εργαστήριο µε το φίλτρο, και 
ειδικότερα σε ποµποδέκτες που παρουσίαζαν σοβαρό πρόβληµα απευαισθητοποίησης 
και µπλοκαρίσµατος κυρίως µε εξωτερικές κεραίες. (ο λεγόµενος:κουφός 
ποµποδέκτης). 

Να διευκρινίσουµε ότι όχι µόνο σε VHF αλλά και σε UHF επαναλήπτες, η διαφορά που 

διαπιστώθηκε είναι τροµακτική. Σταθµοί βάσεως όπου δεν διέγειραν τους 
επαναλήπτες, µετά την τοποθέτηση τουπαραπάνω φίλτρου η πρόσβαση σε αυτούς 
ήταν υποδειγµατική. 

Σε όλες τις περιπτώσεις η χρήση του φίλτρου αποκατέστησε την λήψη των 

ποµποδεκτών αποδεδειγµένα ακόµη και σε συσκευές βάσεως. 

Τελειώνοντας να επισηµάνουµε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις η προσθήκη του 

φίλτρου στους ειδικά στα νεότερα µοντέλα VΗF / UHF ποµποδεκτών, βελτίωσε τον 

θόρυβο ενδοδιαµόρφωσης που παρουσίαζαν. 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  232323   

Input connector: N type (male or female). 

Output connector: PL-259 or N-type (female). 

Πληροφορίες : sv7dmd@yahoo.gr 
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Σηµαντικές αλλαγές στους κανονισµούς  

του Aegean VHF Contest. 

1ο  

Συνάδελφοι το 12ο Aegean VHF contest θα διεξαχθεί και φέτος όπως φυσικά κάθε χρόνο, το πρώτο 
Σαββατοκύριακο Ιουλίου. 

∆ηλαδή στις 6-7 Ιουλίου.  

Αρχίζει στις 00:01 UTC του Σαββάτου και τελειώνει στις 23:59 UTC της Κυριακής. 

Είναι ώς γνωστό ένα contest 48ωρης διάρκειας. 

 

Η 48ωρη διάρκεια του διαγωνισµού δηµιουργεί όµως µία ανισότητα.  

Για πολλούς συναδέλφους (π.χ. ελεύθερους επαγγελµατίες κ.ά.) η µέρα του Σαββάτου είναι εργάσιµη. Έτσι 
µπορούν να ξεκινήσουν την συµµετοχή τους µετά το πέρας της εργασίας τους. Αυτό αυτόµατα δηµιουργεί µία 
ανισότητα στον χρόνο συµµετοχής έναντι των σταθµών πού έχουν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί του Σαββάτου την 
λειτουργία τους.  

Βέβαια εδώ υπάρχει ο αντίλογος αυτών πού ξεκινούν από το πρωί του Σαββάτου ότι: «Oι µπάντες των VHF είναι 
απρόβλεπτες και ότι για να επιτευχθεί ένα σκόρ υψηλού ανταγωνισµού πρέπει να εκµεταλλευτούν οπωσδήποτε και 
τά τυχών πρωινά ανοίγµατα».  

Αυτό το παρά πάνω αποδείχτηκε άλλωστε στο περυσινό 11ο Aegean VHF Contest, κατά την 48ωρη διάρκεια του 
οποίου η µόνη χρονική περίοδο πού έδωσε άνοιγµα στα 6m ήταν µεταξύ 05:00 έως 11:00 UTC το πρωί του 
Σαββάτου. 

Επίσης από την καθιέρωση του Aegean VHF contest υπήρξαν ενστάσεις από έλληνες συναδέλφους,  ως προς την 
ώρα έναρξης του Aegean, πού δεν είναι ευθυγραµµισµένη µε κάποια άλλα contest πού τρέχουν το ίδιο 
Σαββατοκύριακο. 

Για να ρυθµιστούν λοιπόν τα παρά πάνω θέµατα αποφασίστηκε µετά από συζήτηση, η παρά κάτω αλλαγή. 

 

 

Είναι µία ευέλικτη οδηγία πού εξισορροπεί, όσο φυσικά είναι δυνατόν, µεγάλο µέρος όσων τεκµηριωµένων 
προτάσεων µας υποβλήθηκαν.  

Απαιτούνται δύο (2) υποχρεωτικά 6ωρα διαλείµµατα κατά την 48ωρη 
διάρκεια του διαγωνισµού.  

Τά δύο διαλείµµατα είναι στην κρίση των χειριστών να τά τοποθετήσουν 
ξεχωριστά, η συνεχόµενα (δηλαδή συνολική διάρκεια 12 ωρών) κατά την 

48ωρη διάρκεια του διαγωνισµού. 
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2ο 
Ως γνωστό το Aegean VHF contest πρίν δώδεκα χρόνια ξεκίνησε και παραµένει µέχρι και σήµερα ένας 
διαγωνισµός πού πρωταρχικό σκοπό έχει την ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ νεοεισερχόµενων ραδιοερασιτεχνών. Να τους µυήσει 
δηλαδή στόν κόσµο των contest. 

Βέβαια µέσα από το Aegean contest ξεπήδησαν νέοι πού σήµερα έχουν κορυφαίες επιδόσεις σε παγκόσµιους 
διαγωνισµούς και αυτό είναι πού κάνει όσους ασχολήθηκαν µε την διοργάνωσή του να αισθάνονται ότι η επιµονή 
τους στον αντικειµενικό σκοπό του διαγωνισµού έχει αποδειχθεί σωστή.  

Έτσι για όλα αυτά τά χρόνια ο SV2DCD, Manager του διαγωνισµού σύµφωνα µε τους κανονισµούς, δέχονταν προς 
διασταύρωση και συµµετοχές µε χειρόγραφα ηµερολόγια. Όµως τώρα πιά η διαχείριση τέτοιων ηµερολογίων 
δυσχεραίνει την εξαγωγή των αποτελεσµάτων και αυξάνει εξαιρετικά τον φόρτο του contest manager για τήν 
διαχείρισης / βαθµολογίας των συµµετοχών, µιάς και αυτές έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. 

Αποφασίστηκε λοιπόν µετά από συζήτηση να εξακολουθήσει ο contest manager  

να δέχεται όλων των µορφών ηµερολογίων όπως: ADIF, Cabrillo.  

 
Φυσικά συµµετοχές µε χειρόγραφα ηµερολόγια θα γίνονται δεκτές αρκεί αυτά τά ηµερολόγια σας  να τά 
µεταφέρετε στη συνέχεια σε αρχείο Excel, ή Word και µετά να επισυνάψετε το αρχείο σε ένα ηλεκτρονικό 
µήνυµα πού θα στείλετε µε όλα τά στοιχεία της συµµετοχής στον Contest manager του διαγωνισµού. 

Μη ξεχάσετε να ζητήσετε αποδεικτικό παραλαβής του µηνύµατός σας.  

Εάν δεν λάβετε επικοινωνήστε τηλεφωνικά µε τον αριθµό: 6972858742 Λεωνίδα sv2dcd. 

Σ΄αυτό το σηµείο πρέπει να επισηµάνουµε για µία ακόµη φορά ότι: 

 

Για συµµετοχές στις κατηγορίες  

#2 Ένας χειριστής όλες οι µπάντες,  

     σε οποιοδήποτε, ή όλα τα modes, από οποιαδήποτε θέση. 

#4 Πολλοί χειριστές όλες οι µπάντες,  

     σε οποιοδήποτε, ή όλα τα modes, από οποιαδήποτε θέση. 

απαιτούνται, ξεχωριστά logs µε ξεχωριστή αρίθµηση για κάθε συµµετοχή σε διαφορετική 
µπάντα.   

3ο 

Ένα QSO σε JT65 mode για να ολοκληρωθεί µε την λήψη RRR και από τους δύο ανταποκριτές σταθµούς µπορεί 
να απαιτήσει χρόνο διάρκειας αρκετές φορές 10-15 λεπτών.  

Επίσης δεν ανταλλάσσονται αριθµοί σειράς επαφών. (SN) 

Παρόλα αυτά και επειδή υποθέταµε ότι οι συµµετοχές και επαφές σε αυτή την µορφή mode θα ήταν λίγες, θα 
µπορούσε να γίνει, έστω και µε επί πλέον φόρτο εργασίας, η διασταύρωση των ηµερολογίων από τον contest 
manger. 

Όµως από ότι διαπιστώσαµε κανένα πρόγραµµα δεν ανταλλάσσει πλήρες QTH Locator παρά µόνο τά τέσσερα 
πρώτα ψηφία από τά έξη πού απαιτούνται για ένα ολοκληρωµένο Locator. 

Σε ένα VHF contest όµως δεν µπορεί να γίνουν δεκτές επαφές µε ελλιπή QTH Locators.  

 
  ΙV. Τύποι εκποµπής 

Οι εκποµπές µπορούν να γίνουν στα modes: 

Εκπεµπόµενη ισχύς και είδος διαµόρφωσης, σύµφωνα µε την ραδιοερασιτεχνική άδεια του/των χειριστών. 

Για την µπάντα των 6m  σε CW, SSB και στά ψηφιακά modes. RTTY, SSTV, PSK. 

Για την µπάντα των 2m και των 70 cm σε CW, SSB, FM και στα ψηφιακά modes RTTY, SSTV, PSK. 

Όµως από φέτος (12ο Aegean 2013)  δεν γίνονται δεκτά χειρόγραφα ηµερολόγια . 

 
Κατά συνέπεια αποφασίστηκε µετά από συζήτηση να εξαιρεθεί το JT65 mode, από τά άλλα ψηφιακά 
modes πού αναφέρονται  στους κανονισµούς του Aegean VHF contest και στην παράγραφο IV.                    
Η οποία διαµορφώνεται ώς εξής: 
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Αυτές πού περιγράφηκαν παρά πάνω, είναι οι τρείς σηµαντικές αλλαγές πού έγιναν στους κανονισµούς του Ae-
gean VHF Contest και θα είναι σε ισχύ από φέτος. 

Τέλος θέλουµε από όλους όσους θα συµµετάσχουν και φέτος στον διαγωνισµό, όπως κάνουν βέβαια 
κάθε χρόνο έτσι και τώρα: 

 

 ΝΑ ∆ΟΘΕΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ:  
 

6m 

 

50.110KHz, είναι η συχνότητα κλήσεως µεταξύ ηπείρων.  

Σε καµία περίπτωση µην καλείτε CQ contest σε αυτή την συχνότητα. 

50.090 ΚΗΖ CW οµοίως όπως πάνω. 

 

50.100 έως 50.130KHz DX Window  

Μη κάνετε χρήση κατά την διάρκεια του κόντεστ τις συχνότητες της παρά πάνω περιοχής   

πού έχει καταχωρηθεί στο band plan για INTER-REGIONAL DX QSOs.  

Επίσης σε καµία περίπτωση µη «ενοχλείτε» κλήσεις Ευρωπαϊκών και (Ελληνικών φυσικά) σταθµών, στις παρά 
πάνω περιοχές πού καλούν «CQ DX only», ή «CQ outside of my region only». 

Υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε τις Ελληνικές διατάξεις δεν επιτρέπετε στην µπάντα των 6m η χρίση FM mode.  

 

2m 

 

144.300 KHz συχνότητα κλήσεως SSB. 

144.050 KHz συχνότητα κλήσεως CW. 

145.500 KHz FM συχνότητα κλήσεως σταθµών mobile. ΕΚΤΟΣ ΧΡHΣΗΣ ΓΙΑ CONTEST 

 

Σε καµία περίπτωση µην καταλαµβάνετε τις δύο πρώτες παρά πάνω συχνότητες και κάνετε συνεχείς κλίσεις «CQ». 

Έχει παρατηρηθεί οι σταθµοί να συνωστίζονται 1-5ΚΗz γύρω από τις παρά πάνω συχνότητες 

καί έτσι να προκαλείτε κάποιες φορές έντονο QRM ειδικά όταν οι συνθήκες διάδοσης είναι καλές.  

Ο προτεινόµενος σαν σωστός τρόπος χρίσης των παρά πάνω συχνοτήτων στα 2m είναι: 

∆ουλεύεται SSB και είχατε διαπιστώσει ότι η συχνότητα144.328 KHz USB είναι ελεύθερη.  

Εγκατασταθήκατε εκεί και καλείτε: «CQ… CQ Aegean Contest… This is SVxxxx, ή (SYxxxx, ή SXxxxx, ή SZxxx) 
QRZ Aegean contest?» 

Αφού δουλέψετε µερικούς σταθµούς και µετά αφού δεν ακούτε πλέον κάποιον να απαντά στις κλίσεις σας, 
πηγαίνετε στο 144.300 KHz USB πού είναι η συχνότητα κλίσεως SSB, ακροαστείτε προσεκτικά για 1-2 λεπτά και 
εάν δεν υπάρχει κάποιος σταθµός εκεί, ανακοινώστε τήν συχνότητα εργασίας σας: 

Π.χ: «This is SZ8S QRV Aegean Contest on 144.328…»  Τρείς τέσσερις φορές αρκούν. Αµέσως µετά την τελευταία 
ανακοίνωση δηλώστε: «This is SZ8S QSY on 144328». 

Βέβαια αυτή την δουλειά µη την κάνετε συνεχώς. Κάθε 15-30 λεπτά είναι αρκετό.  

Κυρίως όµως µη εγκαταστήσετε κάποιο παπαγαλάκι να το κάνει αυτό για σας. Είναι τελείως αντιδεοντολογικό… 

 

70cm. 

 

432.200 KHz συχνότητα κλήσεως SSB  

432.050 KHz συχνότητα κλήσεως CW 

433.500 KHz FM συχνότητα κλήσεως σταθµών mobile. ΕΚΤΟΣ ΧΡHΣΗΣ ΓΙΑ CONTEST 

ισχύει ότι έχει αναφερθεί παρά πάνω για την µπάντα των 2m . 
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Κλείνοντας επισηµαίνουµε ότι το Aegean VHF Contest  

∆εν είναι Field Day Contest.  

 

Σήµερα στη δύσκολη αυτή περίοδο µπορεί να µην έχετε την δυνατότητα να εκπέµψετε από ένα ιδανικό σηµείο 
κάποιου ψηλού ορεινού QTH… 

Όµως µπορείτε να λάβετε µέρος από το άνετο κάθισµα του σταθµού στο σπίτι σας, ή και από θέσεις µέσα στην ίδια 
σας την πόλη ή σε πολύ κοντινή απόσταση έξω από την πόλη σας. ∆ιαβάστε στο 5-9 Report σχετικά άρθρα του 
SV1NK πού περιγράφουν αυτές τις περιπτώσει έχοντας σαν παράδειγµα την πόλη των Αθηνών. 

 

 
 

Προτεινόµενος τύπος κλήσεων:  

«CQ CQ CQ Aegean Contest QRZ?» 
 

 

Πλήρεις κανονισµούς συµµετοχής στο Aegean VHF contest θα βρείτε στην επίσηµη ιστοσελίδα του Aegean DX 
group: www.AegeanDXGroup.gr  

                                                                         

 

 

73 de Aegean DX group 

 

 
Συσπειρωθείτε γύρω από τους συλλόγους σας και πάρτε µέρος 

στο 12ο Aegean Contest από όπου και να βρίσκεστε! 

Στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στο βουνό, στην παραλία… 

Για να ακουστεί η Ελλάδα δυνατά και τώρα στα δύσκολα! 
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11stst  Hellenic PCK Club Hellenic PCK Club 
WW DX Contest 2013WW DX Contest 2013  

 

11οςος    παγκόσµιος διαγωνισµός της Ελληνικής Λέσχης παγκόσµιος διαγωνισµός της Ελληνικής Λέσχης PSKPSK  
  

Αγαπητοί συνάδελφοι ραδιοερασιτέχνες η Ελληνική Λέσχη PSK σας προσκαλεί στον πρώτο παγκόσµιο διαγωνισµό 
που θα διεξαχθεί το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Μαΐου, στις 11 και 12 του 2013.  

Οι κανονισµοί του διαγωνισµού είναι αναρτηµένοι στην ιστοσελίδα της Λέσχης µας στη παρακάτω διεύθυνση,  

http://pskclub.gr/contest 
 

Facebook: https://www.facebook.com/events/504375436296349  
 

Σας περιµένουµε όλους.  
 

Πολλά 73, η επιτροπή διαγωνισµών της Ελληνικής Λέσχης PSK.  
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Ο δεύτερος µεγαλύτερος Μαραθώνιος της χώρας 
µας, ο Μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος, διεξήχθη 
στις 21-04-2013 µε απόλυτη επιτυχία, την ίδια 
µέρα που γινόταν και ο Μαραθώνιος του Λονδίνου.  

 

 

  Στην αφετηρία της Πέλλας βρέθηκαν 1.400 
µαραθωνοδρόµοι, ενώ στον αγώνα των 10χλµ. 
συµµετείχαν 2.800 δροµείς και στον αγώνα των 
5χλµ 4.500 δροµείς. Μαζί µε τους 1.700 µαθητές 
∆ηµοτικών Σχολείων που έτρεξαν στα 1.000µ και 
τους 1.600 συµµετέχοντες στα 1.000µ Κοινωνικής 
Προσφοράς, ο αριθµός των δροµέων που 
πληµµύρισαν τους δρόµους της Θεσσαλονίκης και 
της Μακεδονίας προσέγγισε τους 12.000 !  

 

   

Μεγάλος ο αριθµός και των θεατών καθώς πλήθος 
κόσµου βρέθηκε τόσο στην εκκίνηση όσο και στον τερµατισµό. Για πολλές ώρες το κέντρο της πόλης 
είχε γεµίσει µε θετική ενέργεια που εξέπεµπαν οι δροµείς και ο κόσµος που τους χειροκροτούσε και 
χαιρόταν για τις προσπάθειές τους.  

 

Η φετινή ανταπόκριση του κόσµου ήταν 
πρωτοφανής καθιστώντας τον αγώνα ένα 
σηµαντικό αθλητικό κοινωνικό και πολιτισµικό 
γεγονός για τη Θεσσαλονίκη. 

   

 

Η µνήµη από τις βοµβιστικές επιθέσεις  στον 
µαραθώνιο της Βοστώνης δεν είχαν σβηστεί 
και οι δροµείς αγωνίστηκαν µε µαύρα 
βραχιολάκια ενώ έφεραν κι ένα αυτοκόλλητο 
µε τη λέξη "γιατί;" ως ένδειξη συµπαράστασης 
και πένθους για τα θύµατα και τους 
τραυµατίες. Ο αγώνας διεξάγεται κάθε χρόνο 
στα µέσα Απρίλη.  

88οςος  ∆ιεθνής ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ∆ιεθνής ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ  

««Μέγας ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣΜέγας ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ»»  
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Η εκκίνηση δίνεται από την Πέλλα, την γενέτειρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πρωτεύουσα της Αρχαίας 
Μακεδονίας και συγκεκριµένα από το άγαλµα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και  ο τερµατισµός βρίσκεται στο σήµα 
κατατεθέν της πόλης της Θεσσαλονίκης, µπροστά στον Λευκό Πύργο. 

Στο αγωνιστικό κοµµάτι ο αγώνας έγινε κάτω από αρκετή ηλιοφάνεια που µετά τις 10 άρχισε να δηµιουργεί 
προβλήµατα στους δροµείς. Παρ’ όλες τις δυσκολίες οι δροµείς πέτυχαν αρκετά καλές επιδόσεις. 

 Έτσι, είδαµε να τερµατίζει πρώτο τον Αιθίοπα METAFERIA TEKLU GETO µε επίδοση 2:19:29 και στη δεύτερη θέση 
ο επίσης Αιθίοπας TEFERA DEBAS ABATE µε χρόνο 2:20:19. Μεγάλη επιτυχία για τον Αντώνη Παπαδηµητρίου του 
Άρη Θεσσαλονίκης που τερµάτισε 3ος γενικής , και 1ος Έλληνας πραγµατοποιώντας εντυπωσιακή επίδοση µε 
χρόνο 2:27:09, βελτιώνοντας την ατοµική του επίδοση κατά 11 λεπτά µιας και πέρσι είχε τερµατίσει σε 2:38:24. 

Στις γυναίκες κάνοντας µια εξαιρετική κούρσα τερµάτισε πρώτη η Μάγδα Γαζέα της ΑΓΕ Ζακύνθου µε επίδοση 
2:41:25. Στην δεύτερη θέση τερµάτισε η Ρουµάνα LUCA MARIA MAGDALENA µε επίδοση 2:48:45 ,ενώ στην 3η 
θέση και µε επίδοση  2:56:31 τερµάτισε η  Κωνσταντός Έλενα της POLISPORTIVA CORS, ενώ συγκινητικός ήταν ο 

τερµατισµός του Ιάπωνα πρέσβη, που συµµετείχε στον Μαραθώνιο 
και κατάφερε να περάσει τη γραµµή του τερµατισµού στην πλατεία 
του Λευκού Πύργου! 

 Η διοργάνωση του ∆ιεθνή Μαραθωνίου Μέγας Αλέξανδρος ανήκει 
στον Μ.Ε.Α.Σ. ΤΡΙΤΩΝ µε την υποστήριξη διαφόρων φορέων και 
Εθελοντικών Οµάδων. Και αυτή τη χρονιά, ο τοµέας της 
Τηλεπικοινωνιακής κάλυψης του Μαραθωνίου ανατέθηκε σε 
διασυλλογική συνεργασία των Ραδιοερασιτεχνών Συλλόγων 
αλφβτικα: SZ1SV (Ε.Ε.Ρ.), SZ2EDE (Ρ/λ Ε∆ΕΣΣΑΣ), SZ2M (Ρ/
λ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ) SZ2PRO (Π.Ρ.Ο.), SZ2RCP (ΣΥ.ΡΑ.Π.) και 
SZ2SISO (Σ.Ι.Σ.Ο.), , ενώ η Ε.Ρ.Β.Ε. «έτρεξε» το Special Call-
sign SV2013ATGM (Alexander the Great Marathon) µε 6.839 
QSOs σε όλα τα modes, ενηµερώνοντας 125 ραδιοχώρες για 
τον Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος. Χειριστές του 
(αλφαβητικά) ήταν οι: SV2CLJ Θωµάς, SV2DSJ Πάνος, 
SV2GWY ∆ηµήτριος, SV2HNZ Μπάµπης, SV2HTI Ηλίας, 
SV2JAO Ανδρέας, SV2LLQ Βασίλης,  SV2QQR Χρήστος, SV2XI 
Κλεάνθης και ο  SV4LRJ Νίκος.  

                  SV2BBC & SV2HPH 
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Όπως και στον προηγούµενο Μαραθώνιο, υπήρχε ένας πλήρως εξοπλισµένος Ρ/Ε σε κάθε σταθµό υποστήριξης 
(ανά 2,5χλµ), mobile σταθµό και χειριστή στα τρία (3) αυτοκίνητα περισυλλογής και στα δύο (2) οχήµατα ελέγχου 
διαδροµής, χειριστή και mobile σταθµό µε APRS στο όχηµα Χρονοµέτρου και Τέλους κούρσας και τέλος το Κέντρο 
Επιχειρήσεων Μαραθωνίου µε τρεις (4)  Ρ/Ε πλήρως εξοπλισµένο µε τρεις (3) ποµποδέκτες V/U, ένας µε APRS, 

laptop µε το UI-View µε «ολοκαίνουριους setαρισµένους» χάρτες, έναν 
(1) τηλεσκοπικό ιστό, κάθοδοι, φορητοί Π/∆, τρεις (3) κεραίες κάθετες, 
δύο (2) τροφοδοτικά 30Α και δύο (2*65Ah) συσσωρευτές σε 
περίπτωση black out. 

 

Η εµπειρία των παλαιοτέρων συναδέλφων µεταδόθηκε στους «νέους», 
είτε στο callsign είτε στο event και το ευχάριστο είναι ότι ΟΛΟΙ, παρ’ 
όλη την πολύωρη ταλαιπωρία (από τις 06:00 έως τις 14:30) το 
ΦΧαριστήθηκαν και έθεσαν εαυτούς QRV για τον επόµενο Μαραθώνιο. 

 

 

      

                        SV2CSV 

 

  Το φαινόµενο του περυσινού 32,5χλµ µε τους κεµεντζέδες και τα νταούλια, ενισχυµένα µε αρκετά dB 
συνοδευόµενα µε τα ΜΗ νηστίσιµα και µε τα των πολλών οκτανίων ροφήµατα, διαιωνίστηκε σχεδόν σε όλα τα 
∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα (Μεσηµβρίας, Χαλκηδόνας, Κορδελιό κλπ) οπότε κανένας συνάδελφος δεν έµεινε 
παραπονεµένος.  

Στη διεξαγωγή του Μαραθωνίου συµµετείχαν οι παρακάτω συνάδελφοι: 

SV2CSV Αντώνης, SV2KBC Γιώργος, SV2HNS Χρήστος, SV2HVX Στράτος, SY2AMC Άκης, SV2ATD 
Αλέξανδρος, SY2ALX Γιώργος, SV2BBC Τάσος, SV2HRR Αλέκος, SV2HUW Θοδωρής, SV2GWT 
Σωκράτης, SV2GWR Άγγελος, SV2HYM Λάζαρος, SV2HYD Ηλίας, SV2NDW Κώστας, SV2NCC Κώστας, 
SV2EVF Θοδωρής, SV2QQW Βασίλης, SV2CWV Κώστας, SV2HQK Γιώργος, SV2HPH Κώστας, SV2JJE 
Γιώργος, SV1HER Σωτήριος, SV1IXY Στέλιος, SV1OAN Αντώνης, SV1LKM ∆ηµήτρης, SV1IYA Χρήστος, 
SV2HVL Ηλίας και τέλος SV2GWY ∆ηµήτριος.  
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Από αριστερά προς δεξιά: SV2HVL, SV1IYA, SV2GWY 

 

 

 

Αν µία εικόνα είναι χίλιες λέξεις, φανταστείτε πόσες είναι ένα video….απολαύστε το:  

http://www.youtube.com/watch?v=4dv5edOdOIw 

  Και του χρόνου, στις 6 Απριλίου 2014, να είµαστε γεροί και να υποστηρίζουµε κάθε είδους 
δραστηριότητα µε αυτό που γνωρίζουµε καλύτερα: τις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. 

gia to SV re g@m otto,  

 

 

                                                    de SV2GWY / Demetreos  

 

 

 

   

ΥΓ: copy paste του προηγούµενου άρθρου µου, γιατί ∆ΥΣΤΥΧΩΣ δεν καταφέραµε να διώξουµε τους κακούς 
δαίµονες.  

«Παρ’ όλη την προετοιµασία, το σχεδιασµό και την εµπειρία, στην πορεία  προέκυψαν διάφορα τεχνικά και µη 
«σκαλώµατα». Αλλά σα Ρ/Ε είµαστε ευέλικτοι και προσαρµόσιµοι στις εξελίξεις και αυτό είναι που µας χαρίζει την 
επιτυχία.»  
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Αγαπητοί συνάδελφοι παρά κάτω θα βρείτε τά αποτελέσµατα του 11ου Aegean VHF contest 2012. 

Συγχαρητήρια σε όσους έλαβαν µέρος. 

Θέλω δε να ευχαριστήσω την ΕΕΤΤ για την αποστολή του ηµερολογίου του σταθµού της SZ1EETT για 
την διασταύρωση των αποτελεσµάτων. 

Στη συνέχεια θέλω να αναφερθώ σέ µερικά από τά αξιοσηµείωτα των αποτελεσµάτων. 

 

1) Το εκπληκτικό score του OM2VL στην κατηγορία SINGLE OPERATOR 144 MHZ ALL MODE µε 697 
QSO !!!!!! 

  

2) Το εκπληκτικό score του πολλά υποσχόµενου SV5KKR στην κατηγορία SINGLE OPERATOR 50 MHZ 
SSB MODE µε 190 QSO σε σχεδόν µηδενική διάδοση πέρυσι στα 6m, κατά την διάρκεια του Contest 
όπως θα θυµάστε!  

 

3) Η ωραία µάχη στην κατηγορία MULTI OPERATOR ALL BAND ALL MODE ανάµεσα SZ8S από την 
Σάµο και SZ8XIO από την Χίο! 

Ίδιος αριθµός QSO αλλά τά παιδιά από το SZ8S έκαναν 9 multiplier (locators δηλαδή) παραπάνω.  

 

4) Οι 33 συµµετοχές από τις άλλες χώρες της Ευρώπης και η συµµετοχή µόνο ξένων σταθµών και ούτε 
ενός SV στην κατηγορία MULTI OPERATOR 144 MHZ ALL MODE! 

 

5) Η κατά 24% αύξηση, σε µια δύσκολη εποχή, των συµµετοχών έναντι των περυσινών! 

Επίσης ανάλογη ήταν και η αύξηση του συνολικού αριθµού των QSO πού πραγµατοποιήθηκαν κατά 
την διάρκειά του 11ου Aegean VHF Contest. 

2012: 7551 QSO – 2011: 6153 QSO  (+22,8%) 

 

Το 11ο Aegean VHF Contest ήταν το καλύτερο πού διεξήχθει µέχρι τώρα! 

 

Εύχοµαι και φέτος µε υγεία να πιάσουµε τά βουνά για ένα ακόµη καλύτερο AEGEAN VHF CONTEST πού 
σηµειώστε θα ισχύουν βελτιωµένοι κανονισµοί για τους οποίους θα ενηµερωθείτε από τις σελίδες του 5
-9 Report και φυσικά από την επίσηµη ιστοσελίδα του Aegean DX group. (www.AegeanDXgroup.gr) 

 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΑΣ! 

 73 de SV2DCD 

sv8dcd@yahoo.com  
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΙΑΣ YAGI UDA.YAGI UDA.YAGI UDA.   

   Γιά τους 432 Μεγάκυκλους.Γιά τους 432 Μεγάκυκλους.Γιά τους 432 Μεγάκυκλους.         
 

 

Γράφει o SV3JZS 

∆ηµήτρης Θεοδωρόπουλος 

sv3jzs@yahoo.gr   

 

Πρώτα απ΄όλα  να σας συστηθώ: Με λένε ∆ηµήτρη Θεοδωρόπουλο και το call. είναι SV3JZS τόπος 
διαµονής είναι ο Πύργος Ηλείας  loc. ΚΜ07RP . 

Μετά από παρότρυνση του sv1nk του φίλου Μάκη σας γράφω την εµπειρία µου γύρω από το πρόγραµµα  MMANA-
GAL και το σχεδιασµό µιας yagi 12 el. 432 mhz και τέλος την κατασκευή της.  

Η επαφή µε τον Μάκη έγινε λόγο του ότι είµαι αναγνώστης του 5-9 REPORT  και τα άρθρα του τα διαβάζω όλα 
και πιστεύω ότι ήταν ο πλέον γνώστης κάποιων αποριών που είχα . 

Η ανταπόκριση ήταν άµεση και τον ευχαριστώ για αυτό ,καθώς µου έλυσε τις απορίες που είχα . 

Τώρα όσο αφορά την κεραία και το πρόγραµµα ,επειδή µου αρέσουν οι κατασκευές και έχω κάνει διάφορες  αλλά 
από σχέδια που βρίσκω στο ιντερνέτ σκέφτηκα να κατεβάσω το πρόγραµµα  και να ασχοληθώ λίγο και να δω αν 
θα τα καταφέρω. 

Μετά από κάποια βίντεο που παρακολούθησα άρχισα σιγά σιγά να σχεδιάζω µια yagi –uda  για τα uhf µιας και δεν 
είχα.  

Ξεκίνησα από το οδηγό στοιχείο και µετά τον ανακλαστήρα. 

 Έπειτα πρόσθεσα τα παρασιτικά στοιχεία ένα ένα και προσπαθώντας τα swr να είναι  από 1.1:1 έως 1.5:1 αυτό 
µου πήρε κάµποση ώρα γιατί ήταν η αρχή και µπέρδευα λίγο το πρόγραµµα . 
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Στο τέλος είχα µπροστά µου ένα σχέδιο κεραίας 12el.  

Ωµική αντίσταση 1.0:1swr Z 49.89ohm και jx0.10ohm.  

Αυτή  ήταν και η αιτία  της επικοινωνίας µε τον Μάκη µε ερώτηση «γιατί αφού βάση προγράµµατος κάνουν 
κεραίες όλοι οι κατασκευαστές χρησιµοποιούν δικτυώµατα προσαρµογής  όταν άνετα µπορούν να τα 
αποφεύγουν;» και η απάντηση ήταν άµεση και τον ευχαριστώ. 
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Τώρα για την κατασκευή χρησιµοποίησα αλουµίνιο ,ξεκινώντας από το boom που ήταν  20mm τετράγωνο και τα 
στοιχεία όλα εκτός από το οδηγό στοιχείο  6mm και το οδηγό 8mm. 

Παρακάτω έχω τις διαστάσεις: ref. / 35cm.  driv. /30cm.  direc./28cm, 28cm, 28cm, 28cm, 27.2cm, 27.2cm, 
27cm, 26cm, 25.6cm, 24.4cm. 

Η απόσταση µεταξύ τους είναι µε την σειρά των άνω : -175cm  0.0cm  0.19cm, 0.375cm, 0.57cm,  0.766cm, 
0.942cm, 1.128m, 1.305m, 1.5m , 1.73m ,1.966m. 

Η απολαβή τις κεραίας είναι 13.89dbi ή fb 17.42db 

 

 

 

 

Εκτός του οδηγού στοιχείου όλα τα 
υπόλοιπα σε επαφή µε το boom,το boom  
20cm µεγαλύτερο για να στηριχτεί  στον 
ιστό πίσω από τον ανακλαστήρα.  

 

 

 

 

Τώρα στο θέµα τον δοκιµών έχοντας το µόνο αναµεταδότη uhf στην περιοχή µου που είναι στην Καλαµάτα η 
απολαβή της κεραίας ήταν 15db πιο πάνω από µια uv-300 midland . 

Πιο κάτω έχω κάποιες εικόνες µε τον λοβό και το ηλεκτρικό διάγραµµα της κεραίας. 

 

Αυτή ήταν η όλη ιστορία φίλοι µου ,σας εύχοµαι καλή κατασκευή και αν θέλετε µπορείτε να µου γράψετε τις 
εντυπώσεις σας :sv3jzs@yahoo.gr  

 

73 SV3JZS ∆ηµήτρης  
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ΕΝΑ ΕΝΑ ΕΝΑ CW INTERFACE CW INTERFACE CW INTERFACE ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑ ΤΟ FLDIGIFLDIGIFLDIGI   
του Στάθη Βαρλάµου, SV1NQX 

 

 Οι φίλοι των ψηφιακών modes ασφαλώς θα γνωρίζουν, ανάµεσα στα προγράµµατα που 
κυκλοφορούν, το FLDIGI, το οποιο αναπτύσσεται από τον W1HKJ (www.http://www.w1hkj.com/
Fldigi.html  

 Το FLDIGI ειναι ένα πρόγραµµα ελεύθερου λογισµικού ανοιχτού κώδικα (open source free-
ware), το οποίο υποστηρίζει πληθος από δηµοφιλή ψηφιακά modes, όπως PSK (σε ολες τις γνωστές 
παραλλαγές του), RTTY, HellSchreiber κ.λπ. Η καρδιά του προγράµµατος, η λεγόµενη “µηχανή” του 
φηµιζεται για την ευαισθησία της στη λήψη και αποτελει αναπόσπαστο µερος του επίσης εξαιρετικά 
δηµοφιλούς Ham Radio Deluxe. 

 Εκτός όµως απο τα αµιγώς digimodes, το FLDIGI υποστηρίζει και το CW. Στο άρθρο αυτό θα 
επικεντρωθούµε σ'αυτό το σηµείο, και πιο συγκεκριµένα, στην ανάγνωση και αποστολή CW (Morse) µε 
την χρηση µια απλής και εύκολης κατασκευής (interface), το οποίο θα παρουσιάσουµε λεπτοµερώς στη 
συνεχεια. 

 Το FLDIGI µας δινει, λοιπόν, την δυνατότητα κατ'άρχήν, ανάγνωσης QSO CW, τα οποία 
εµφανίζονται σαν διακοπτόµενες “γραµµές” στον “κατάρράκτη” του. 

 Στην παρακατω εικονα βλεπουµε την οθόνη του FLDIGI, σε CW mode, κατά την λήψη CW. 
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Στο παράδειγµα µας  βλέπουµε το πρόγραµµα να αποκωδικοποιεί µε καλό βαθµό ακριβείας το CQ του 
Ιταλού συναδέλφου. Ο ποµποδέκτης (στην περίπτωση αυτή, ένα Yaesu FT-857D) είναι σε CW mode. 
Φυσικά, όσο πιο δυνατό και καθαρό το σήµα, τόσο µεγαλύτερη είναι και η ακρίβεια αποκωδικοποίησης, 
αν και βεβαια η “µηχανή” ποτέ δεν µπορει να αντικαταστασήσει το αυτί, το οποίο ειναι και ο τελικός 
“κριτής”. 

 Το FLDIGI, όπως ειδαµε µπορεί να “διαβάσει” µε επιτυχία CW αλλά από µόνο του δεν µπορεί να 
κάνει αποστολή CW, και εδώ εννοούµε το “πραγµατικό” CW (ή “A1A”σύµφωνα µε την διεθνώς 
αποδεκτή κωδικοποίηση της ITU). Μπορεί βέβαια να στείλεi κώδικα Morse σε διαµορφωµένο 
(modulated) σηµα (ή “Α2Α”/MCW όπως αλλιώς λεγεται), σε διαµόρφωση SSB (LSB ή USB). Φυσικά 
στην περίπτωση αυτη το µονο που κανει το FLDIGI ειναι να στέλνει το sidetone του CW µεσω της 
καρτας ηχου του Η/Υ προς τον ποµποδεκτη (µεσω, φυσικα, του interface που χρησιµοποιούµε γενικα 
για digimodes), ο οποίος το εκπέµπει διαµορφωµενο σε SSB (LSB/USB κατά περιπτωση και µπαντα). Ο 
τρόπος αυτος, αν και πολυ βολικός για δοκιµές και εξάσκηση, σε καµµία περίπτωση δεν θεωρείται 
αποδεκτός για κανονική καθηµερινή χρήση εντός της υποζώνης CW των ρ/ε ζωνών συχνοτήτων. 

 Παρ'ολα αυτά οµως, εκµεταλλευόµενοι τις δυνατότητες παραµετροποίησης που µας δινει το 
FLDIGI, σε συνδυασµό µε την χρήση µιας απλής κατασκευής, ενός interface δηλαδή, είναι εφικτή η 
αποστολή κώδικα Morse σε πραγµατικό CW mode από τον ποµποδέκτη µας. Πιο κατω θα δούµε την 
κατασκευή και το πώς γονεται η παραµετροποίηση του FLDIGI για την χρήση του µ'αυτήν. 

 

ΤΟ INTERFACE 

 Η ιδέα πίσω απο την κατασκευή αυτού του απλου “interface”, που παρεµβάλλεται µεταξύ του 
ποµποδέκτη µας και του H/Y που τρέχει το FLDIGI είναι απλή: στόχος είναι η µετατροπή του ηχητικού 
σήµατος (των τόνων που παραγονται) απο την καρτα ηχου σε κατάσταση “ανοικτό” και “κλειστό” 
κυκλωµα, όπως ακριβώς συµβαίνει µε ένα παραδοσιακό χειριστήριο Morse, το οποίο εχουµε συνδεσει 
στην αντίστοιχη υποδοχή (“jack”) του π/δ µας, ώστε να ειναι εφικτή η ενεργοποίηση του ποµπού σε 
CW mode. Στην εποµενη εικονα το σχηµατικό διαγραµµα του κυκλ.ώµατος του Interface: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απο την εξοδο LINE OUT (ή ακουστικών) της κάρτας ήχου του Η/Υ µας, το σήµα οδηγείται µέσω ενός 
µετασχηµατιστή αποµόνωσης 1:1 στο κύκλωµα, όπου ανορθώνεται, και µέσω ενός διπλασιαστή τάσης 
(voltage doubler) που αποτελειται από τις αντιστάσεις R1 και R2, πηγαίνει στο τρανζίστορ Q1, το οποίο 
λειτουργεί σαν διακόπτης ON-OFF, δηλαδή ανάλογα µε την παρουσια ή οχι ανορθωµένης τάσης, 
“ανοιγει” και “κλείνει” το κυκλωµα στην υποδοχή CW του π/δ, κανοντας ετσι δυνατή την ενεργοποίηση 
του σε CW mode, ακριβώς όπως θα γινόταν µε ενα “παραδοσιακό” κλειδί (χειριστήριο). 
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Η κατασκευή αποτελείται απο ενα µικρό αριθµό παθητικών εξαρτηµάτων (αντιστάσεις, πυκνωτές, µ/της 
αποµόνωσης κλπ) και ένα σύνηθες NPN τρανζιστορ, στην περίπτωσή µας ενα 2Ν2222Α. Ο 
µετασχηµατιστής αποµόνωσης είναι ο τυπικός 1:1 600Ω, που χρησιµοποιείται συνήθως στα digimode 
interfaces και σκοπός του ειναι η γαλβανική αποµόνωση του Η/Υ απο τον π/δ. Στο στάδιο της 
ανόρθωσης του σηµατος, χρησιµοποιηθηκαν διοδοι τύπου Shottky BAT43, οι οποίες παρουσιάζουν 
ελάχιστο forward drop (εξασθένηση λογω αντιστασης), σε σχέση µε τις συµβατικές διόδους πυριτίου 
(Si), όπως οι “κλασικές” 1Ν4148, του ήδη ασθενούς σήµατος της καρτας ήχου του Η/Υ (line level), το 
οποίο κυµαινεται συνήθως µεταξύ 0,3 και 2VRMS. Ετσι, χωρίς µεγάλες απώλειες λόγω της ανόρθωσης 
από τις διόδους Schottky, το ανορθωµένο πλέον σήµα πηγαινει, µέσω της διάταξης διπλασιασµού 
τάσης, στην βαση του τρανζίστορ, θετωντας ετσι προς γη τον συλλέκτη του και κατ'έπεκταση το 
κυκλωµα της υποδοχής KEY του π/δ. Με απλα λόγια, καθε ηχητικός τόνος (τα “dih” και “dah” - τελείες 
και παύλες του µορσικού κωδικα) µετατρέπεται σε ίσης χρονικής διάρκειας ανορθωµένη τάση, που 
“ανοιγοκλείνει” το τρανζίστορ. 

 Τα υλικά αυτά µπορούν να βρεθούν πανεύκολα και µε ελάχιστο κοστος στο εµποριο, ενώ όσοι 
ήδη ασχολειστε µε κατασκευές, σίγουρα θα τα έχετε κάπου προχειρα µέσα στο shack. Η κατασκευή 
µπορει να πραγµατοποιηθεί είτε πάνω σε διατρητη πλακέτα είτε µπορεί να διαµορφωθεί σε τυπωµένο 
κύκλωµα. Στην παρακάτω εικόνα η κατασκευή, όπως την υλοποιήσαµε πάνω σε τυπωµένο κύκλωµα 
που σχεδιάσαµε και κατασκευάσαµε, µε βαση το σχηµατικό: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ground (γη) στο σχηµατικό διαγραµµα ειναι αυτό της υποδοχής “KEY” του π/δ µας. Το κύκλωµα δεν 
απαιτεί καµµία τροφοδοσία ρευµατος, ενώ µπορεί να λειτουργήσει µε οποιονδήποτε π/δ, ακόµη και 
ιδιοκατασκευή. Στην περίπτωση του FLDIGI, µπορεί να λειτουργήσει συνδυαστικά µε οποιοδήποτε CAT 
control interface. Η σύνδεση της κατασκευής µε την καρτα ήχου  του Η/Υ και την υποδοχή “ΚΕΥ” του 
π/δ γινεται µε απλά βυσµατα τύπου JACK. Στην σύνδεση µε την υποδοχή “ΚΕΥ” χρησιµοποιείται JACK 
“µονοφωνικού” τύπου 3,5mm ή ¼ ιντσας, ανάλογα µε τον π/δ. Για την σύνδεση µε την υποδοχή LINE 
OUT ή HEADPHONES της καρτας ήχου του Η/Υ, χρησιµοποιείται “στερεοφωνικού” τύπου βύσµα JACK 
3,5mm, στο οποίο όµως έχει συνδεθεί ΜΟΝΟ το δεξί κανάλι ( right channel) – το µεσαίο “δαχτυλίδι” 
του βυσµατος , όπως φαινεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

...το γιατί συµβαίνει αυτό θα το δούµε στη συνέχεια, όπου θα αναφερθούµε στην παραµετροποίηση 
του FLDIGI για την χρήση του µε το interface που κατασκευάσαµε. 
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H παραµετροποίηση του FLDIGI 

 

 Εχουµε, λοιπόν, ολοκληρωσει την 
κατασκευή µας και την έχουµε συνδεσει στην 
εξοδο LINE OUT της καρτας ηχου και στην 
υποδοχή (jack) ΚΕΥ του ποµποδεκτη µας. 
Επισης εχουµε συνδεδεµενο το interface που 
χρησιµοποιουµε ηδη για τα διαφορα digi-
modes για να µπορει το FLDIGI να κανει 
λήψη και αποκωδικοποιήση των 
λαµβανόµενων σηµάτων. Αν το interface εχει 
δυνατότητα CAT control, ακόµη καλύτερα! 

 Αφού ανοιξουµε το προγραµµα 
επιλέγουµε απο το µενου CONFIGURE → MO-
DEMS → 

CW → TIME AND QSK 

Όπως φαινεται στη εικονα, “τικάρουµε” την 
επιλογή “QSK in right channel audio” και 
µηδενίζουµε τις επιλογές “pre-keydown tim-
ing” και “post keydown timing”. 

 Έπειτα, επιλέγουµε CONFIGURE → RIG CONTROL → RIG CAT οπου απενεργοποιούµε την 
επιλογη “CAT COMMAND FOR PTT”, αφου πλέον η εκπµπή του π/δ µας θα ενεργοποιειται από τους 
ηχητικούς τόνους µεσω της κατασκευής µας. Επισης βεβαιωνόµαστε οτι ειναι απενεργοποιηµενες 
εντελώς οι επιλογές “USE RTS” και “USE DTR” στην καρτελα “HARDWARE PTT”. Πλέον η σειριακή 
θυρα του Η/Υ µας δεν εχει κανενα ρολο ως προς το PTT. 

 Αυτό που γίνεται ουσιαστικά µ'αυτήν την παραµετροποιηση ειναι το εξής: το FLDIGI παραγει 
και στέλνει στο δεξί µονο κανάλι µορσικούς τόνους συχνότητας 1600Hz, οι οποίοι µετατρέπονται απο 
την κατασκευή µας σε καταστάσεις “on” “off” για την πραγµατοποίηση της CW εκποµπής απο τον π/δ. 

 Το volume (ενταση) της εξοδου LINE OUT της καρτας ηχου θα πρεπει να ειναι στο µεγιστο, ετσι 
ωστε το παραγόµενο σήµα µετα την διευλεση απο τον µετασχηµατιστή αποµόνωσης και την διοδους 
ανορθωσης, φτάνοντας στη βαση του τρανζιστορ, να θετει προς γη τον συλλεκτη του . 

 Πλεον ειµαστε ετοιµοι για το πρωτο µας CW QSO... ετοιµαζουµε τις σχετικές µακροεντολές, 
επιλεγουµε την µπαντα και ξεκινάµε!! Με την κατασκευή αυτή ήδη έχω πραγµατοποιήσει µε επιτυχία 
CW QSOs, µε την χρηση µακροεντολών, ενω βεβαια µπορει να γραφει και κειµενο και να αποσταλλεί 
επί τοπου, κατ την διάρκεια του QSO. 

 Ελπίζω να βρειτε ενδιαφέρουσα την κατασκευή αυτή, η οποία βεβαια σε τίποτα δεν µπορεί να 
υποκαταστήσει το αυτί ή το χειριστήριο...Τουλάχιστον οµως δινει την δυνατότητα πραγµατοποίησης 
CW QSO µε τη χρηση  υπολογιστή και, γενικότερα,  επιτρέπει τον πειραµατισµό, χωρις να απαιτείται η 
αγορά ακριβών interfaces όπως ειναι το MicroKeyer. 

 

 

Πολλά 73 σε όλους και καλά και πολλά QSOs!!!! 

 

 

 

 

ΠΗΓΕΣ: 

http://www.w1hkj.com/FldigiHelp-3.21/CWkeying.html 

http://www.w1hkj.com/Fldigi.html 
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Πρόβλεψις ∆ιαδώσεως από το Κεντρικόν Αιγαίον. 
 

Γράφει ο SV1CU/SV8 

Παναγιώτης Μαργαρίτης  

sv1cu@otenet.gr 

Αφορά την χρήση κεραίας Καθέτου, µε γίηνον επίπεδον εις τα 3 µέτρα. 
Εγκάρσια τοµή κατανοµής ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. 

EZNEC Pro /2 

 

 

 

 

 

Μέγιστη ισχύς ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας εις τις 22⁰  

Εύρος δέσµης 34,5⁰ , - 3 db εις τις 8,1⁰ και 42,6⁰ 

Συχνότητα 14 ΜΚ 

Απολαβή 0.43 db ως προς ισοτροπική κεραία 

Έδαφος βραχώδες 

Τα διαγράµµατα για τις υπόλοιπες συχνότητες µας δίδουν τα ακόλουθα δεδοµένα µε την ίδια σειρά ως τα ανωτέρω 
,µε την κεραία συντονισµένη στην αναφερόµενη συχνότητα. Η απολαβή όπως φαίνεται είναι αµελητέα για όλες τις 
περιπτώσεις. Η ακτινοβολούµενη ισχύς είναι 100 βατ. Τα -3db δηλώνουν ότι η ισχύς εις τα δύο σηµεία 
αντιστοιχούντα ως ανωτέρω στις 8,1⁰ και 42,6⁰ του διαγράµµατος είναι 50 βατ. 

 12⁰/ εύρος 18⁰ και 5⁰ µε 23⁰ εις τα -3db/1.85ΜΚ/1,32db ισοτρ. 

13⁰/εύρος 19,1⁰ και 5.5⁰ µε 24.5⁰ εις τα -3db/3,6ΜΚ/1.7db ισοτρ. 

13⁰/εύρος 19.3⁰ και  5.5⁰ µε 25⁰ εις τα -3db/7ΜΚ/2.14db ισοτρ. 

 13⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 25⁰ εις τα -3db/10.1ΜΚ/2.32db ισοτρ. 

 19⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 24.5⁰ εις τα-3db/18.1ΜΚ/2.5db ισοτρ. 

 13⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 24.5⁰ εις τα -3db/21.1ΜΚ/2.54db ισοτρ. 

 13⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 24.5⁰ εις τα -3db/24.9ΜΚ/2.57db ισοτρ. 

 13⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 24.5 εις τα -3db/28.5ΜΚ/2.59db ισοτρ. 

Οι επτά πίνακες δίδουν τις καµπύλες µέγιστης χρησιµοποιήσιµης συχνότητας. ερυθρή, την επίσης µέγιστη 
χρησιµοποιήσιµη συχνότητα του στρώµατος Ε κίτρινη, την βέλτιστη χρησιµοποιήσιµη συχνότητα πράσινη και την 
γωνίαν ακτινοβολίας  µωβ της κεραίας  για την οποίαν έχουµε την ισχύ των 100βατ. 

Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την διεθνήν ώραν. Ο αριστερός κάθετος άξονας την συχνότητα και ο δεξιός άξονας 
την γωνίαν εις µοίρες.Εις την επικεφαλίδα αναφέρεται το στίγµα της Μυκόνου και τα στίγµατα των σταθµών µε 

την απόσταση µεταξύ των δύο σηµείων.          
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Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΦΑΝΤΑΖΕΤΑΙ…Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΦΑΝΤΑΖΕΤΑΙ…Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΦΑΝΤΑΖΕΤΑΙ…   
Η ΑΥΤΟΥ ΕΞΟΧΟΤΗΣ…: ΕΓΩ Η ΚΑΡΤΑ!Η ΑΥΤΟΥ ΕΞΟΧΟΤΗΣ…: ΕΓΩ Η ΚΑΡΤΑ!  

 

-…βάσανα, βάσανα, βάσανα που λες µα και στιγµές όµορφες… 

Που λες…που είχαµε µείνει? Α! στην φάση µε τον µουσάτο και τον εύσωµο… δηλαδή για να 
καταλάβω… θα κόψουνε το κορµί µου σε είκοσι χιλιάδες κοµµάτια και µετά θα µε βάψουνε κι όλας? Τι 
σκοπό έχουν χαµπάρι δεν έχω… το βράδυ εκείνο δεν µπόρεσα να ησυχάσω… όλο σκεφτόµουνα την 
εποµένη και το τι θα επακολουθήσει… 

-Την άλλη µέρα που λες το αφεντικό έπιασε νωρίς δουλειά… τον είδα να παίρνει µια µπουκάλα και να 
ρίχνει υγρό σε κάτι µαχαίρια… να µε το συχώριο… να τα καθαρίζει και µετά µε πλησιάζει, απλώνει τις 
χερούκλες του, όπως ήµουν ντάνα, µε αρπάζει και µε στοιβάζει πάνω στα µαχαίρια… µε τακτοποιεί σαν 
να µην θέλει να χάσει ούτε χιλιοστό απ’ το κορµί µου… και µετά αρχίζει ο θόρυβος… ένας µεταλλικός 
αποκρουστικός θόρυβος δε ξέρω πόσα ντι µπι (?)… µα και να πονάω, σκέφτηκα, και να θέλω να 
φωνάξω, ποιος θα µε ακούσει? Σάµατις έχω κι άλλη επιλογή… τουλάχιστον η περιέργεια για το τι θα 
επακολουθήσει υπερκέρασε το όποιο αίσθηµα πόνου… 

 

…παρ΄όλητην περιέργεια όµως, µέσα στην φρίκη του θορύβου και της έντονης καταπόνησης δεν 
άντεξα άλλο κι αποκοιµήθηκα… δεν ξέρω πόσος χρόνος πέρασε από εκείνη την στιγµή… µα αυτό 
πουξέρω είναι το συναίσθηµα που µου βγήκε µόλις ξύπνησα… µία τεράστια ΕΚΠΛΗΞΗ για αυτό που 
αντίκρισα… το κορµί µου είχεκοπεί σε είκοσι χιλιάδες κοµµάτια διαστάσεως εννέα επί δεκατέσσερα 
εκατοστά, µε είχαν περιχύσει µε χρώµατα διάφορα και είχαν γράψει επάνω µου διάφορα γράµµατα και 
αριθµούς, ενώ δεν έλειπαν και κάποια άλλα σήµατα, λόγγος θαρρείς τα έλεγαν… ξάφνου βλέπω ένα 
χέρι να µε αρπάζει και να µε επιδεικνύει… 
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-Έκανες πολύ καλή δουλειά, µπράβο σου… είπε ο µουσάτος στο αφεντικό… και συνέχισε… και τα 
λόγγος στην θέση τους και οι ζώνες (?) και το κείµενο κι οι εικόνες… µ’ έβλεπε ο µουσάτος και τα 
µάτια του ήταν σαν να ‘χαν πάρει φωτιά… δεν ξέρω αλλά θαρρείς και οι µατιές µας συναντήθηκαν και 
ξάφνου κάνει µια κίνηση απότοµη όπως µε κρατούσε και του πέφτω από τα χέρια… αρχίζω να 
στριφογυρνώ στον αέρα καθώς έπεφτα µα δεν πρόλαβα να αγγίξω το πάτωµα… απλώνει µια παλάµη 
από τον µουσάτο…και µε σώνει… µε καθαρίζει και µε κοιτά όλο περιέργεια... και γυρνώντας προς τον 
εύσωµο λέει… - ρε Θωµά θαρρείς και µε χτύπησε στατικός ηλεκτρισµός µόλις την έπιασα… - δεν 
αφήνεις τις χαζοµάρες Φούνη µας έχεις τρελάνει µετα µεταφυσικά σου… - άκου που σου λέω, αυτή 
θαρρείς και ζωντάνεψε… 

…που λες εµένα µε έβαλε αυτός ο µουσάτος στην τσέπη του λες και διέφερα από τις υπόλοιπες 
αδερφές µου, τις άλλες τις στοίβαξαν σε κάτι κούτες και τις µετέφεραν µακριά από το τυπογραφείο, σε 
καινούριο µέρος και ξεκινούν έτσι καινούριες εµπειρίες… 
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…στο καινούριο µέρος, που λες µαζεύτηκε κόσµος κι όλοι είχαν κι από ένα διαφορετικό όνοµα, όχι 
αυτά τα συνηθισµένα… αλλά άλλα άγνωστα ονόµατα όπως σιέρραβίκτωρ και κάτι νούµερα… εµένα µε 
έβγαλε από την τσέπη του και µε έβαλε πάνω σε ένα γυαλί, που από κάτω του είχε κι άλλα χαρτόνια 
χρωµατισµένα σαν και µένα… το ένα ήταν φάτσα – κάρτα απέναντι µου, έβλεπα και τι έγραφε πάνω 
του… :-tnxfortheqso 73…δεν καταλάβαινα απολύτως τίποτα, δηλαδή κι εµένα θα αρχίζουν να γράφουν 
τέτοια ακαταλαβίστικα?...όπως µπήκαν λοιπόν στο δωµάτιο οι µαντραχαλάδες ο µουσάτος µε πήρε από 
το γυαλί και άρχισε να µε επιδεικνύει στους υπόλοιπους…  

 

-ε Μπάµπη HNZτι λες? … -ε ναι Φούνη είναι όµορφη, καλής ποιότητάς (εγώ ήµουν αυτή? δηλαδή για 
να καταλάβω εγώ είµαι και όµορφη και καλής ποιότητας… κόντευα να σκάσω από την περηφάνειά 
µου), αλλά… µήπως είναι λίγο βαριά? (ωχ! τι εννοεί αυτός ο Μπάµπης…εγώ είµαι…χοντρή?)…-όχι 
Μπάµπη την ζύγισα, οχτώ γραµµάρια είναι (ουφ! για να το λέει αυτός άρα είµαι αδύνατη!) δεν υπάρχει 
πρόβληµα στο ταχυδροµείο… αφού λίγο πολύ όλοι µε πήραν και µε ξεψάχνισαν κατάλαβα ότι είµαι 
αρεστή και οµορφούλα…  

 

… σε λίγο, που λες ο κόσµος έφυγε κι ο … Φούνης (δεν µπορώ να πω, τον συµπάθησα τον µουσάτο) 
έκατσε στο γραφείο µε το γυαλί από πάνω, µε πήρε στα χέρια του και µε κοίταξε µε απορία ενώ τα 
χείλη του ψιθύρισαν : - πόσο χαίροµαι που σε κρατώ στα χέρια µου… θαρρείς και είσαι ζωντανή… και 
συνέχισε… ξέρεις για σένα τι ξενύχτια έριξα… πόσες χαρές και πόσες πίκρες έφαγα (για µένα όλα 
αυτά?)… και τώρα θα πρέπει να σε βάλω µέσα σε έναν φάκελο και να στείλω στον Ειρηνικό… (ωχ! τι 
ναι πάλι και τούτο ο Ειρηνικός? κοντά είναι, ή µακριά χαµπάρι δεν έχω…) 

 

… µε άφησε που λες στο γυαλί, άνοιξε ένα µηχάνηµα και µετά κι άλλο ένα και µετά πατώντας κάτι 
κουµπιά το ένα άρχισε να δουλεύει και ένα χαρτί να βγαίνει προς τα έξω… ξεκόλλησε ένα χαρτάκι το 
πήρε µε προσοχή στα δάκτυλα του και το έστρεψε προς εµένα…  

 

ωχ! θα το κολλήσει πάνω µου σκέφτηκα… και κάνει ένα τσουπ και µου το κόλλησε ο µπαγάσας, µετά 
παίρνει κι ένα µικρό ξύλινο πραµατάκι και χτυπάει µ’ αυτό το χαρτάκι… και σαν να µην έφτανε αυτό 
παίρνει ένα άλλο µπλε τετραγωνισµένο χαρτί, το ανοίγει και µε βάζει µέσα ενώ πλησίασε την γλώσσα 
του και αρχίζει να γλύφει το µπλε χαρτί…  

έτσι κλείστηκα µέσα στο χαρτί και πετάχτηκα στο γυαλί… φυλακισµένη µέσα σε ένα… φάκελο µόνη 
κολληµένη µε ένα αυτοκόλλητο είµαι σίγουρη ότι οι περιπέτειές που µε περιµένουν δεν θα έχουν 
τέλος… που θα µε στείλει ο µουσάτος? ποιος είναι αυτός ο Ειρηνικός?... 

 

…τι είναι πάλι και τούτο τι βάσανα µε περιµένουν?                                                           

 

 

 

Συνεχίζεται…  
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Γράφει ο SV1DB 

Ντίνος Ι. Ψιλογιάννης 

din.boxmail@gmail.gr 

 
H άνοιξη  είναι εποχή  καταιγίδων και  πολλές φορές  έκτακτων  και επικίνδυνων κεραυνικών φορτίων. 

Η  έγκαιρη  προειδοποίηση  είναι  πολύ εύκολη  εάν διαθέτουµε έναν ειδικό  ανιχνευτή των κεραυνικών 
φορτίων που δεν είναι τίποτα άλλο από “εκποµπή”  ηλεκτροµαγνητικών παλµών  αρκετά ισχυρών που 
ανιχνεύονται  εύκολα  από κατάλληλο  “δέκτη”. 

Ένα τέτοιο απλό δέκτη  στους  200 kΗz  περιγράφουµε  ο οποίος  µας προειδοποιεί µε ηχητικό  σήµα ή 
οπτικό … Ότι πλησιάζει  καταιγίδα  µε τα επακόλουθά της τους ΚΕΡΑΥΝΟΥΣ … 

 

Το ηλεκτρονικό κύκλωµα  είναι απλό και  µπορεί να συναρµολογηθεί  σε µία διάτρητη πλακέτα κατασκευών για 
εύκολη τοποθέτηση  των υλικών    την οποία µπορούµε να την βάλουµε σε  ένα πλαστικό  κουτί  ή άλλη  
κατασκευή  (ξύλινη ,µεταλλική κλπ). Εξαρτάται τι µορφή θέλουµε να δώσουµε στην κατασκευή µας.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ηλεκτρονικό κύκλωµα   δεν παρουσιάζει  ιδιαιτερότητες  και τα εξαρτήµατα µπορούν να κολληθούν  απ ευθείας 
µεταξύ τους όπως φαίνεται και στην φωτογραφία. 

 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ   ΚΕΡΑΥΝΙΚΩΝΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ   ΚΕΡΑΥΝΙΚΩΝ  
ΦΟΡΤΙΩΝ &  ΚΑΤΑΙΓΙ∆ΩΝΦΟΡΤΙΩΝ &  ΚΑΤΑΙΓΙ∆ΩΝ  
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Το βασικό ηλεκτρονικό κύκλωµα του  δέκτη 

 

Το   βασικό κύκλωµα  µας  δίδει  έξοδο  σε παλµούς  ανάλογα µε τις  επιθυµίες µας µπορούµε να προσθέσουµε   
ένα κύκλωµα  για  ένδειξη των παλµών σε αναλογικό  όργανο.  

Η  σε  οπτική φωτεινή  ένδειξη  και ηχητική   συνδέοντας το αντίστοιχο  κύκλωµα 

 

 

 

 

 

 

O  ανιχνευτής   µε τις δύο µπαταρίες  D  την 
τηλεσκοπική κεραία και το ποτενσιόµετρο  
ρυθµίσεως της ευαισθησίας. 

 

 

 

 

 

 

 

Το  κύκλωµα λειτουργεί  µε  3 V  DC  από ένα τροφοδοτικό  ή µπαταρίες.  

Ο  συντονισµός του κυκλώµατος είναι στους  200 ΚΗz  και έχει ιδιαίτερα µεγάλη ευαισθησία . 

Μια  τηλεσκοπική κεραία  60 έως  90  cm  λαµβάνει το σήµα η δε αυξοµείωσή της  ελέγχει την ευαισθησία του  
∆έκτη  παράλληλα  µε το ποτενσιόµετρο  100 kΟhm. 

Τo choke  των 10 mH  είναι κλασικό ενώ τα εξαρτήµατα έχουν δυνατότητα ανοχής στις τιµές τους χωρίς  ιδιαίτερη  
επιρροή στην λειτουργία του δέκτη. 
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Τα transistors  είναι κοινά και εύκολα στην αγορά. 

 

Η χρήση ρυθµιζόµενου κυκλώµατος συντονισµού δεν είναι αναγκαία λόγω της χρήσεως ενός υψηλής αντιστάσεως  
εισόδου ενισχυτού RF  που χρησιµοποιεί  transistor Darlington. 

 

O ενισχυτής είναι πολύ µικρής καταναλώσεως  200 µΑ από 2 αλκαλικές µπαταρίες µεγέθους  D  για µακροζωία... 

 

Το σχεδιάγραµµα και οι φωτογραφίες είναι  ένα στοιχείο της απλότητας του δέκτη, εάν τις µεγεθύνετε  είναι  πολύ 
εύκολο να τον συναρµολογήσετε. 

 

Ο δέκτης για µεγαλύτερη  ευαισθησία  καλό είναι να τοποθετηθεί κοντά σε κάποιο παράθυρο  . 

 

Εάν θέλετε  να ανιχνεύσετε καταιγίδες  σε  αρκετά µεγάλη απόσταση  τότε  ένα σύρµα έξω από το παράθυρο  
µέσω ενός πυκνωτή  47 pF  θα σας  φέρει σήµατα  από δεκάδες χιλιόµετρα µακριά.    

Σ αυτό θα βοηθήσει και µια γείωση. 

 

Για περισσότερες  λεπτοµέρειες  ή  απορίες  στο  din.boxmail@gmail.com 

 

sv1dBsv1dB  
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DX NEWS 
Αγαπητοί συνάδελφοι. 

Όπως σίγουρα προσέξατε στο προηγούµενο τεύχος του 5-9 Report εµφανίστηκε στις σελίδες του, το 
425 DX News Calendar… 

Το 5-9 Report εδώ και µια µεγάλη περίοδο αναζητούσε συνεργάτη πού να µπορεί νά υποστηρίξει µία 
σελίδα DX ειδήσεων. Είχαµε κατ’ επανάληψη κάνει πρόσκληση µέσα από τις σελίδες του περιοδικού. 
Aλλά δυστυχώς µέχρι και σήµερα κανείς δεν επέδειξε το σχετικό ενδιαφέρον.  

Βέβαια παλαιότερα υπήρχε στο περιοδικό η εξαιρετική δουλειά µέ τά «DX Νέα» του SV1DPI 
Κωνσταντίνου και µετά τά «DX News» από τον SV8FMY Ηλία.  

Επίσης είχαµε το, «Κόντεστ λοιπόν…» του SV8CYR Αλέξανδρου. ∆υστυχώς και οι τρείς συνάδελφοι 
λόγω περιορισµένου ελεύθερου χρόνου, σταµάτησαν να γράφουν. Έτσι παρότι η ανάγκη για την 
ύπαρξη µιάς τέτοιας στήλης ήταν επιτακτική, το καινό αυτό στην ύλη του περιοδικού έµεινε για µακρύ 
χρονικό διάστηµα… Ο λόγος ήταν ότι προσπαθήσαµε πολύ για να το καλύψουµε από συνεργασία 
Έλληνα συναδέλφου. ∆υστυχώς όπως είπα και παρά πάνω αυτό δεν το κατορθώσαµε µιάς και κανείς 
δεν µπορούσε να πάρει την ευθύνη µιάς συνεπούς µηνιαίας στήλης πού οµολογουµένως για να είναι 
σχετικά πλήρης χρειάζεται πολύ δουλειά ! 

Έτσι το «5-9 Report» µέσω του «Aegean DX group» απευθύνθηκε στον I1JQJ Μάουρο και το «425DX 
News». Η απάντηση ήρθε άµεσα και θετική!  

Έτσι λοιπόν κάθε µήνα θα αναδηµοσιεύουµε στο 5-9 Report το «DX Calendar» ένα πληρέστατο 
ηµερολόγιο, ηµέρα προς ηµέρα των DXpeditions των contest αλλά και άλλων DX ειδήσεων από όλο τον 
κόσµο κατά ηµερολογιακή σειρά, για τον τρέχοντα αλλά και τον επόµενο µήνα. 

Πρόκειται για ένα εξαιρετικό εργαλείο το οποίο σε συνδυασµό µε την Data base των DX ειδήσεων του 
425 DX News πού είναι ένας από τους εγκυρότερους παροχείς Dx bulletins, θα καλύψει κάθε πιθανό 
καινό πληροφόρησης των αναγνωστών µας.  

 

Άς δούµε όµως λίγο τά πρόσωπα πίσω από την ιστορία όλου αυτού του δικτύου πληροφοριών µε τον περίεργο 
τίτλο, πού µέ µόχθο έχουν δηµιουργήσει οι Ιταλοί συνάδελφοι…  

 

 

 

 

Το «425 DX News» γεννήθηκε τον Μάιο του 1991, από µια 
οµάδα Ιταλών ραδιοερασιτεχνών στην «Ι1» περιοχή, που σαν 
σηµείο συνάντησης είχαν τους 145.425 MHz.  

 

Εκεί λοιπόν ήταν QRV όλο το 24ωρο. Μόλις κάποιος από την 
παρέα άκουγε έναν DX σταθµό, ή µάθαινε κάποια σχετική 
πληροφορία, το ανακοίνωνε στην συχνότητα.  

 

Σιγά σιγά η συχνότητα αυτή έγινε περισσότερο γνωστή και µε 
σοβαρότητα η παρέα διευρύνθηκε. Το 145.425KHZ ακροόνταν, 
αλλά και ηχογραφούσαν πάρα πολλοί ραδιοερασιτέχνες για να 
µαθαίνουν από πρώτο χέρι τις DX πληροφορίες.  

Η οµάδα έγινε γνωστή σαν «425 DX Gang». 
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Σύντοµα έγινε αντιληπτό ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι µακριά 
από την περιοχή «Ι1» πού ακούγονταν το 145.425, 
επιθυµούσαν όχι µόνο να ακούν τις πληροφορίες αλλά και να 
δίνουν τις δικές τους, µιάς και η γειτονική χώρα έχει 
παθιασµένους DXers. 

Έτσι προστέθηκε και η συχνότητα 28.425 KHz. Αµέσως µετά 
άρχισαν και οι Κυριακάτικες DX ανακοινώσεις στην µπάντα των 
80m.  

Όµως εκείνη την εποχή άρχισαν να εφαρµόζονται και αξιόπιστα 
προγράµµατα στο Packet Radio, πράγµα πού επέτρεψε να 
δηµιουργηθεί το Packet Cluster. 

Έτσι λοιπόν η οµάδα άρχισε να εκδίδει στα Ιταλικά ένα 
πληροφοριακό DX δελτίο και να το προωθεί στο Packet Cluster. 
Το δελτίο αυτό πού ανανεώνονταν κάθε εβδοµάδα ονοµάστηκε 
«425 DX News» σε ανάµνηση της αρχικής συχνότητας 145.425 

πού πρωτοξεκίνησε η παρέα…   

Αµέσως µετά και από τον Μάρτιο του 1995 το «425 DX News» άρχισε να ανεβαίνει και στο διαδίκτυο αλλά και να 
µας αποστέλλεται δωρεάν µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στους υπολογιστές µας κάθε Παρασκευή.  

Κάθε µήνα επίσης διανέµεται µε τον ίδιο τρόπο το DX Calendar πού περιέχει όλα τά νέα του µήνα. Αυτό ακριβώς 
είναι πού θα αναδηµοσιεύετε στο 5-9 Report, σε συνεργασία µε το 425 DX News.  

Ακόµη κάθε µήνα εκδίδεται το περιοδικό του 425 DX News πού περιέχει άρθρα και φωτογραφίες από DXpeditions. 

 

Εµπνευστής αυτής της µεγάλης προσπάθειας είναι ο I1JQJ Mauro και η Valeria IK1ADH µαζί µε ένα µεγάλο 
επιτελείο συνεργατών, όπως η Gabriele Villa,  I2VGW ο Mirko IK0ZSN και ο Maurichio I1-21171, η Gianluca Mazz-

ini IK4LZH, ο Moreover 425 DX News is 
still sent on the PCL and BBS for those 
who have not access toI have been the 
editor of 425 DX News since its birth, but 
I have been lucky enough to rely for 
years on the valuable co-operation of 
severalI am particularly indebted to Piero 
Forno, IK1IYU who helped a lot in mak-
ing the bulletin a success. Massimo Bal-
samo, IK1GPG, was the responsible for 
the QSL RouPiero Forno IK1IYU ο Mas-
simo Balsamo IK1GPG και 1000 άλλοι 
συνάδελφοι από διάφορες χώρες, αλλά 
και µείς όλοι πού στέλνουµε ειδήσεις στο 
425…  

 

Με συνέπεια και χωρίς κανένα χρηµατικό 
όφελος όλοι αυτοί οι συνάδελφοι µας 
προσφέρουν χρόνια τώρα ένα 
πραγµατικά πολύτιµο εργαλείο.  

 

Σήµερα το 425 DX News εκδίδεται στα 
Αγγλικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, 
Πορτογαλικά, Ρωσικά, Ισπανικά και… 
µπορεί κάποια στιγµή και στα Ελληνικά. 

 

Για αυτή τους την προσφορά στην 
παγκόσµια οικογένεια των DXers, τον 
Μάιο του 2007, ο I1JQJ Mauro και η 
Valeria IK1ADH, µπήκαν στο CQ DX Hall 
of Fame!  

Περισσότερες  πληροφορίες και εγγραφή 
µέσα από την ιστοσελίδα:   
www.425dxn.org 
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Το DX Calendar θα δηµοσιεύεται κάθε µήνα.  

Ιδιαίτερη προσπάθεια θα γίνεται ώστε να είναι το δυνατόν ποιο πρόσφατο. Έτσι όλες οι DX πληροφορίες του να 
είναι εντός των προθεσµιών. 

Όπως θα δείτε το DX Calendar έχει τρείς στήλες. 

 

 

Η πρώτη στήλη µε τίτλο «PERIOD till xx/xx» αναφέρετε στην ηµεροµηνία της DX πληροφορίας. Από 
την ηµέρα πού διαβάζετε τό ηµερολόγιο, έως την ηµεροµηνία τέλους της δραστηριοποίησης (till… 
ηµεροµηνία).  

 

Η δεύτερη στήλη µε τίτλο «CALL» αναφέρετε στην DX πληροφορία, µε επιγραµµατικά ότι χρειάζεται να 
ξέρετε γύρω από αυτή.  

 

Η τρίτη στήλη µε τίτλο «REF xxxx» αναφέρεται µε έναν αριθµό στο Bulletin όπου πρέπει να 
ανατρέξετε εάν θέλετε να δείτε επί πλέον λεπτοµέρειες γύρω από την DX πληροφορίες.  

Για να δείτε την data base πού περιέχονται µε τους αριθµούς τους τά DX Bulletins πρέπει να 
επισκεφτείτε το: http://www.425dxn.org/425/indbulle.html 

 

Εάν κάποια από τις ενεργοποιήσεις σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και θέλετε να είστε ακόµη ποιο µεθοδικοί 
µιά απλή αλλά καλή ιδέα είναι νά επισκεφτείτε τό DX SUMMIT http://www.dxsummit.fi/ και στο πεδίο 
search να βάλετε το call sign και να το ψάξετε στο mode και στην µπάντα πού σας ενδιαφέρει τις 
ηµεροµηνίες πού αναφέρει το 425 DX News ότι θα δραστηριοποιηθεί… 

 

 

 

 
                                                                                     Καλό κυνήγι και πολλά new one! 

                                                                                                  73 to all of you! 

                                                                                                de sv8cyv Vassilis 

                                                                                       ένας από το Aegean DX group 

 

 

Ο εµπνευστής και εκδότης του 5-9 Report SV5BYR Μιχάλης, η οµάδα 
υποστήριξης του 5-9 Report και εγώ προσωπικά ευχαριστούµε θερµά τον I1JQJ 
Mauro ιδρυτή του 425 DX News και τά µέλη της συντακτικής οµάδας για την 
άµεση και θετική ανταπόκριση στην αίτηση µας για την κάθε µήνα αναδηµοσίευση 

του DX Calendar στις σελίδες του 5-9 Report. 

 
 

The founder and publisher of «5-9 Report» SV5BYR Michael and the support 
team of 5-9 Report, thank I1JQJ Mauro, founder of «425 DX News» and the 
editorial team members, for immediate and positive response to our request for 

each month republication  «DX Calendar» on pages to «5-9 Report». 
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PERIOD           CALL                                                   REF 
till  04/05      IA5A: Isola del Giglio (EU-028)                       1143 
till  04/05      JD1BLY: Ogasawara (AS-031)                            1141 
till  04/05      JD1BMH: Chichijima (AS-031), Ogasawara                1140 
till  04/05      TM0SI: Ile de Sein (EU-068)                           1144 
till  04/05      TO5PX: Martinique (NA-107)                            1144 
till  04/05      V25PM: Antigua (NA-100)                               1146 
till  05/05      6V7T: Senegal                                         1145 
till  05/05      JD1YBT and JD1BLC: Ogasawara (AS-031)                 1146 
till  05/05      OH0/OI3V: Aland Islands (EU-002)                      1147 
till  05/05      PA200KING: special event station                      1143 
till  05/05      TS8TI: Djerba Island (AF-083)                         1147 
till  05/05      V6H and V6S: Pohnpei (OC-010)                         1143 
till  05/05      VU7KV: Lakshadweep Islands (AS-011)                   1147 
till  05/05      W1ACT/p: Martha's Vineyard (NA-046)                   1147 
till  05/05      YE90PK: special event station                         1147 
till  06/05      YN/IK2PFL: Nicaragua                                  1146 
till  07/05      9M2/SP5APW: Pulau Perhentian Besar (AS-073)           1143 
till  07/05      A35UD: Tongatapu Island (OC-049)                      1147 
till  07/05      FO/KH0PR: Pukapuka (OC-062), French Polynesia         1148 
till  07/05      JS6RRR, JI3DST/JS6, JA3YEC/JS6: Miyako Isl (AS-079)   1147 
till  07/05      PJ2/DH2AK and PJ2/DL1THM: Curacao (SA-099)            1146 
till  08/05      5H3MB: Tanzania                                       1139 
till  08/05      DJ6OI/p: Fehmarn Island (EU-128)                      1148 
till  08/05      PB200KING: special callsign                           1143 
till  09/05      RP68: special callsigns                               1148 
till  10/05      SU8N: Nelson's Island (AF-109)                        1148 
till  11/05      PG6KING: special callsign                             1143 
till  12/05      PB2013KING: special callsign                          1143 
till  12/05      VK9NT: Norfolk Island (OC-005)                        1135 
till  17/05      E51AAO: Rarotonga (OC-013), South Cook Islands        1147 
till  18/05      TM35KOP: special callsign (France)                    1143 
till  20/05      LY550W: special callsign                              1147 
till  22/05      A35JP: Tongatapu (OC-049)                             1145 
till  23/05      PA33KBX: special callsign                             1143 
till  30/05      5U9AMO: Niger                                         1147 
till  30/05      7T50ARA and 7T9A: special callsigns (Algeria)         1139 
till  30/05      SV3/ON4LO/p: Greece                                   1145 
till  31/05      GB75FOC: special event callsign                       1143 
till  31/05      HF55O: special callsign                               1148 
till  31/05      HG52FC: special event station                         1141 
till  31/05      LZ2013KM: special callsign                            1147 
till  May        9G5MS: Ghana                                          1134 
till  16/06      SM0MPV/5: Vassaro Island (EU-084)                     1147 
till  30/06      J49C: special callsign                                1144 
till  17/07      R27, RA27, RT27, RU27: special prefixes               1145 
till  October    T6MH: Afghanistan                                     1125 
 

4 May 2013                                               A.R.I. DX Bulletin 
 

No 1148 

=========================== 

*** 4 2 5  D X  N E W S *** 

*******   CALENDAR  ******* 
=========================== 

Edited by  I1JQJ & IK1ADH 
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till  31/12      4A1TD: special callsign                               1143 
till  31/12      DL50FRANCE: special station                           1131 
till  31/12      EI13CLAN: special callsign                            1130 
till  31/12      Gx100C: special callsign                              1134 
till  31/12      Gx100RSGB: special callsigns                          1130 
till  31/12      HA1973BA: special callsign                            1148 
till  31/12      HA30S: special callsign                               1136 
till  31/12      HB30OK: special callsign                              1130 
till  31/12      OU1RAEM: special callsign                             1130 
till  31/12      RI1ANP: Progress Station (Antarctica)                 1132 
till  31/12      S5300TP: special callsign                             1130 
till  31/12      Z320RSM and Z320A-Z320Z: special callsigns            1130 
till  Feb 2014   VK0JJJ: Mawson station (Antarctica)                   1135 
till  Feb 2014   ZS7V: SANAE IV station (Antarctica)                   1136 
till  Dec 2014   5Z4/LA4GHA: Kenya                                     1145 
till  Dec 2014   6O0LA: Somalia                                        1145 
04/05-11/05      HC2IWM/8: Galapagos Islands (SA-004)                  1148 
04/05-11/05      MS0RWR: Isle of Skye (EU-008)                         1148 
04/05-16/05      PA/DL1EAL: Texel Island (EU-038)                      1148 
04/05-31/05      PA75FOC: special callsign                             1145 
04/05-28/05      PI90PCG: special callsign                             1147 
04/05-11/05      TM3B: Batz Island (EU-105)                            1147 
04/05-05/05      YB3MM/p: Madura Island (OC-237)                       1148 
05/05-08/05      SA7BGN: Krokholmen Island (EU-043)                    1148 
06/05-09/05      MJ/ON4DN/p: Jersey (EU-013)                           1147 
07/05-31/05      E51AGY: Rarotonga (OC-013), South Cook Islands        1148 
08/05-15/05      FO/KH0PR: Raivavae (OC-114), Austral Islands          1148 
09/05-16/05      VP2EAQ and VP2EAR: Anguilla (NA-022)                  1148 
10/05-15/05      DJ6OI/p: Helgoland Island (EU-127)                    1148 
10/05-15/05      EJ7NET: Aran Islands (EU-006)                         1148 
10/05-16/05      GS3PYE/p: Isle of Mull (EU-008)                       1141 
10/05-20/05      SX5KL: Kalolimnos (EU-001)                            1146 
11/05-31/05      HI7/OT4R: Dominican Republic                          1148 
11/05-23/06      IQ9SY                                                 1147 
11/05-12/05      PD13MILL: Windmills On The Air                        1148 
11/05-12/05      T42T: Cuba                                            1147 
11/05-12/05      TO1PF: Reunion Island (AF-016)                        1137 
12/05-20/05      CT9/IW2NXD and CT9/IK2ZJR: Madeira (AF-014)           1145 
13/05-20/05      SV9/IK4ALM and SV9/IZ4WJA: Crete (EU-015)             1146 
16/05-30/05      SZ8S: Samos Island (EU-049)                           1145 
16/05-19/05      YB8P: Banggai Islands (OC-208)                        1148 
17/05-21/05      OZ1RDP: Romo Island (EU-125)                          1141 
18/05-20/05      F6KUF/p: Noirmoutier Island (EU-064)                  1147 
20/05-04/06      9H3E, 9H3JN, 9H3MS, 9H3MV, 9H3ON: Malta (EU-023)      1148 
20/05-04/06      9H3S, 9H3YM, 9H25Y: Malta (EU-023)                    1148 
20/05-27/05      GB70BOA and GB70WA: special stations (England)        1147 
22/05-26/05      YE8P: Togian Islands (OC-213)                         1148 
22/05-28/05      YN2GY: Nicaragua                                      1145 
23/05-05/06      SW8WW: Thassos Island (EU-174)                        1146  
23/05-27/05      XP2I: Greenland (NA-018)                              1147 
25/05-01/06      SM7DAY/p: Senoren Island (EU-138)                     1147 
28/05-31/05      HQ3W: Cayos Cochinos (NA-160)                         1148 
May              RV3EFH/0: Bolshevik Island (AS-042)                   1139 
May              XZ1K: Myanmar                                         1148 
May              ZS8C and ZS8Z: Marion Island (AF-021)                 1145 
01/06-04/06      H44IOTA: New Georgia (OC-149)                         1142 
06/06-08/06      H44IOTA: Russell Islands (OC-168)                     1142 
10/06-13/06      H44IOTA: Florida Islands (OC-158)                     1142 
17/06-24/06      H44IOTA Stewart Island (OC-285)                       1142 

June             RV3EFH/0: Bolshevik Island (AS-042)                   1139 
June             XZ1K: Myanmar                                         1148 
June-July        HQ8D (NA-223) and HQ8S (NA-035)                       1148 
01/07-07/07      H40: Nendo Island (OC-100)                            1142 
01/07-31/07      TC150RC: special callsign                             1133 
09/07-12/07      H40: Vanikolo/Utupua (OC-163)                         1142 
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09/07-10/08      V47JA and V47HAM: St. Kitts (NA-104)                  1143 
14/07-16/07      H40: Reef Islands (OC-065)                            1142 
24/07-28/07      CF2I: Ile Verte (NA-128)                              1147 
24/07-31/07      TM2BI: Belle-Ile-en-Mer (EU-048)                      1137 
26/07-28/07      TM7T: Chausey Islands (EU-039)                        1143 
26/07-28/07      PX8Z: Cotijuba Island (SA-060)                        1148 
July             RV3EFH/0: Bolshevik Island (AS-042)                   1139 
02/08-09/08      MJ/OT9Z: Jersey (EU-013)                              1145 
03/08-04/08      TO1PF: Reunion Island (AF-016)                        1137 
August           RV3EFH/0: Bolshevik Island (AS-042)                   1139 
06/09-16/09      XW: Laos * by 9M6DXX and others                       1145 
September        RV3EFH/0: Bolshevik Island (AS-042)                   1139 
01/10-11/10      CY0P: Sable Island (NA-063)                           1143 
03/10-17/10      FH: Mayotte (AF-027) * by I2YSB and others            1143 
October          K9W: Wake Island (OC-053)                             1141 
October          RV3EFH/0: Bolshevik Island (AS-042)                   1139 
06/11-17/11      T33A: Banaba Island (OC-018)                          1143 
08/11-20/11      XR0ZR: Juan Fernandez (SA-005)                        1148 
Jan-Feb   2014   FT5ZM: Amsterdam Island (AF-002)                      1147 
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Dear Friends, 
the latest issue (March 2013) of the  425 ARI DX Magazine is now 

available for free download in .pdf format at www.425dxn.org/monthly 
the official web site of 425 Dx News and at www.ari.it, HF section, 

the web site of Italian Amateur Radio Association. 
It includes the weekly bulletins published in March, Qsl Managers and 

News from the Web. 
Suggestions, advice, articles and photographs are welcome! Closing 
date for contributions is ten days prior to publication date. Please 

send your articles and pictures to iz3eba@iz3eba.it 
Thank you for the attention,  

de Nicola Baldresca, IZ3EBA 
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44οο  Aegean RTTY Contest Aegean RTTY Contest   
20132013  

 

« Το Ελληνικό RTTY Contest » 

« Το SV RTTY Contest » 

 
Το τρίτο (3ο) Σάββατο-Κύριακο του Μαΐου. 

Από 12:00 UTC της 18ης έως 12:00 UTC της 19ης  Μαΐου. 

 

Σκοπός: 
Η διά ράδιο-τηλετυπικών σηµάτων επαφή µε όσους περισσότερους σταθµούς. Εξάσκηση στο 
τρόπο αυτό της επικοινωνίας. 

∆ιοργανωτές: 
«Aegean DX group», « Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου- ΕΡΚΑ»  και το 

διαδικτυακό ραδιοερασιτεχνικό περιοδικό «5-9Report» 

 

Κατηγορίες διαγωνιζοµένων: 

 

Α. Ένας χειριστής  ένας σταθµός σε όλες τις ραδιοερασιτεχνικές περιοχές. 

 

Β. Πολλοί  χειριστές µε έναν ή πολλούς σταθµούς στην ίδια γεωγραφική περιοχή (όχι σε 
µεγαλύτερη απόσταση των 500 µέτρων) σε όλες  τις ραδιοερασιτεχνικές περιοχές. 

 

∆ιαδικασία κλήσης:   « CQ  AEGEAN  TEST »  (κατά προτίµηση ) 

Ανταλλαγή µηνυµάτων:  RST  και αριθµός επαφής αρχίζοντας από το 001 

Περιοχές Συχνοτήτων :  80, 40, 20, 15, 10 µέτρα . 
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Βαθµολογία : 
Επιτρέπετε µία (1) επαφή µε κάθε σταθµό σε κάθε περιοχή συχνοτήτων. 

Α)  Κάθε επαφή στα 10,15,20 µέτρα, µέσα στην ίδια Ήπειρο µετρά µε ένα      (1) βαθµό. 

Β)  Κάθε επαφή στα 10,15,20 µέτρα , µε διαφορετική Ήπειρο µετρά µε δύο     (2) βαθµούς. 

Γ)  Κάθε επαφή στα 40,80 µέτρα µέσα στην Ήπειρο µετρά µε τρείς      (3) βαθµούς 

∆) Κάθε επαφή στα 40,80 µέτρα  µε διαφορετική Ήπειρο µετρά µε έξη    (6) βαθµούς. 

Ε) Σταθµός που κάνει επαφή µε  σταθµό QRP διπλασιάζει την παραπάνω    βαθµολογία . 

ΣΤ) Κάθε επαφή µε  την περιοχή  των Ελληνικών νησιών SV5,SV8,και SV9 θα      τριπλασιάζετε  η  βαθµολογία  
στο σύνολο του QSO . 

Ζ)  Σταθµός πού λαµβάνει µέρος στο διαγωνισµό µε  ισχύ  µικρότερη 10 Watt      είναι QRP σταθµός και 
πριµοδοτείτε µε  +20  βαθµούς.  

Η)  Σταθµός που βρίσκετε µακριά  από δίκτυο τροφοδοσίας  και χρησιµοποιεί     εναλλακτικές µορφές ενέργειας 
(Γεννήτρια, Ηλιακά , ανεµογεννήτρια)     πριµοδοτείτε µέ +20 βαθµούς . 

Θ) QSO µε σταθµό εκτός της λίστας της IARU θα έχει αφαίρεση 20 βαθµών 

 

Παράδειγµα 1:  

SV3xxx έχει QSO µε  SV8xxx/QRP στά  40µ. [{3 βαθµοί Χ 2(λόγω QRP)}=6 Χ 3(λόγω SV8)] = 18 βαθµοί γι’ αυτό 
το QSO. 

Παράδειγµα 2: YO3xxx έχει QSO µε  τον σταθµό  SV3xxx/QRP  στα 20µ. {1 βαθµός Χ2 (λόγω QRP)} = 2 βαθµοί. 

Παράδειγµα 3: SV6xxx έχει  QSO µε YU7xxx/QRP στα 80µ.  3βαθµοί X2(λόγωQRP)=6  βαθµοί 

 

Ηµερολόγια: 
Ηµερολόγια διαγωνισµού λαµβάνονται  σε οποιαδήποτε (ακόµη και ευανάγνωστα χειρόγραφα) ηλεκτρονική 
µορφή, excel , word, ADIF κ.ά µέχρι 15 Ιουνίου .  Στην διεύθυνση   sv8cyr@gmail.com .  

∆ιεύθυνση χειρογράφων:  

Aegean DX group 

RTTY Contest 

Τ.Θ.04 

83100 Σάµος. 

 

 Κάθε λήψη ηµερολογίου θα απαντάτε για επιβεβαίωση.Στο τέλος Ιουνίου θα δηµοσιευθούν τα χαρακτηριστικά 
αυτών που έχουν στείλει ηµερολόγια για τυχόν λάθη και ενστάσεις. 

 

Ανακοίνωση αποτελεσµάτων  στο διαδικτυακό τόπο του «Aegean DX group» www.aegeandxgroup.gr/contest/
results  Και στο 5-9 Report.  

 
                                       Aegean RTTY Contest Manager   

                                            SV8CYR  Αλεξ.Καρπαθίου 

 

 

                                     Το Aegean DX group, αλλά και εγώ προσωπικά,ευχαριστεί τους Jan 
SM3CES καί  Don AA5AU,για το ότι συµπεριέλαβαν το Aegean RTTY contest στίς αναγνωρισµένε 
διεθνώς ιστοσελίδες τους: http://www.sk3bg.se/contest/   www.rttycontesting.com. 

 
                                                                                                    SV8CYR  Αλεξ. Καρπαθίου 

Aegean RTTY Contest Manager   

                                                                                                         One of Aegean DX group 
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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 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.   


