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

Τεύχος 140 Ιουλιος  2013Τεύχος 140 Ιουλιος  2013Τεύχος 140 Ιουλιος  2013   

O TEMPORA...O TEMPORA...O TEMPORA...   

FloraFloraFlora---Fauna….Fauna….Fauna….   

∆ιάδοση...∆ιάδοση...∆ιάδοση...   

Τυχαία Είσοδος...Τυχαία Είσοδος...Τυχαία Είσοδος...   

Pyramidal...Pyramidal...Pyramidal...   

TUNER….TUNER….TUNER….   

   

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

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

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

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

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

έκδοση. 

• Επιτρέπεται η ακριβής αντιγραφή 
και  επαναδηµοσιευση          

ΕΛΕΥΘΕΡΑ αρκεί να γίνει 
αναφορά στην πηγή. 
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O  TEMPORA !  O MORES !  O  TEMPORA !  O MORES !  O  TEMPORA !  O MORES !  ***   
 

Ώ καιροί !  Ώ ήθη! 
Γράφει ο SV1DB 

Ντίνος Ι. Ψιλογιάννης 

din.boxmail@gmail.gr 

 

 

Αν  και  βετεράνος  στον ραδιοερασιτεχνισµό ήδη 50 χρόνια  από το 1963 , και αδειούχος από το 
1969… 

 

Η τελευταία απουσία  µου από τα  QSO ,  Local και DX αλλά και από τα Nets και τα Rag chewing µε 
“έριξε” από τα σύννεφα µε άλλα λόγια µε προσγείωσε  µάλλον ανώµαλα.   

 

Όχι ότι, δεν γνώριζα ότι το χόµπι µας σε ορισµένους τοµείς έχει παραφθαρεί … µάλλον έχει 
εκφυλισθεί, αλλά δεν περίµενα ότι θα φθάναµε σε σηµεία απαξίωσης αυτής της QSL κάρτας … Αυτήν 
που µε αγωνία και πάθος περιµέναµε και µε υπερηφάνεια στερεώναµε στον τοίχο του shack µε όλα τα 
DX  και τις άλλες από τους φίλους µας … 

Αυτές που ανά πάσα στιγµή µας θύµιζαν ότι οι κεραίες και ο σταθµός µας έφτασε στους αντίποδες  της 
Υδρογείου ναι η φωνή µου ταξίδεψε στην ∆ηµοκρατία του Nauru  στο κέντρο του Ειρηνικού Ωκεανού, 
ή στην Ανταρκτική, την Αλάσκα και φυσικά στις ακριτικές περιοχές της Ελλάδος. 

Κυριακή πρωί αποφάσισα να «βγω» στα 40 µέτρα , η κεραία µου µια πρόχειρη για να µιλήσω εντός της 
χώρας, ύψος µόλις  0,05λ δηλαδή 2 µόλις µέτρα από την ταράτσα...  δηλαδή κατάλληλη για NVIS... 
και η θεωρία επαληθεύετε :  5-9+10  στην Αλεξανδρούπολη, την Κρήτη, την Κεφαλλονιά  και την 
Λέσβο και στο Μενίδι 5-5 (4 χιλιόµετρα απόσταση)  άρα η γωνία 80-90 µοίρες λόγω ύψους της κεραίας 
είναι η µόνη λογική και ορθή λύση-απάντηση. 

∆εν έχω πρόβληµα DX στα 40 µέτρα τώρα, θα το επιχειρήσω µόλις βάλω την κατάλληλη κεραία για 
χαµηλές γωνίες .  

Κατά την διάρκεια των  QSO  «βγήκαν» και άλλα πρωτόγνωρα  για µένα θέµατα στην επιφάνεια. 

Με ρώτησαν που βρήκα το Call sign... µου και εάν είναι µαϊµού αυτό µε ξένισε πολύ και µάλιστα από 
την λίστα των 676 διψήφιων χαρακτηριστικών από τον  SV1AA  µέχρι τον  SV1ZZ , εντάξει έχουν γίνει   
Silent Keys περίπου  40  έως 50 άτοµα  θα το ξέραµε ακριβώς πόσα εάν τα διάφορα  έντυπα call 
books ήταν ενηµερωµένα... από τους εκδότες τους... 

Και άλλα τόσοι που δεν ανανέωσαν τις άδειες τους ή παραµέλησαν  το χόµπι  αλλά δεν δικαιολογείται 
να απουσιάζουν από τις «µπάντες» οι υπόλοιποι  600 διψήφιοι ραδιοερασιτέχνες. 

Οι υποτιθέµενοι παθιασµένοι αυτοί που είχαν µέσα τους το πραγµατικό πάθος  για τον γνήσιο 
ραδιοερασιτεχνισµό. 

Αυτούς που γνώρισα προσωπικά  αυτούς που διδάξαµε στα σεµινάρια που µετείχαν σε εκδροµές και  
Expeditions  είναι δυστυχώς απόντες, την αιτία θα τη µάθω και σίγουρα θα την συζητήσουµε παρέα... 

 

Και  αφού µε αναγνώρισαν όχι οι διψήφιοι  αλλά τριψήφια  χαρακτηριστικά κατά πολύ νεότεροί µου 
που ήταν τότε µικρά παιδιά και έδωσαν τα Reference στον αέρα αποκαταστάθηκα ηθικά ... ότι κοίταξε 
µε θυµούνται ΝΕΟΙ αδειούχοι και µε ξέχασαν οι συνοµήλικοί µου. 

 

Άλλη έκπληξη µε περίµενε στην συνέχεια αφού ανταλλάξαµε τα  report µεταξύ µας θέλησα σαν πρώτη 
επαφή µαζί  τους να επιβεβαιώσω  εάν θα µου στείλουν ή εάν θέλουν να τους στείλω  QSL  κάρτα. 
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Εδώ  έπεσε  «κεραυνός» τι είπες θέλεις  ???  QSL  µα που ζεις  οι κάρτες «καταργήθηκαν» τι εννοείτε  
καταργήθηκαν ναι καλά άκουσες πρώτον λόγω µνηµονίου τις έφαγε η δαπάνη δεύτερον  λόγω µη 
εγγραφής µας στον ΣΥΛΛΟΓΟ  δεν µπορούµε ούτε να στείλουµε ούτε να λάβουµε κάρτες. 

Πολλοί µου πέταξαν και το απαράδεκτο όσοι δεν είναι µέλη τις πετάνε ή τις σκίζουνε... 

 

Μα είναι δυνατόν η ραδιοερασιτεχνική αλληλογραφία οι QSL το δελτάριο από τους αντίποδες να έχει 
αυτή την τύχη µόλις φθάσει στην Ελλάδα ... Ναι αυτή είναι η ωµή  πραγµατικότητα  !!! 

 

Άρα  ξέχνα φίλε µου την  QSL  τώρα βγήκαν και οι   e QSL ... άµα θέλεις,  ναι  αλλά εγώ θέλω να την 
γράψω χειρόγραφα. Εξ άλλου τα local  QSO  εντός  Ελλάδος είναι πεπερασµένα για τα  40  ή τα 80 
µέτρα και η επιβεβαίωση είναι υπερβολή... 

 

Ειλικρινά µου «πέσανε» τα αυτιά µε αυτά που άκουσα τι να πω ?  Να ανοίξω  διάλογο και να κάνω τον 
γραφικό  OLD TIMER ραδιοερασιτέχνη  ΟΧΙ. 

 

Άφησα κατά µέρος   τις κλασικές ιδέες µου περί ραδιοερασιτεχνισµού και προσπάθησα να παραµείνω 
για καµιά ώρα στα  40 µέτρα συµµετέχοντας στην  συνοµιλία  µε όλη την Ελλάδα. 

Είχα απορία να ακούσω τεχνικές και µη συζητήσεις έστω τα σύγχρονα καλαµπούρια και  αστεία να µπω 
στο πνεύµα της σύγχρονης Ελληνικής ραδιοερασιτεχνικής επικοινωνίας και διαλόγων. 

 

Όλα έστω µέχρι ένα σηµείο λογικά και όχι πολύ αλλαγµένα από τις παλιές δύσκολες ηµέρες µας που 
είχαµε ζήσει µε τους ποµπούς σε ΑΜ (Α3 ) τους δέκτες µε τα  QRM και  το θόρυβο για τους 
περισσότερους παλαιά µηχανήµατα από το Μοναστηράκι ή ιδιοκατασκευές. 

 

 

 
 

 

 

Τώρα συναγωνίζονται ποιος θα έχει τον  ακριβότερο ποµποδέκτη τις ναυαρχίδες µε τα ψηφιακά 
καλούδια τα ενσωµατωµένα  Spectrum Analyzers των  4 και 5 ψηφίων  ευρώ. 
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Εντάξει και στην εποχή µου τότε που η σειρά Collins S-Line ήταν η επιτοµή των ερασιτεχνικών 
συσκευών και το  KWM-2  ο απίθανος ποµποδέκτης της Collins  και το όνειρο κάθε ερασιτέχνη. 

     
Collins S-Line                                     KWM-2 

 

Μπορεί η σειρά της Collins να σταµάτησε  αλλά σήµερα παράγονται και στις δυο πλευρές της 
υδρογείου  Αµερική και άπω ανατολή  καταπληκτικά µηχανήµατα. 

 
Πάντως εγώ θα επιµείνω όχι µόνο παραδοσιακά  αλλά και µινιµαλιστικά το σύγχρονο  shack   δεν 
είναι ανάγκη να είναι συλλογή µηχανηµάτων ή display room αντιπροσωπείας... 

Ένας ποµποδέκτης τώρα που καλύπτουν και τις περιοχές  V-UHF είναι αρκετός  και ένα φορητό  V-U  
για φορητός καλύπτει όλες τις βασικές ανάγκες µας  . 

 

Τώρα η πρότασή µου είναι  το κυριότερο στοιχείο της επικοινωνίας οι κεραίες επενδύστε σ 
αυτές  χωρίς  όριο...  ώστε να είστε ο κυρίαρχος των  αιθέρων  σε  DX  ή  Contest , σε 
δορυφορικές επικοινωνίες ή ακόµη και Moon bounce. 

 

Εντάξει  είµαστε στην εποχή του  Internet το ξέρω , τι χρειάζεται να έχω τεράστιες κεραίες αφού µιλάω 
µε όποιο σηµείο της Υδρογείου θέλω µε το  Skype ! και όχι µόνο  αλλά τον βλέπω κιόλας . 

 

Αχ  SSTV  τι σου έµελλε να πάθεις έγινες και συ γραφική αλλά και ψηφιακή µε τα σύγχρονα πλέον 
µέσα µεταδόσεως. 

 

Αχ Λαρισινέ µου φίλε  Κώστα  Τζεζαϊρλίδη  SV1CG  που πάλευες να φτιάξεις µε τα καρούλια την 
σάρωση της  Home made SSTV πάνε αυτά είναι όχι ιστορία  αλλά προϊστορία... 
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Θέλω να αναφερθώ σε ένα φαινόµενο που δεν µπορώ να αναλύσω τουλάχιστον ψυχολογικά. 

 

Όσο καιρό δεν εκδίδονταν άδειες  επικροτούσα να βγαίνουµε στον αέρα να τον γεµίζουµε µε την 
παρουσία µας διεθνώς να δίνουµε το παρόν. 

 

Τώρα που όλα είναι πάρα πολύ εύκολα οι µεν παλαιοί δεν «βγαίνουν»  εννοώ τους διψήφιους... Ενώ 
εµφανίστηκαν φαινόµενα  αυτοµόλησης. ∆ηλαδή  έχω ή δεν έχω άδεια δεν θέλω να βγω στις πολλές 
µα πάρα πολλές σήµερα περιοχές...    

 

Θέλω να είµαι ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, τι ελεύθερος ; Ενάντια στο κατεστηµένο ; 

 

Να βγαίνω στους 6710 KHz  γιατί ακόµη και αυτοί που θέλουν ή δεν έχουν γνώσεις για εξετάσεις ας 
βγουν στα 40 ή στα 80 µέτρα στα V-UHF χάθηκαν οι µπάντες ?  Έτσι και αλλιώς είναι παράνοµοι γιατί 
δεν πάνε σε µια άκρη των διεθνών εγκεκριµένων συχνοτήτων ? 

 

Μάλλον είναι παλαιό απωθηµένο από τα δύσκολα χρόνια που πολλοί περάσαµε χωρίς άδειες και 
συνήθισαν την ανεξαρτησία και την επιλογή συχνοτήτων κατά το δοκούν  βασικά ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΑΝΤΡΙ... 

Εάν κρίνω πως µε αντιµετώπισαν οι συνάδελφοι όταν άκουσαν το διψήφιο DB.  

Ίσως να θέλω να τους δικαιολογήσω και πιθανόν κάποιος ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΥΝΟΜΟΣ  να τους µίλησε 
µυστήρια φαίνεται τα πήραν και βγήκαν στο πουθενά... 

                             

ΖΗΤΩ  η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ  των 6170 ΚΗz. 

 

 

Όλους  αυτούς δεν τους διώχνεις γιατί είναι φανατικοί τους καλείς και τους µαζεύεις τους 
κάνεις µέλη της οικογένειας  των ραδιοερασιτεχνών 

∆εν είναι AΣΩΤΟΙ, κακούργοι, ή εγκληµατίες είναι ελεύθεροι Cow Boys που µου θυµίζουν την 
µπαλάντα του  Johny Cash  ...  I WALK THE LINE... 

 

∆ηλαδή  πέρασα την γραµµή ...τα σύνορα  της νοµιµότητας ...ποια σύνορα;;; 

 

Όλοι πρέπει να είµαστε µια οικογένεια και όχι 50 νοµαταίοι  50  µπαϊράκια... 

 

 

 

 

 

 

73  SV1DB    K. Ψιλογιάννης. 
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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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Palstar  TRPalstar  TR--3030  
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SVFFSVFFSVFF   = = = Flora Fauna in SV Amateur RadioFlora Fauna in SV Amateur RadioFlora Fauna in SV Amateur Radio   

   

 

Γράφει ο ∆ηµήτριος Αναστασιάδης 

SV2GWY 

 

Έχουν περάσει 3 χρόνια περίπου από την ενεργοποίηση του SX2WFF, µία Χ-pedition στο 
Εθνικό Πάρκο στις Λίµνες Πρέσπες, την πρώτη δραστηριότητα Flora-Fauna στην SV land. 
Σίγουρα άλλη µια “men style” αποστολή είχε τις εµπειρίες της για εµάς, αλλά το ενδιαφέρον 
των ξένων συναδέλφων ρ/ε για το 1ο SVFF στον αέρα, µας έδωσε και άλλες συγκινήσεις, το 
αίσθηµα ότι είσαι στο επίκεντρο για κάτι καινούριο...για κάτι σηµαντικό.   

Αυτός είναι και ο απώτερος σκοπός του WWFF, (WorldWide Flora Fauna in Amateur Radio), 
να κεντρίσει το  ενδιαφέρον για τη σηµαντικότητα της προστασίας του περιβάλλοντος, της 
Χλωρίδας και της Πανίδας (Flora & Fauna).  

 

 

 

Με αυτό το πνεύµα οι ραδιοερασιτέχνες εγκαθιστούν portable σταθµούς εντός των ορίων 
Εθνικών Πάρκων-∆ρυµών, Προστατευµένων Περιοχών, Καταφύγιων Άγριας Ζωής κλπ και 
πραγµατοποιούν QSOs δίνοντας στην παγκόσµια κοινότητα Ραδιοερασιτεχνών µία  
ενδιαφέρουσα δραστηριότητα για συνοµιλία. 
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Το WWFF είναι ένα Παγκόσµιο MΗ κερδοσκοπικό πρόγραµµα και δραστηριοποιείται µε τους 
Συντονιστές (Coordinators) σε ένα τεράστιο αριθµό Εθνικών προγραµµάτων Flora-Fauna.  

Το πρόγραµµα ξεκίνησε το 2008 αλλά χρησιµοποιεί και βάσεις δεδοµένων (logs) 
δραστηριοτήτων των συµµετεχόντων κρατών µελών από το 1995 ξεπερνώντας τα 2.000.000 
QSOs στο LogSearch engine του WWFF.  

Η ιδέα ήταν µιας οµάδας Ρώσων µε κεντρικό πρόσωπο τον Valery RW3GW µε logo WFF 
(Wold Flora Fauna), ο οποίος εκτός από τη σύλληψη της ιδέας έκανε και την τεράστια 
προσπάθεια να φτιάξει τον κατάλογο µε τα όλα του κόσµου τα FF referencies. ∆υστυχώς για 
την Ελλάδα όµως η αναζήτηση που έκανε για να συµπεριλάβει τα Εθνικά Πάρκα ∆ΕΝ ήταν 
και η καλύτερη µε αποτέλεσµα να συµπεριλάβει στη λίστα ΜΟΝΟ 11 Ελληνικά Εθνικά Πάρκα. 
Παρόλη την ενεργοποίηση, και τα αµέτρητα emails για διευκρινήσεις, επεξηγήσεις και 
προσπάθειες για αναβάθµιση της λίστας, ∆ΕΝ υπήρχε καµία απάντηση. Εκτός αυτού 
παρατηρούσα και κάποια σηµάδια εµπορευµατοποίησης του web-site πράγµα που ξέφευγε 
από τον αρχικό σκοπό. 

Εκεί ήταν που παράτησα τις όποιες προσπάθειες, παρόλο που «κυνηγούσα» όποιο FF 
κυκλοφορούσε στο DX-Cluster. Ένα απόγευµα του Μαΐου έκανα QSO µε τον Piero IK5FKF 
που ήταν «/p in IFF-084” στο Natural Park Orecchiella, του εξέφρασα τα συγχαρητήριά µου 
για τη δραστηριότητα στα FF και του ανέφερα ότι κι εγώ πριν χρόνια είχα ενεργοποιήσει για 
1η φορά στην Ελλάδα SVFF αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση, άρα και ενδιαφέρον. 

Την επόµενη µέρα έλαβα το παρακάτω email από τον Pit YO3JW (YO coordinator), ο οποίος 
ήταν «κουρτίνα», άκουσε τη συνοµιλία και µου έστειλε το παρακάτω µήνυµα: 

 

 

«Hi Demetreos 
Kalimera! 

I listen yesterday when you had QSO with IK5FKF and remember that you are 
involved with SX2WFF expedition years ago. Time is passing and now we have 

a new look of fauna & flora activity in bands. You can find info at: 
http://www.wwff.co/. We have a new logsearch system managed by members 

at: http://logsearch.wwff.co/index.php. I want to ask you, if you keep the 
SX2WFF log to upload it in system. It can make via DF6EX, Manfred at: 

DF6EX@?????.de.  
If you decide to join to us as SVFF and you are coordonator for Greece you will 

get the right to upload all SV logs in data base. 
See you soon 

 
73  

Pit YO3JW” 
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Πράγµατι µετά από µερικά διευκρινιστικά-διερευνητικά emails, µου πρότειναν να γίνω       
SV Coordinator, και φυσικά δέχτηκα µε µεγάλη ευχαρίστηση.  
 
Έχει περάσει από τότε (17 Μαΐου) σχεδόν ένας µήνας και µέχρι τώρα έχω αναβαθµίσει τον 
κατάλογο των SVFF µε τα ΠΡΩΤΑ 100 (και βλέπουµε), έχω κατασκευάσει το επίσηµο SVFF 
website µε πολλές ενηµερώσεις, λεπτοµέρειες και αρχεία που θα βοηθήσουν τον “κυνηγό» 
αλλά και τον “Activator” των SVFFs. (επίσης και amateur web designer) 
 
Στο επίσηµο website του WWFF στο πεδίο µε τα µέλη (members) του Συµβουλίου θα δείτε 
τα λογότυπα των διαφόρων National Coordinators. Έπρεπε και εγώ να σχεδιάσω κάτι 
αντιπροσωπευτικό για την Ελλάδα και το ham radio (εξάλλου αυτός είναι και ο τίτλος:       FF 
in SV radio Amateur).  
Για το ham radio επέλεξα τον «θρύλο» των portable radios, στο VFO το 14.244 δηλ. την 
QRG των WWFF και επάνω στον ποµποδέκτη καθιστή η γλαύκα, η µικρή κουκουβάγια,     «το 
πουλί της σοφίας».  
 
Θεωρήθηκε έτσι από τους αρχαίους Έλληνες γιατί είναι το µοναδικό πουλί που έχει τη 
δυνατότητα να διακρίνει τα πάντα µέσα στο σκοτάδι, όπως, ΜΟΝΟ µε τη σοφία και τη γνώση 
µπορούµε να διακρίνουµε τα πάντα µέσα στο σκοτάδι της άγνοιας ! 
 
Ευδιάκριτο είναι και το αρχαίο τετράδραχµο µε τη γλαύκα στην όψη και δίπλα, τη ρήση του 
Αριστοτέλη: « Η ΦΥΣΙΣ ΜΗ∆ΕΝ ΜΗΤΕ ΑΤΕΛΕΣ ΠΟΙΕΙ, ΜΗΤΕ ΜΑΤΗΝ» 
 
 
 

 
 
 
  
Σε καµία περίπτωση τα 100 SVFF δεν αγγίζουν την πραγµατικότητα. Μία «επιπόλαιη» 
εκτίµηση φτάνει τα 2.500. Στο άκουσµα (διάβασµα) του αριθµού αυτού µου απάντησαν ότι 
∆ΕΝ µπορεί η µικρή Ελλάδα να έχει 2.500 ενώ σε όλον τον κόσµο να είναι περίπου 10.000. Η 
τεκµηρίωση του αιτήµατός µου µε στοιχεία δεν τους έπεισε, αλλά το Συµβούλιο 
επιφυλάχθηκε για περεταίρω αναβάθµιση ΑΝΑΛΟΓΩΣ των ενεργοποιήσεων. Λογική η 
απάντησή τους αν σκεφθεί κανείς, ότι ας έχει και 10.000 SVFF, αν δεν πηγαίνει κανείς να τα 
ενεργοποιήσει είναι ΜΗ χρήσιµα (περιφραστικά).  
 
Έτσι λοιπόν ο τρόπος για να «τρανώσουµε» την εικόνα της Ελλάδας είναι ΜΟΝΟ µε τη 
δραστηριοποίησή µας.  
 
Οι όροι του WWFF-SVFF προγράµµατος είναι απλοί και συνήθης, όπως και σε ανάλογα 
events, όπως τα IOTA, τα LHs, τα κάστρα κλπ.  
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H επιλογή των πρώτων 
100 SVFF referencies στην 
Ελληνική επικράτεια έγινε  
µε γνώµονα να υπάρχουν 
σχεδόν παντού και κοντά 
σε αστικά κέντρα 
τουλάχιστο ένα-δυο SVFF.  
 
∆εν είναι καθόλου 
δύσκολο το «/p», 
∆ιάθεση, οργάνωση και 
καλή παρέα χρειάζεται.  
Μέσα στον Ιούνιο 
ενεργοποίησα το SVFF-
068 στη λιµνοθάλασσα 
του Άγιου Μάµα 
Χαλκιδικής µε το Special 
Callsign SV68FF, το SVFF-
066 τη λιµνοθάλασσα 
Επανοµής µε το Ε∆Κ 
SV66FF, την ερχόµενη 
εβδοµάδα (29/6) θα ενεργοποιήσω το SVFF-070 µε Special Call SV70FF, στο Aegean Con-
test θα βρίσκοµαι στην κορυφή της Βάβδου (980µ ASL) µε το SV54FF και σχεδόν κάθε 
εβδοµάδα κάποιο SVFF θα βγάζω στον αέρα για την ρ/ε κοινότητα, αλλά περισσότερο για να 
προωθήσω την ιδέα του SVFF, του “/portable” αλλά περισσότερο… 
 
 

gia to SV re g@m otto,  
de SV2GWY / Demetreos   

 

ΥΓ1: Λεπτοµέρειες για FF in Amateur Radio στο  www.nrg.com.gr/SVFF .            
(∆υστυχώς η οικονοµική κρίση ∆Ε µου επέτρεψε ξεχωριστό domain name kai server L )  

ΥΓ2: Facebook profile το “SV Flora Fauna”… καλώς ήρθατε  

ΥΓ3 : ∆εν θα αποπειραθώ να ζητήσω την αρωγή της ΕΕΡ στην ελεύθερη διακίνηση των     
SVFF QSL καρτών γιατί σε προηγούµενες δύο-τρεις απόπειρές µου, «έφαγα πόρτα».        

 

Παρ’ όλα αυτά µε µερικούς «οµοιοπαθείς» µελετούµε διάφορους τρόπους, γιατί το direct 
ακούγεται άσχηµα !  

 

 

 

Το 5-9 Report θεωρεί εξαιρετική τιµή την φιλοξενία αυτού του άρθρου µε το οποίο στην 
ουσία ανακοινώνεται στην Ελληνική ραδιοερασιτεχνική αλλά και διεθνή κοινότητα, η 
δυναµική Ελληνική συµµετοχή σε ένα ακόµι ∆ιεθνές ραδιοερασιτεχνικό πρόγραµµα πού 

θα µας δίνει το ερέθισµα να βγούµε στην φύση και να µάθουµε µέσα από τις 
δραστηριότητές µας. 

Το Aegean DX group αλλά και το 5-9 Report φυσικά θα ταχθούν µε κάθε δυνατό µέσο 
δίπλα και σε αυτή την προσπάθεια.  

Παρακαλούµε δε τον SV2GWY ∆ηµήτρη Αναστασιάδη να δεχθεί τά συγχαρητήρια όλων 
µας για τις ακούραστες προσπάθειές του πού πραγµατικά  προάγουν την ιδέα του 

ραδιοερασιτεχνισµού. 
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PYRAMIDAL LOG PERIODIC ANTENNA  PYRAMIDAL LOG PERIODIC ANTENNA    
50 MHz 50 MHz --  860  MHz860  MHz  

 
 

Γράφει ο SV1DB 

Ντίνος Ι. Ψιλογιάννης 

din.boxmail@gmail.gr 

 

 

H εκτεταµένη χρήση  της περιοχής των 50 MHz που αυξήθηκε από την προέκταση σχεδόν όλων των 
ποµποδεκτών να καλύπτουν και τις περιοχές των  VHF και   UHF, γέννησε το ενδιαφέρον και ζήτησαν 
πολλοί αναγνώστες κεραίες  ευρείας ζώνης που να καλύπτουν και τις συχνότητες  από 50  MHz  και 
πάνω  χωρίς  ρύθµιση  “ Βroadband”. 

 Στο προηγούµενο τεύχος  καλύψαµε τις κατακόρυφες  Sleeve , αλλά και κατευθυνόµενης  δέσµης   
Quad  για χρήση  του  Αegean  contest  και όχι µόνον. 

Η περιγραφόµενη  στο άρθρο  είναι  µία  Broadband  -ευρείας  ζώνης- κεραία    που καλύπτει το  
φάσµα  από 50 MHz  έως  860 ΜΗz. 

Μέσα στην περιοχή  αυτή  περιλαµβάνονται  και άλλες ζώνες αυτή των 70 MHz,  των  FM  88-108 
MHz, Air Band  118-136 MHz,  Marine  156-162 MHz, 225-400 MHz  Military,  και  οι 5 περιοχές της 
Τηλεοράσεως: 

Low Band  I-II, III , IV και V.  54-60- 174-225 MHz, 470-860 MHz. 

 Έχει απολαβή-κέρδος  8 έως  12 dB gain,  F/B  16 dB  µε σχετικά µικρές διαστάσεις  λόγω  της 
διατάξεως των δύο κορµών της σε γωνία 600.   

Το σύνολο των στοιχείων –δίπολων-  είναι  17. Και η γωνία  900 . 
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 PYRAMIDAL  LP,  για τα βραχέα  στο σταθµό  της  ( DW )  6-25 MHz 

Deutsche  Welle  150  kW προσέξτε την ανοιχτή γραµµή 

Τροφοδοσίας της κεραίας.  Και δεξιά  1 έως  18  GHz  µόλις  30 cm. 

 
 το ηλεκτρικό κύκλωµα της κεραίας 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 

Η κεραία είναι σχετικά εύκολη στην κατασκευή µε µόνο εργαλείο ένα ηλεκτροδράπανο  για τις οπές 
στηρίξεως των στοιχείων της. 

 

Οι δύο κορµοί-boom-  της κεραίας είναι από τετράγωνο “προφίλ” σωλήνας  από  αλουµίνιο  
διαστάσεων  30 x 30 mm και µε πάχος τοιχώµατος  1,5  έως 2 mm, το µήκος τους είναι  155  cm. 

 

Πριν τρυπήσουµε τους σωλήνες τους τοποθετούµε σε µία επίπεδη επιφάνεια και µε ένα µολύβι 
“µαλακό”  2Β  σηµειώνουµε τα σηµεία που πρέπει να ανοίξουµε τις τρύπες. 

 

Σηµαδεύουµε  και τις 3 πλευρές  κάθε σωλήνα  οι δύο απέναντι για τα στοιχεία και η τρίτη στο επάνω 
µέρος για την βίδα στηρίξεως. 

 

Όλες οι τρύπες θα γίνουν µε τρυπάνι  διαµέτρου  3 mm  HSS  αντοχής 

(είναι  ασηµί ή υποκίτρινο χρώµα) τα κοινά είναι µαύρα . Επειδή οι τρύπες είναι  αρκετές και για να 
µην ταλαιπωρηθείτε  προτιµήστε αυτήν την ποιότητα . 

Αφού ανοίξουµε όλες τις τρύπες µε  διάµετρο  3 mm ,  µεγαλώνουµε τις πλάγιες  µε ένα τρυπάνι  +- 
10 mm  για τα στοιχεία. 
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Τα στοιχεία έχουν διάµετρο  10 mm αλλά οι διάφοροι κατασκευαστές έχουν µικρές ανοχές  θα  
αγοράσετε πρώτα τα στοιχεία και αφού τα µετρήσετε µε ένα µικρόµετρο θα πάρετε µετά το  αντίστοιχο 
τρυπάνι. 

Υπάρχουν τρυπάνια  σε δέκατα του χιλιοστού  πχ.  10,1 mm  εάν ο σωλήνας είναι  10 mm ακριβώς θα 
πάρετε 10,1 ώστε να µπορεί να διέλθει και από τις δύο διαµπερείς οπές του τετράγωνου σωλήνα χωρίς 
να “παίζει”  αλλά και χωρίς κτύπηµα. 

 

 

 

το στοιχείο  που περνά από τον κορµό και η βίδα που το 
στηρίζει εδώ φαίνεται  ότι έχει «σκουριάσει» γιατί δεν 

είναι ΙΝΟΧ. 
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Όταν περνάµε το κάθε στοιχείο  ξεκινώντας από τα µικρά µε το δράπανο τρυπάµε µόνο την πάνω 
πλευρά για να βιδώσουµε την βίδα και να σταθεροποιηθεί το στοιχείο. 

 
 

Οι βίδες πρέπει να είναι  λαµαρινόβιδες  µήκους 15 mm µε πάχος 3 mm   INOX   ανοξείδωτες , επίσης 
πριν την βιδώσετε θα παρεµβάλετε και ένα  δαχτυλίδι –παράκυκλο (grover)  για να µην ξεβιδώνει   µε 
τους κραδασµούς. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

Όλα τα υλικά  του αλουµινίου  πρέπει να  ΜΗΝ  είναι ανοδειωµένα γιατί δεν κάνουν επαφή και φυσικά 
δεν θα λειτουργεί. 

 

Ό τρόπος ελέγχου  είναι να τρίψουµε µε ένα λευκό χαρτί την επιφάνεια εάν αφήνει  γκρίζο  είναι  ΟΚ  
εάν είναι οπτικά “σατινέ” δηλαδή  µατ προς το γυαλιστερό και δεν αφίνει αποτύπωµα τότε είναι 
ακατάλληλο.  Πάντως ο ποιο σωστός τρόπος είναι να πάρετε ένα πολύµετρο και να µετρήσετε ότι κλίνει  
κύκλωµα σε απόσταση  40 cm. 
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Ο  κατακόρυφος σωλήνας πρέπει να είναι  3 m  µε διάµετρο  40 mm και τοίχωµα  4  mm . εάν 
τοποθετήσετε κινητήρα περιστροφής “Rotator”  .  Ανάλογα µε την στήριξη  το µήκος µπορεί να είναι 
διαφορετικό.  Αυτός στηρίζεται  επάνω στους κορµούς σε δύο σηµεία από µονωτικό υλικό  ERTALON 
100 x 100  mm µε πάχος 10 mm στο σχέδιο δίδονται  όλες οι διαστάσεις.  

 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  202020   
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Για να έχετε µία συγκριτική  εικόνα του µεγέθους 

Η κεραία  σε σύγκριση µε ένα  άνθρωπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η τροφοδοσία της κεραίας  πρέπει να γίνει µε ένα  BalUn 4:1 διότι είναι  200 Ohm  για γραµµή 
οµοαξονική  50 Ohm  RG-58 C/U. 

 

Eάν περάσετε το  οµοαξονικό στον ένα κορµό  τότε  “παίζει” και τον ρόλο  του  BalUn.   

 

Στην περίπτωση αυτή  το οµοαξονικό  στο τέλος του κορµού θα  στηριχθεί στον κορµό εξωτερικά µε 
δεµατικά µέχρι τον ιστό . Ποιο εύκολα θα περάσει πριν στερεώσουµε τα στοιχεία. 

 

To µονωτικό  που στερεώνει τους δύο κορµούς υπό γωνία 60 µοιρών είναι και αυτό  δύο τεµάχια  150  
x  120  mm πάχους  10 mm. 

 

Oι διαστάσεις  είναι αναλυτικά στα σχέδια , εάν έχετε κάποια απορία 

Επικοινωνείστε  στο sv1db@gmail.com. 

 

 

Kαλή  επιτυχία  ! 

 

73 ,  SV1dB   K. Ψιλογιάννης.  
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Μιάς και όλοι µας όλο και σε κάποια παραλία θα βρεθούµε τους επόµενους  µήνες καλό Μιάς και όλοι µας όλο και σε κάποια παραλία θα βρεθούµε τους επόµενους  µήνες καλό 

είναι να έχουµε και ένα βιβλίο µαζί µας και τι το καλύτερο από ένα καλό µυθιστόρηµα είναι να έχουµε και ένα βιβλίο µαζί µας και τι το καλύτερο από ένα καλό µυθιστόρηµα 

πού εάν έχει και σχέση µε τον ραδιοερασιτεχνισµό έ! τότε είναι µάνα εξ ουρανού!...πού εάν έχει και σχέση µε τον ραδιοερασιτεχνισµό έ! τότε είναι µάνα εξ ουρανού!...   

Έτσι προτείνουµε το παρά κάτω βιβλίο του Βασίλη ∆ρόλια, για όλους εµάς τους Έτσι προτείνουµε το παρά κάτω βιβλίο του Βασίλη ∆ρόλια, για όλους εµάς τους 

τρελαµένους πού µε έκπληξη είδαµε ότι σαν κεντρικό ήρωα έχει έναν τρελαµένους πού µε έκπληξη είδαµε ότι σαν κεντρικό ήρωα έχει έναν 

ραδιοερασιτέχνη!…ραδιοερασιτέχνη!…   

  

  

  

  

  

Τυχαία είσοδος Τυχαία είσοδος   

Βασίλης ∆ρόλιας  Βασίλης ∆ρόλιας    

Σελ.: 240, Σχήµα: 12,9 x 19,8 
ISBN: 978-960-6760-74-7 

Τιµή: 13,20 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…)Κι όµως, αυτό το µήνυµα για κάποιον σήµαινε κάτι. ∆εν ήταν η τυχαία αλληλουχία φράσεων 
ενός τρελού, ούτε η τυχαία αυτόµατη δηµιουργία των ραδιοκυµάτων και της φωνής µου. Ήταν 
ένα υπαρκτό κείµενο που συµβόλιζε τη συνέχεια των πραγµάτων για κάποιον ή κάποιους. Αλλά, 
συµβόλιζε και τη συνέχεια της αναζήτησής µου σ’ έναν κόσµο εντελώς πραγµατικό πλέον, που 
δεν κρυβόταν πίσω από κώδικες, κλειδιά και µαθηµατικές συναρτήσεις. 

 
(…)Στο µήνυµα ξεχώριζε ένα όνοµα. Το όνοµα του Σ.Σ. Αναγνώρισα αµέσως το πρόσωπο και την 
πράξη. Τι σχέση µπορεί να έχει ένας δολοφόνος; Τι σχέση µπορεί να έχει µε την τροµοκρατία, το 
µήνυµα,  τη συνέχεια της ζωής µου ένας άνθρωπος που βρισκόταν για σαράντα χρόνια περίπου 
κλεισµένος σε µια φυλακή; 
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Ένας ροµαντικός ραδιοερασιτέχνης που, στα χρόνια του ∆ιαδικτύου, επιµένει να απολαµβάνει 
ευτυχής τη µοναξιά των ραδιοκυµάτων, λαµβάνει τυχαία στον δέκτη του ένα 
κρυπτογραφηµένο µήνυµα.  

 

Η προέλευση του µηνύµατος, το πιθανό νόηµά του, η εµπλοκή του µε απροσπέλαστα κέντρα 
λήψης αποφάσεων εισβάλλουν ξαφνικά στον περίκλειστο κόσµο του και τον παρασύρουν σε 
ένα µανιασµένο κυνήγι για τη λύση του µυστηρίου.  
Αλλά υπάρχει µυστήριο στον κυβερνοχώρο; Υπάρχει µυστήριο για τις µυστικές υπηρεσίες; 
Υπάρχει µυστήριο για τους δικτυωµένους δηµοσιογράφους;  

 

Ένας χεβυµεταλάς computer nerd, ένας ιδιότροπος φιλόσοφος που δεν σκέφτεται µε τις 
φτηνές κατηγορίες της αγοράς και µια επιτυχηµένη δηµοσιογράφος που διατηρεί ανοικτούς 
διαύλους µε την Εξουσία καλούνται να πάρουν µέρος στο παιχνίδι της αποκρυπτογράφησης.  

  

 Το παιχνίδι πολύ γρήγορα αποκτά απρόβλεπτες διαστάσεις. ∆ιότι σ’ αυτό εµπλέκεται η 
διεθνής τροµοκρατία, η διεθνής πολιτική, αλλά και η Ιστορία: σαράντα χρόνια πριν, η 
δολοφονία του γερουσιαστή Μποµπ Κένεντι στην Αµερική προβάλλει ως η µόνη διέξοδος για 
τη λύση αυτού του απίθανου όσο και περίπλοκου µυστηρίου.  

Όµως η πραγµατικότητα δεν είναι πάντα τόσο θεαµατική. Κι όταν ένα συµβάν οφείλεται σε 
κάποιον τυχαίο παράγοντα, π.χ. σε µια απλή σύµπτωση, ελάχιστοι είναι έτοιµοι να τον 
αποδεχτούν 

 Η δύναµη αυτού του συναρπαστικού βιβλίου µυστηρίου έγκειται στο γεγονός ότι εξηγεί 
πειστικά την κοινωνική / ψυχολογική διαδικασία που ενθαρρύνει τους πάντες να σκέφτονται 
µε τους όρους που έχει επιβάλει στον πλανήτη η αµερικάνικη µιντιατική εικόνα: µέσα από 
κάποια, λιγότερο ή περισσότερο αληθοφανή, λιγότερο ή περισσότερο θεαµατική, θεωρία 
συνωµοσίας… 

 

 
Ο Βασίλειος ∆ρόλιας πήρε στα χέρια του την πρώτη του γραφοµηχανή το 1980, σε ηλικία 
δέκα ετών, και τον πρώτο του υπολογιστή το 1983. Από τότε δεν έχει σταµατήσει να 
«κοπανάει» πληκτρολόγια µηχανικά και ηλεκτρονικά.  

 

Τα πληκτρολόγια τον έχουν βοηθήσει µεταξύ άλλων να αποκτήσει ένα πτυχίο Φυσικής, ένα 
διδακτορικό στην Αστροφυσική, να δηµιουργήσει µια σειρά από επαγγελµατικά software και 
web applications, να γράψει δύο βιβλία πληροφορικής καθώς και την Τυχαία Είσοδο.   

 

Ο Βασίλειος ∆ρόλιας είναι από τους παλαιότερους και δυναµικότερους µπλόγκερ, και 
εντρυφεί σταθερά στην κριτική ανάγνωση της λογοτεχνίας.  

 

∆ιατηρεί το µπλογκ: http://ficciones.wordpress.com. 

 

 

 

Αυτό το δελτίο τύπου, καθώς και επιπλέον στοιχεία για το βιβλίο,  

θα βρείτε online στο www.toposbooks.gr  
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ANTENNA TUNER 
ΑΝΑΓΚΑΙΟ Ή ΠΕΡΙΤΤΟ; 

 
 

       Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος 

                                                                                   sv1nk@hotmail.com   

   

  
Αγαπητοί φίλοι γεια σας! Οι κεραίες και τα στάσιµά τους είναι ένα διαχρονικό θέµα σε όλες 
τις ραδιοερασιτεχνικές συζητήσεις, εντός και εκτός συχνοτήτων.  Στις διασκεδαστικές αυτές 
συζητήσεις ακούµε για κεραίες µε µηδέν στάσιµα, αλλά και για κεραίες µε….. άπειρα 
στάσιµα! Στάσιµα… στάσιµα… στάσιµα….. 

Στις γραµµές που ακολουθούν θα προσπαθήσουµε να ξεκαθαρίσουµε όσο γίνεται πιο απλά τι 
είναι τα στάσιµα κύµατα, πως δηµιουργούνται, και µε ποιον ή ποιους τρόπους  µπορούµε να 
τα περιορίσουµε ώστε να έχουµε την καλύτερη δυνατή απόδοση του κεραιοσυστήµατος του 
σταθµού µας. 

 

Η βασική σύνθεση ενός σταθµού είναι η εξής: 

 

 

Ένας ποµποδέκτης 

 

 
Ποµποδέκτης βάσεως µε ενσωµατωµένο τροφοδοτικό. 
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Και µια κεραία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σκοπός του ποµπού είναι να τροφοδοτήσει την κεραία µε ένα ισχυρό, διαµορφωµένο 
εναλλασσόµενο ρεύµα υψηλής συχνότητας. 

 
Σκοπός της κεραίας είναι να µετατρέψει αυτό το διαµορφωµένο εναλλασσόµενο ρεύµα 
υψηλής συχνότητας σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, η οποία θα διαδοθεί στο χώρο. 

 
Αυτός ο «λουκουµάς» είναι ο τρόπος που ακτινοβολεί και διαδίδει στο χώρο τα 

ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, µια απλή δίπολη κεραία. 
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Το διαµορφωµένο εναλλασσόµενο ρεύµα υψηλής συχνότητας από την έξοδο του ποµπού, 
οδηγείται στην κεραία µέσω µιας γραµµής µεταφοράς, δηλαδή µέσω ενός ειδικού για αυτό το 
σκοπό καλωδίου, το οποίο πολλές φορές το συναντάµε και σαν «κάθοδο», επειδή κατεβαίνει 
από την κεραία έως τον ποµποδέκτη. 

 

 
Με αυτά τα ειδικού τύπου καλώδια µεταφέρεται το διαµορφωµένο υψηλής συχνότητας 

εναλλασσόµενο ρεύµα στην κεραία. 

 

 

Εποµένως για µια  επιτυχηµένη εκποµπή από ένα ραδιοερασιτεχνικό σταθµό απαιτείται η 
συνεργασία τριών στοιχείων, του ποµπού, της γραµµής µεταφοράς, και της κεραίας. Στην 
πραγµατικότητα πρόκειται για τη σύνδεση µιας γεννήτριας ισχύος (ποµπός), µε ένα φορτίο 
(κεραία), µέσω ενός αγωγού (καθόδου), δείτε το επόµενο σχήµα.. 

 

 

 
 

Ποµπός=Γεννήτρια, Κεραία=Αντίσταση φορτίου, Γραµµή µεταφοράς = το καλώδιο που τα 
συνδέει.  
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Για να έχουµε ΣΩΣΤΗ ροή του διαµορφωµένου εναλλασσόµενου ρεύµατος από τον ποµπό-
γεννήτρια, προς την κεραία-αντίσταση µέσω της γραµµής µεταφοράς, θα πρέπει να έχουν 
όλα αυτά τα στοιχεία την ίδια σύνθετη αντίσταση. ∆ηλαδή αν η σύνθετη αντίσταση εξόδου 
του ποµπού είναι 50 ΩΜ, τότε ΚΑΙ η σύνθετη αντίσταση της γραµµής µεταφοράς, ΚΑΙ η 
σύνθετη αντίσταση εισόδου της κεραίας θα πρέπει να είναι 50 ΩΜ. 

 

Όταν η σύνθετη αντίσταση ποµπού-γραµµής µεταφοράς-κεραίας είναι ίδια, τότε και µόνο 
τότε, έχουµε µεταφορά όλης της ισχύος από τον ποµπό στην κεραία. ∆ιαφορετικά ένα µέρος 
της ισχύος επιστρέφει από την κεραία πίσω στη βαθµίδα εξόδου του ποµπού όπου και 
καταναλώνεται αυξάνοντας όχι µόνο τη θερµοκρασία της, αλλά και δηµιουργώντας 
επικίνδυνες τάσεις και υπερεντάσεις ανάµεσα στα εξαρτήµατα από τα οποία έχει 
κατασκευαστεί. 

 

Η αύξηση της θερµοκρασίας, και οι επικίνδυνες τάσεις και υπερεντάσεις συχνά οδηγούν στη 
δηµιουργία εκτεταµένων και δαπανηρών βλαβών στους ποµπούς και όχι µόνο. Η επιστροφή 
αυτής της µη ακτινοβοληµένης από την κεραία ισχύος, µέσα από τη γραµµή µεταφοράς 
δηµιουργεί παρεµβολές σε συσκευές µε ελαττωµένη αντοχή σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία, 
προκαλεί την εµφάνιση ραδιοσυχνότητας στο κέλυφος του ποµποδέκτη, δηµιουργεί πλάγιο 
τόνο σε όσους φορούν ακουστικά την ώρα της εκποµπής, και πολλές φορές οι χειριστές 
αισθάνονται ένα ελαφρό «τσίµπηµα» στα χείλη τους όταν ακουµπήσουν σε µεταλλικό 
σηµείο του µικροφώνου κλπ. 

 

Στον διπλανό πίνακα φαίνεται πολύ καθαρά η απώλεια 
στην ισχύ που ακτινοβολεί η κεραία σε σχέση µε τα 
στάσιµα που παρουσιάζει το κεραιοσύστηµα του 
ραδιοερασιτεχνικού σταθµού. Μελετήστε τον πίνακα 
προσεκτικά και όχι επιπόλαια, εκτυπώστε τον και να τον 
έχετε πάντοτε σε εµφανές σηµείο στο Shack σας για να 
τον συµβουλεύεστε, θα εκπλαγείτε από το πόσο 
χρήσιµος θα σας φανεί!  

 

 

 

 

Ας δούµε τώρα αυτός ο πίνακας τι µας λέει: 

 

 

 

Έστω ότι έχουµε έναν ποµποδέκτη του οποίου ο ποµπός 
έχει ισχύ 100 Watt, αυτό σηµαίνει ότι οι  αριθµοί στη 
στήλη Power Transmitted ανταποκρίνονται ΑΜΕΣΑ σε 
εκπεµπόµενα Watt, και οι αριθµοί στη στήλη Power Re-
flected ανταποκρίνονται επίσης ΑΜΕΣΑ στην ισχύ που 
επιστρέφει στη βαθµίδα εξόδου του ποµπού. Σε ένα 
κεραιοσύστηµα απόλυτα προσαρµοσµένο, τα στάσιµα 
σύµφωνα µε τον πίνακα είναι µηδενικά και εποµένως, 
έχουµε την απόλυτη µεταφορά ισχύος 100% από τον 

ποµπό στην κεραία. 
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Αν το κεραιοσύστηµα παρουσιάζει 1:1,5 SWR-στάσιµα, τότε στην κεραία µεταβιβάζονται 96 
Watt και 4 Watt επιστρέφουν πίσω στον ποµπό. 

Με στάσιµα – SWR 1:3 στην κεραία µεταβιβάζονται 75 Watt, και 25 Watt επιστρέφουν στον 
ποµπό. Θα µε ρωτήσετε και τι έγινε αν αντί για 100 Watt η κεραία µας ακτινοβολήσει 75 
Watt; πόση διαφορά θα δει ο ανταποκριτής µας στο S-meter;  

 

 
Μέσα στο κόκκινο περίγραµµα φαίνονται τα Final της βαθµίδας εξόδου του ποµπού. 

 

Η απάντηση είναι όχι σηµαντική, το σηµαντικό είναι να κάνετε το εξής πείραµα: Πλησιάστε 
το χέρι σας σε ένα λαµπάκι πυρακτώσεως 4-5 Watt, είναι αυτά που χρησιµοποιούµε στα 
φωτιστικά των υπνοδωµατίων τη νύχτα. Θα νοιώσετε µια ποσότητα θερµότητας <Χ> να 
ζεσταίνει το δέρµα σας. Στη θέση αυτής της λάµπας τοποθετήστε µια ισχύος 25 Watt και 
τοποθετήστε στην ίδια απόσταση το χέρι σας, θα νοιώσετε µια κατά πολύ µεγαλύτερη 
ποσότητα θερµότητας να σας ζεσταίνει το χέρι. 

 

 

 

 

FET Transistor εξόδου ισχύος 150 Watt, τα υψηλά 
στάσιµα ενδέχεται να το καταστρέψουν. 

 

 

 

 

Ακριβώς αυτό συµβαίνει στη βαθµίδα εξόδου του ποµπού σας. Η ισχύς που επιστρέφει σε 
αυτή λόγω στασίµων κυµάτων προστίθεται στην ισχύ που καταναλώνει η ίδια η βαθµίδα 
εξόδου µε αποτέλεσµα τη θεαµατική αύξηση της θερµοκρασίας της, µε κίνδυνο για πιθανή 
βλάβη ή και καταστροφή της. 
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Πώς µπορούµε να µετρήσουµε τα στάσιµα κύµατα που έχει ένα κεραιοσύστηµα; 

Η απάντηση είναι µε µια γέφυρα στασίµων κυµάτων. ∆ηλαδή, µε ένα ειδικό όργανο 
µέτρησης που έχει την ικανότητα να µετρά την ισχύ που οδεύει από τον ποµπό προς την 
κεραία, την ισχύ που επιστρέφει από την κεραία προς τον ποµπό, να τις συγκρίνει και το 
αποτέλεσµα να το διαβάζουµε σε ένα όργανο κινητού πηνίου  ή ψηφιακό ενδείκτη-display.  

 
Γέφυρα στασίµων κυµάτων κινητού πηνίου. 

 
Ψηφιακή γέφυρα στασίµων κυµάτων 

Οι γέφυρες στασίµων κυµάτων είναι από µόνες τους ένα πολυσέλιδο κεφάλαιο µε το οποίο 
θα ασχοληθούµε κάποια στιγµή. Εκείνο το οποίο πρέπει να έχετε κατά νου είναι ότι όλες οι 
γέφυρες στασίµων κυµάτων ∆ΕΝ είναι ίδιες, κάθε γέφυρα κατασκευάζεται για να µετρά 
στάσιµα κύµατα µέσα σε µια περιοχή συχνοτήτων, κάθε µέτρηση έξω από αυτήν την περιοχή 
συχνοτήτων είναι λανθασµένη και εποµένως άχρηστη  και επικίνδυνη για την ασφάλεια του 
σταθµού µας. 

 
Γέφυρα στασίµων κυµάτων κατάλληλη για µετρήσεις στη Citizen Band αλλά ακατάλληλη για 

τις Ham Radio Bands 
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Πολλοί νέοι συνάδελφοι που προέρχονται από τη Citizen Band έχουν στην κατοχή τους 
γέφυρες στασίµων κατάλληλες για την µέτρηση στασίµων κυµάτων στην περιοχή 25-30 
ΜΗΖ. Αυτές οι γέφυρες είναι ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ για τη µέτρηση στασίµων κυµάτων στις 
ραδιοερασιτεχνικές περιοχές από 1.8 – 24 ΜΗΖ. Προσέξτε, οι γέφυρες κινούν τις βελόνες 
τους, οι ενδείξεις που διαβάζετε όµως ∆ΕΝ είναι σωστές. 

Για να είστε βέβαιοι αν η γέφυρα σας µπορεί να µετρήσει ΣΩΣΤΑ τα στάσιµα του 
κεραιοσυστήµατος του σταθµού σας διαβάστε τις προδιαγραφές της. ∆είτε το αληθινό 
παράδειγµα που ακολουθεί. 

 
Με εύρος ζώνης 1.6-60 ΜΗΖ, είναι κατάλληλη για τις ραδιοερασιτεχνικές περιοχές από 1.8-

52 ΜΗΖ. 

 

Η γέφυρα µετρά από 1.6 – 60 ΜΗΖ, οι ραδιοερασιτεχνικές περιοχές είναι µεταξύ 1.8 – 52 
ΜΗΖ εποµένως η γέφυρα είναι κατάλληλη. Προσέξτε! ποτέ δε χρησιµοποιούµε µια γέφυρα 
αν η κατώτερη και ανώτερη συχνότητα λειτουργίας της είναι ίσες ή µικρότερες από τις 
συχνότητες λειτουργίας του κεραιοσυστήµατος µας. Αν η γέφυρα του παραδείγµατός µας 
είχε εύρος λειτουργίας από 1.8-52 ΜΗΖ είναι παντελώς ακατάλληλη για να µετρήσει σωστά 
τις ακραίες περιοχές των 1.8 και 52 ΜΗΖ, αντίθετα µπορεί να µετρήσει θαυµάσια τις 
υπόλοιπες από 3,5 – 30 ΜΗΖ. 

 

Σε ποια σηµεία ενός κεραιοσυστήµατος δηµιουργούνται τα στάσιµα; 

 

Υπάρχουν συνολικά τρία σηµεία σε ένα κεραιοσύστηµα που µπορούν να δηµιουργηθούν 
στάσιµα κύµατα. 

 

Στην έξοδο του ποµπού, στην οποία συνδέεται η γραµµή µεταφοράς µέσω ενός οµοαξονικού 
συνδέσµου, όταν η σύνθετη αντίσταση εξόδου του ποµπού και η σύνθετη αντίσταση της 
γραµµής µεταφοράς ∆ΕΝ είναι ίδιες. Όλοι οι σύγχρονοι ποµποδέκτες έχουν σταθερή 
σύνθετη αντίσταση εξόδου του ποµπού τους 50 ΩΜ. Αν σε αυτή την έξοδο συνδεθεί κάθοδος 
µε οποιαδήποτε διαφορετική σύνθετη αντίσταση τότε έχουµε τη δηµιουργία στασίµων 
κυµάτων. Συνήθως οι ραδιοερασιτέχνες συνδέουν στην 50 ΩΜ έξοδο του ποµπού σε γραµµή 
µεταφοράς 75 ΩΜ, οπότε έχουµε εµφάνιση στασίµων κυµάτων λόγω της διαφορετικής τιµής 
που έχουν οι αντιστάσεις. 
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1. Στην είσοδο της κεραίας στην οποία συνδέεται η γραµµή µεταφοράς. Συνήθως όλες οι 
σύγχρονες εργοστασιακές κεραίες έχουν σύνθετη αντίσταση εισόδου 50 ΩΜ, αν συνδεθεί 
λοιπόν η κεραία των 50 ΩΜ µε γραµµή µεταφοράς διαφορετικής αντίστασης  πχ 75 ΩΜ, 
έχουµε δηµιουργία στασίµων κυµάτων. 
Λόγω µεταβολής της σύνθετης αντίστασης εισόδου της κεραίας λόγω µεταβολής της 
συχνότητας λειτουργίας της. Σε αυτή την περίπτωση η κεραία παρουσιάζει αντίσταση 50 ΩΜ 
πχ στους 14 ΜΗΖ, αν όµως την τροφοδοτήσουµε µε εναλλασσόµενο ρεύµα 1.8 ΜΗΖ, τότε η 
κεραία θα παρουσιάζει αντίσταση 3,3 ΩΜ! οπότε αµέσως παρουσιάζονται στάσιµα κύµατα. 
Με απλά λόγια στους 14ΜΗΖ η κεραία έχει αντίσταση εισόδου 50 ΩΜ, και καθόλου στάσιµα, 
στους 1.8 ΜΗΖ η κεραία παρουσιάζει αντίσταση 3.3 ΩΜ και 15!!! στάσιµα. 

Αν δεν έχουµε γέφυρα στασίµων κυµάτων µπορούµε να υπολογίσουµε τα στάσιµα ενός 
κεραιοσυστήµατος; Η απάντηση είναι ναι! µε µια απλή διαίρεση. ∆ιαιρούµε τις ανόµοιες 
αντιστάσεις µεταξύ τους και βρίσκουµε µε πολύ καλή προσέγγιση τα στάσιµα, 
παράδειγµα. 

Έχουµε µια κεραία µε αντίσταση εισόδου 50 ΩΜ, και διαθέτουµε µια κάθοδο µε σύνθετη 
αντίσταση 75 ΩΜ, τι στάσιµα θα µας δηµιουργήσει;  

                                   Αντίσταση γραµµής µεταφοράς 

                      SWR = ------------------------------------- 

                                           Αντίσταση κεραίας 

 

                                                    75 ΩΜ 

                                       SWR = ----------= > 

                                                    50 ΩΜ 

 

                                       SWR = 1,5 

 

Άρα το κεραιοσύστηµα µας θα έχει στάσιµα SWR=1: 1,5  

 

Ανατρέχουµε στον πίνακα στασίµων κυµάτων που βρίσκεται µερικές σελίδες πιο πίσω και 
βλέπουµε ότι: 

 
 Με  στάσιµα SWR 1:1,5 θα έχουµε επιστρεφόµενη ισχύ 4%, και εκπεµπόµενη ισχύ 96%, 
έστω ότι η ισχύς του ποµπού µας είναι 400 Watt πόση ισχύς θα ακτινοβολείται και πόση 
θα επιστρέψει στην βαθµίδα εξόδου του ποµπού; 

 

                                                               4 

                    Επιστρεφόµενη ισχύς =-------- * ισχύς ποµπού =>  

                                                              100 
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                                                                4 

                    Επιστρεφόµενη ισχύς = -------- * 400 Watt => 

                                                              100 

 

                 Επιστρεφόµενη ισχύς = 0,04 * 400 Watt => 

 

                 Επιστρεφόµενη ισχύς = 16 Watt 

 

Οπότε η εκπεµπόµενη ισχύς θα είναι: 400 Watt  - 16 Watt = 384 Watt. 

 

Αν πάλι κάποιος ενδιαφέρεται περισσότερο για την ισχύ που θα εκπέµπει και λιγότερο για 
την ισχύ που επιστρέφει µπορεί να λειτουργήσει ως εξής: 

 

                                                        96 

                   Εκπεµπόµενη ισχύς =------- * Ισχύς ποµπού 

                                                        100 

                         

                                                        96 

                   Εκπεµπόµενη ισχύς =------ * 400 Watt 

                                                       100 

 

                   Εκπεµπόµενη ισχύς = 0,96 * 400 Watt => 

 

                   Εκπεµπόµενη ισχύς = 384 Watt 

Κάθε ποµποδέκτης έχει κάποια όρια στασίµων κυµάτων µέσα στα οποία η βαθµίδα εξόδου 
του ποµπού του µπορεί να εργαστεί χωρίς να αντιµετωπίζει πρόβληµα. ∆ιαβάστε πολύ 
προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης του ποµποδέκτη σας σε αυτό το σηµείο για να γνωρίζετε 
τα ασφαλή όρια λειτουργίας του. 

Συνήθως στο εγχειρίδιο σας θα συναντήσετε  κάτι σαν το παρακάτω παράδειγµα… 

 
Σε ελεύθερη µετάφραση ο κατασκευαστής λέει ότι: Αφού κάνετε τις συνδέσεις 
προσαρµόστε τις αντιστάσεις της γραµµής µεταφοράς και της κεραίας ώστε τα στάσιµα να 
είναι ίσα ή λιγότερα από 1:1,5. 

Με άλλα λόγια ο ποµποδέκτης σας µπορεί να λειτουργήσει µε ασφάλεια όταν τα στάσιµα 
στο κεραιοσύστηµα είναι λιγότερα από 1:1,5. 

Αν όµως τα στάσιµα είναι περισσότερα τι θα συµβεί; 

Ο κατασκευαστής είναι σαφής… 
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Σε ελεύθερη µετάφραση ο κατασκευαστής λέει: Το κύκλωµα προστασίας του ποµποδέκτη 
θα ενεργοποιηθεί όταν τα στάσιµα είναι περισσότερα από 1:2.5. Πάντως µη βασιστείτε σε 
αυτό, αλλά φροντίστε να διορθώσετε τη λειτουργία του κεραιοσυστήµατός σας. 

Πώς λοιπόν γίνεται αυτή η διόρθωση της λειτουργίας του κεραιοσυστήµατος; 

 

 
Υπάρχουν αρκετοί τρόποι, µε πλέον διαδεδοµένο την τοποθέτηση ενός ANTENNA TUNER 
µεταξύ του ποµποδέκτη και της γραµµής µεταφοράς, ή µεταξύ της γραµµής µεταφοράς 
και της κεραίας. Σκοπός του antenna tuner είναι να προσαρµόσει την σύνθετη αντίσταση 
εξόδου του ποµποδέκτη στην σύνθετη αντίσταση της γραµµής µεταφοράς, ή να 
προσαρµόσει την σύνθετη αντίσταση της γραµµής µεταφοράς στη σύνθετη αντίσταση 
εισόδου της κεραίας.  

 

Τα antenna tuner από πλευράς τοποθέτησης στη διάταξη ποµποδέκτης – γραµµή 
µεταφοράς – κεραία διακρίνονται σε: 

Εσωτερικά που τοποθετούνται συνήθως επάνω, κάτω ή δίπλα στον ποµποδέκτη και 
εξωτερικά ή antenna tuner ιστού και τοποθετούνται επάνω στον ιστό-πύργο πολύ κοντά 
στην κεραία. 

 
Εξωτερικό antenna tuner ιστού. 

 

Προσοχή τα εσωτερικά antenna tuner ∆ΕΝ µπορούν να εργαστούν σε εξωτερικό χώρο 
γιατί  ∆ΕΝ είναι αδιάβροχα. Αντίθετα ΟΛΑ τα antenna tuner εξωτερικού χώρου είναι 
αδιάβροχα και ορισµένα από αυτά µπορούν να εργαστούν ΚΑΙ µέσα στο Shack. 
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Υπάρχουν δύο ειδών antenna tuner, τα αυτόµατα και τα χειροκίνητα. Η κάθε κατηγορία 
έχει τα υπέρ και τα κατά της. 

 

 
 

Τα αυτόµατα antenna tuner έχουν απλό χειρισµό, συνήθως απαιτείται η πίεση ενός 
διακόπτη για να ενεργοποιηθεί, ένα πλήθος µνηµών όπου αποθηκεύονται τα στοιχεία 
συντονισµού για κάθε περιοχή συχνοτήτων ξεχωριστά, τα περισσότερα συνεργάζονται 
µέσω καλωδιακού αυτοµατισµού µε τους περισσότερους δηµοφιλής ποµποδέκτες της 
αγοράς, και συνήθως επιτυγχάνουν προσαρµογή µε λόγο στασίµων κυµάτων γύρω στο 
1:1,5 ή και λιγότερα. 
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Το χειροκίνητο antenna tuner βασίζει τη λειτουργία του στο χειρισµό και τις δεξιότητες 
του ραδιοερασιτέχνη, ο οποίος µόνος του πρέπει να επιλέξει το σωστό συνδυασµό 
αυτεπαγωγής και χωρητικότητας ώστε να δηµιουργήσει τις σωστές συνθήκες  για την 
προσαρµογή των αντιστάσεων του κεραιοσυστήµατος. 

∆εν διαθέτουν µνήµες, δεν απαιτούν τάση για τα εργαστούν, και φυσικά δεν διαθέτουν 
κάποιου είδους καλωδιακό αυτοµατισµό για  συνεργασία µε τον ποµποδέκτη. Συνήθως 
ένας έµπειρος ραδιοερασιτέχνης µε ένα χειροκίνητο antenna tuner επιτυγχάνει καλύτερο 
συντονισµό από ότι µε ένα αυτόµατο. 

 

 
Antenna tuner µε ασύµµετρη διασύνδεση  

Από πλευράς διασύνδεσης antenna tuner/ γραµµής µεταφοράς τα tuner διακρίνονται σε 
ασύµµετρα, και σε συµµετρικά µε περισσότερο διαδεδοµένα τα ασύµµετρα.  

 
Antenna tuner µε συµµετρική διασύνδεση. 

Όσον αφορά τις συχνότητες λειτουργίας υπάρχουν: 

 
Antenna tuner Βραχέων κυµάτων πχ  3.5-30 ΜΗΖ 
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Antenna tuner VHFL πχ. 50 - 54 MHZ 

 
Antenna tuner VHFL πχ. 144-220 MHZ 

 
Antenna tuner UHF πχ. 430-440 MHZ 

Παρατηρήστε προσεκτικά ότι εκτός από το antenna tuner των βραχέων κυµάτων, 
υπάρχουν και antenna tuner για τα VHF και τα UHF. Σας καλώ σε αυτήν την παρατήρηση 
γιατί στην Ελληνική Ραδιοερασιτεχνική κοινότητα για κάποιο περίεργο λόγο οι 
περισσότεροι ραδιοερασιτέχνες ∆ΕΝ χρησιµοποιούν antenna tuner στα VHF/UHF! 
Ξοδεύουν κυριολεκτικά µια περιουσία για την αγορά ενός antenna tuner για να 
προστατέψουν τον ποµποδέκτη των Βραχέων κυµάτων, αλλά κυριολεκτικά δεν δίνουν 
δεκάρα για να αγοράσουν ένα antenna tuner για να προστατέψουν τον VHF/UHF 
ποµποδέκτη τους. 

Για κάποιο ανεξήγητο λόγο υπάρχει η εντύπωση ότι τα βραχέα «καίγονται» από τα 
στάσιµα, ενώ τα V/U δεν παθαίνουν τίποτε! Αγαπητοί µου σας πληροφορώ ότι αυτή η 
εντύπωση είναι παντελώς λανθασµένη, οι ποµποδέκτες V/U και καίγονται, και έχουν 
ελαττωµένη εκποµπή / λήψη εξαιτίας των στασίµων κυµάτων, ακριβώς όπως οι 
ποµποδέκτες των βραχέων κυµάτων.  

Πώς όµως εργάζονται τα antenna tuner; 

Στην πραγµατικότητα ένα antenna tuner είναι ένας ρυθµιζόµενος, κατά περίπτωση, 
µετασχηµατιστής σύνθετων αντιστάσεων, που αποτελείται από δύο τµήµατα: 
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1. Το τµήµα εισόδου το οποίο αναλαµβάνει να προσαρµόσει τη σύνθετη αντίσταση της 
εξόδου του ποµποδέκτη στη σύνθετη αντίσταση εισόδου του antenna tuner έτσι ώστε ο 
ποµποδέκτης να «βλέπει» στην είσοδό του ένα φορτίο 50 ΩΜ. 
Το τµήµα εξόδου το οποίο αναλαµβάνει να προσαρµόσει τη σύνθετη αντίσταση του 
συστήµατος γραµµή µεταφοράς – κεραία, στη σύνθετη αντίσταση εξόδου του antenna tuner. 
 

Με τον τρόπο αυτό, ο ποµπός βλέπει 50 ΩΜ φορτίο στην έξοδό του οπότε στέλνει όλη την 
ισχύ του στο antenna tuner, το antenna tuner  τώρα εργάζεται «σαν ποµπός» του οποίου η 
σύνθετη αντίσταση εξόδου είναι προσαρµοσµένη στη σύνθετη αντίσταση του συστήµατος 
γραµµή µεταφοράς – κεραία στέλνοντάς του τη µέγιστη δυνατή ισχύ για να ακτινοβοληθεί 
από την κεραία. 

 
Καταλαβαίνετε βέβαια ότι αυτή η εξήγηση είναι εξαιρετικά απλοϊκή, αλλά πιστεύω απόλυτα 
κατανοητή. Τα antenna tuner ∆ΕΝ µπορούν να προσαρµόσουν οποιοδήποτε κεραιοσύστηµα 
στην έξοδο ενός ποµποδέκτη, αλλά ούτε και να διαχειριστούν οποιαδήποτε ισχύ. Υπάρχουν 
σαφή όρια που ο κάθε κατασκευαστής αναφέρει µε απόλυτη σαφήνεια στο εγχειρίδιο 
χρήσης. Ας δούµε κάποια παραδείγµατα: 

1. «The ΧΧΧΧ is a 200-Watt antenna tuner». ∆ηλαδή το antenna tuner µπορεί να 
διαχειριστεί ισχύ έως 200 Watt. Μην επιχειρήσετε ποτέ να το τροφοδοτήσετε µε µεγαλύτερη 
ισχύ, το tuner κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή βλάβη από σπινθηρισµούς στον µεταγωγικό 
διακόπτη και τους µεταβλητούς πυκνωτές ή υπερθέρµανση και καταστροφή του ή των 
πηνίων προσαρµογής. 
2. «The tuner covers 1.8-30 MHz and tunes almost any coax type antenna.» ∆ηλαδή το 
tuner καλύπτει το φάσµα από 1.8-30 ΜΗΖ και   προσαρµόζει σχεδόν οποιονδήποτε τύπο 
ασύµµετρης κεραίας. Ή «The tuner covers 1.8-30 MHz and tunes almost any balanced-feed 
type antenna». ∆ηλαδή το tuner καλύπτει το φάσµα από 1.8-30 ΜΗΖ και προσαρµόζει 
σχεδόν οποιονδήποτε τύπο συµµετρικής κεραίας. 
«To avoid problems matching keep the lines around these lengths: 

     160 meter dipole: 35-60, 170-195 or 210-235 feet. 

         80 meter dipole: 34-40, 90-102 or 160-172 feet. 

         40 meter dipole: 42-52, 73-83, 112-123 or 145-155 feet.»   

      ∆ηλαδή, για να αποφύγετε προβλήµατα προσαρµογής κρατήστε τα  

      µήκη των κεραιών ως εξής: 

      160m δίπολο : 35-60 ή 170-195 ή 210-235 πόδια. 
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         80m δίπολο: 34-40 ή   90-102 ή 160-172 πόδια. 

         40m δίπολο: 42-52 ή   73- 83, ή 145-155 πόδια.»   

       

      Σε αντίθεση µε τη γενική εντύπωση που υπάρχει, τα antenna   

      tuner ∆ΕΝ συντονίζουν ΠΑΝΤΟΤΕ οποιουδήποτε µήκους κεραία σε  

      µια επιλεγµένη συχνότητα εκποµπής. Πολλές φορές υπάρχει  

      αδυναµία από την πλευρά του tuner να συντονίσει ορισµένα µήκη  

      κεραιών, σεβαστείτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή και επιλέξτε  

      ένα µήκος που να µπορεί να προσαρµόσει µε επιτυχία το tuner. 

      Αν θέλαµε για παράδειγµα να χρησιµοποιήσουµε µια δίπολη κεραία  

      για τα 160,80 και 40m µε το tuner του παραδείγµατος µας, ένα  

      κοινά αποδεκτό µήκος διπόλου είναι είτε τα 80 είτε τα 150  

      πόδια. 

Μια ιδιαίτερη σηµαντική παράµετρος ενός antenna tuner είναι η ικανότητά του να 
προσαρµόζει τη χαµηλή ή υψηλή σύνθετη αντίσταση που παρουσιάζει µια κεραία στην 
είσοδό της, στην σύνθετη αντίσταση του ποµποδέκτη. ∆ιαβάστε πολύ προσεκτικά τι 

αναφέρει κάποιος κατασκευαστής για το antenna tuner που παράγει: 

 
      Σε ελεύθερη µετάφραση ο κατασκευαστής αναφέρει ότι το tuner  

      µπορεί να προσαρµόσει κεραίες των οποίων οι σύνθετες   

      αντιστάσεις είναι µεταξύ 12 και 1600 ΩΜ. 

 

 

Εποµένως, εσείς µπορεί να αγοράσατε το tuner των ονείρων σας αλλά, αν η κεραία σας 
παρουσιάζει σύνθετη αντίσταση µικρότερη από 12 ΩΜ ή µεγαλύτερη από 1600 ΩΜ, τότε 
το αποτέλεσµα της συνεργασίας τους θα είναι µακράν κατώτερο των προσδοκιών σας! 

 

Χωρίς αµφιβολία το antenna tuner είναι µια συσκευή πολύτιµη για τη λειτουργία του 
σταθµού µας, αλλά µόνο όταν πραγµατικά ο ραδιοερασιτέχνης γνωρίζει όχι µόνο πώς να 
το χειριστεί, αλλά και ποια είναι τα όρια του. 

 

Οι ραδιοερασιτέχνες χρησιµοποιούν πολλών ειδών κεραιοσυστήµατα, ανάλογα µε τις 
ανάγκες τους, τις οικονοµικές δυνατότητες τους, ή και ανάλογα µε τις δυνατότητες που 
έχει ο φυσικός χώρος στον οποίο θα τοποθετήσουν τα κεραιοσυστήµατά τους. 

 

Προκειµένου να καλυφθούν οι διαφορετικές ανάγκες των κεραιοσυστηµάτων 
αναπτύχθηκαν και διαφορετικών ειδών antenna tuner, ας τα δούµε… 

 

Για τις συµµετρικές γραµµές µεταφοράς χρησιµοποιούνται antenna tuner τα οποία έχουν 
ασύµµετρη είσοδο και συµµετρική έξοδο, δείτε στο επόµενο παράδειγµα.. 
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Antenna tuner συµµετρικής γραµµής µεταφοράς. 

 

Για τις ασύµµετρες γραµµές µεταφοράς χρησιµοποιούµε antenna tuner τα οποία έχουν 
ασύµµετρη είσοδο και ασύµµετρη έξοδο, δείτε το επόµενο παράδειγµα. 

 

 
Antenna tuner ασύµµετρης γραµµής µεταφοράς. 

 

Πολλές φορές οι ραδιοερασιτέχνες χρησιµοποιούν ένα Radom Wire είτε για να καλύψουν 
τις περιστασιακές ανάγκες ενός Field day είτε γιατί δεν έχουν την αντικειµενική 
δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν µια άλλη κεραία, για την προσαρµογή αυτών των 
κεραιών. Οι κεραίες random wire απαιτούν ειδικά antenna tuner σαν το επόµενο… 
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Portable Antenna tuner κατάλληλο για κεραίες random wire. 

Αν και στην Ελλάδα δεν είναι διαδεδοµένες οι κεραίες τύπου «Loop», για λόγους τάξεως 
θα πρέπει να σας ενηµερώσω ότι και αυτές οι κεραίες απαιτούν ειδικό antenna tuner για 
την προσαρµογή τους µε την έξοδο του ραδιοερασιτεχνικού ποµποδέκτη. Στην επόµενη 
εικόνα µπορείτε να δείτε ένα… 

 
Antenna tuner κατάλληλο για την προσαρµογή κεραιών τύπου «Loop» 

Εκτός από τα χειροκίνητα antenna tuner που είδαµε µέχρι τώρα, υπάρχουν και τα 
αυτόµατα antenna tuner ιστού. Πρόκειται για µονάδες συντονισµού οι οποίες στην 
πλειοψηφία τους αποτελούνται από δύο τµήµατα, τη µονάδα χειρισµών που βρίσκεται  

µέσα στο Shack και τη µονάδα συντονισµού που βρίσκεται συνήθως επάνω σε έναν ιστό 
ή πύργο. Ας δούµε µερικά…  
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Αυτή είναι η µονάδα τηλεχειρισµού που βρίσκεται στο shack. 

 

 

 

 
Και αυτή είναι η µονάδα που τοποθετείται επάνω στον ιστό – πύργο. 

 

 

 

Όσον αφορά το εσωτερικό τους δείτε το, γεµάτο ρελέ, πηνία, πυκνωτές, αλλά και τη 
ψηφιακή µονάδα που φιλοξενεί τον µικροεπεξεργαστή µε τα περιφερειακά του. 
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Το εσωτερικό ενός αυτόµατου antenna tuner. 

 

Στην επόµενη εικόνα φαίνεται ένα antenna tuner ιστού, αυτά τα tuner δεν αρκεί να είναι 
λειτουργικά, αλλά και αδιάβροχα!  

 

 

 
Antenna tuner ιστού, επάνω στον ….. ιστό. 

 

Σε όλα τα παραπάνω παραδείγµατα είδαµε tuner κατασκευασµένα εκτός Ελλάδος.  

 

Η επόµενη εικόνα  δείχνει  το εσωτερικό ενός…  

Κορυφαίου antenna tuner, το <Κ> κεφαλαίο, Ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής 
από έναν εξαιρετικά ταλαντούχο και έµπειρο  Έλληνα Μηχανικό τον πολύ αγαπητό φίλο 
και συνάδελφο, SV1NL ή όπως όλοι τον ξέρουµε τον Στέφανο.  
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Ένα από τα περίφηµα antenna tuner του Στέφανου που συντονίζουν από ένα 

«κατσαβίδι» έως ένα «µπουγαδόσυρµα» µε µηδενικά στάσιµα! 

 

 
SV1NL-Στέφανος, ο Έλληνας που συνδυάζει κορυφαία γνώση µε απίστευτη 

κατασκευαστική δεξιότητα.Για QSO στα 600 ΩΜ µαζί του επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 

http://www.users.otenet.gr/~sv6czr/tel_sv1nl.htm 
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Αν συγκρίνουµε τα εσωτερικά antenna tuner σε σχέση µε τα εξωτερικά και ειδικά όσα 
συνδέονται άµεσα µε την κεραία, τα δεύτερα έχουν σαφώς καλύτερη απόδοση, αυτός είναι 
και ο λόγος που τα τελευταία χρόνια τα antenna tuner ιστού προτιµούνται αν και είναι 
ακριβότερα. 

Ένα αυτόµατο antenna tuner, και ειδικά όσα είναι split-type δηλαδή αποτελούνται από δύο 
µέρη, µια εσωτερική µονάδα τηλεχειρισµού και µια εξωτερική  µονάδα  προσαρµογής, δεν 
είναι εύκολη υπόθεση. Στην ουσία ο ραδιοερασιτέχνης  ζητά από ένα µικροεπεξεργαστή να 
βρει σε δευτερόλεπτα τον κατάλληλο συνδυασµό LC, ώστε να προσαρµόσει τον ποµποδέκτη 
στο κεραιοσύστηµα µε το µικρότερο δυνατό λόγο στασίµων κυµάτων. 

Το εγχείρηµα αυτό άλλοτε στέφεται µε απόλυτη επιτυχία οπότε διαβάζουµε στάσιµα 1:1, και 
άλλοτε µε σχετική επιτυχία. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζετε τις δυνατότητες του 
tuner σας από το εγχειρίδιο χρήσης του. ∆είτε στα επόµενα παραδείγµατα τι αναφέρουν οι 
κατασκευαστές στα εγχειρίδια χρήσης των αυτόµατων antenna tuner που διαθέτουν στην 
αγορά. 

 

Πρώτο παράδειγµα  

 

 
Στις προδιαγραφές του παραδείγµατός µας φαίνεται καθαρά ότι το tuner µπορεί να 
προσαρµόσει πολύ «κοντές» αλλά και πολύ «µακριές» κεραίες σε σχέση µε το µήκος 
κύµατος εκποµπής του σταθµού. Η προσαρµογή γίνεται σε οποιαδήποτε συχνότητα µεταξύ 
1.8 – 30 ΜΗΖ, και για τον σκοπό αυτό  χρησιµοποιεί συνολική χωρητικότητα 3961 pF σε 
βήµατα των 15pF, και συνολική αυτεπαγωγή 24,86µΗ σε βήµατα των 0,097µΗ.\ 

 

∆εύτερο παράδειγµα 
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Όλα τα αυτόµατα antenna tuner χαρακτηρίζονται από δύο βασικά στοιχεία:  

 

1. Τον λόγο στασίµων κυµάτων που πρέπει να ανιχνεύσουν για να ενεργοποιηθεί ο 
µηχανισµός προσαρµογής αντιστάσεων. 
Το εύρος του λόγου στασίµων που θα διαβάσουµε στη γέφυρα στασίµων κυµάτων µετά το 
συντονισµό. 
Το αυτόµατο antenna tuner, είτε είναι εσωτερικό, είτε είναι εξωτερικό. Για να ξεκινήσει τη 
λειτουργία προσαρµογής των σύνθετων αντιστάσεων µεταξύ της εξόδου του ποµποδέκτη και 
της γραµµής µεταφοράς, ή της γραµµής µεταφοράς µε την κεραία, ή να προσαρµόσει 
απευθείας την είσοδο της κεραίας στη γραµµή µεταφοράς, χρειάζεται να ανιχνεύσει µια 
επιστρεφόµενη τάση ευθέως ανάλογη του λόγου των στασίµων που υπάρχουν στο 
κεραιοσύστηµα.  

Στο παράδειγµά µας αυτός ο λόγος στασίµων κυµάτων πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 1:01 
έως 1:2. Αν λοιπόν κατά την εκκίνηση της λειτουργίας του το tuner ανιχνεύσει στάσιµα 
µεταξύ 1:01 έως 1:2 τότε αρχίζει τη διαδικασία της προσαρµογής των αντιστάσεων µε σκοπό 
να περιορίσει τα στάσιµα στο ελάχιστο. 

Κάποιες φορές αυτό είναι αδύνατο να συµβεί, σε αυτήν την περίπτωση το antenna tuner 
περιορίζει τα στάσιµα όσο µπορεί περισσότερο και στη συνέχεια µε κάποιο τρόπο ειδοποιεί 
τον ραδιοερασιτέχνη για την επιτυχία της προσαρµογής. Ο απλούστερος τρόπος είναι  οπτική 
ένδειξη µε διόδους LED όπως αναφέρεται στο εγχειρίδιο ενός γνωστού κατασκευαστή an-
tenna tunner. 

 

 
 

Σε ελεύθερη µετάφραση, όταν η διαδικασία της αυτόµατης προσαρµογής των σύνθετων 
αντιστάσεων ολοκληρωθεί, µια σειρά από αναλαµπές των διόδων LED, θα µας δείξει την 
επιτυχία της προσαρµογής έτσι: 

 

Μια αναλαµπή µας δείχνει ότι τα στάσιµα κύµατα είναι λιγότερα από 1:1.5  

∆ύο αναλαµπές δείχνουν ότι τα στάσιµα κύµατα κυµαίνονται µεταξύ  

1:1.6 -1:2. 

Τρεις αναλαµπές δείχνουν ότι τα στάσιµα κύµατα κυµαίνονται µεταξύ  

1:2.1 – 1:2.4 

Τέσσερις αναλαµπές δείχνουν ότι τα στάσιµα κύµατα κυµαίνονται µεταξύ  

1:2.6 – 1:3. 

Αν τα στάσιµα κύµατα είναι περισσότερα από 1:3, τότε µε αναλαµπές της διόδου LED έχουµε 
τον οπτικό σχηµατισµό του «SWR», δηλαδή στάσιµα. 

Φυσικά η καλύτερη ένδειξη είναι µε όργανο που παρέχει άµεση και ακριβή πληροφόρηση 
για το ύψος των στασίµων του κεραιοσυστήµατος. 

Πολλοί κατασκευαστές αναφέρουν το ελάχιστο µήκος κεραίας που µπορούν να 
προσαρµόσουν µε επιτυχία σε σχέση µε τη συχνότητα λειτουργίας του ποµπού. ∆είτε το 
επόµενο παράδειγµα: 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  464646   

 
Όλα τα antenna tuner δεν βασίζονται στο ίδιο κύκλωµα, τόσο στον κόσµο των εµπορικών 
tuners, όσο και στον κόσµο των ιδιοκατασκευών.   Υπάρχουν πάρα πολλά και διαφορετικά 
κυκλώµατα προσαρµογής αντιστάσεων. Σε γενικές γραµµές κυριαρχούν δύο ειδών 
κυκλώµατα, το κύκλωµα τύπου «Τ» και το κύκλωµα τύπου «Π». Και τα δύο έχουν τα υπέρ 
και τα κατά τους. Στις επόµενες εικόνες µπορείτε να δείτε διάφορα κυκλώµατα antenna 
tuner. 

 
Antenna tuner µε κύκλωµα τύπου <Τ> 

 

 
Antenna tuner µε κύκλωµα τύπου «L» 
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Το περίφηµο Z-tuner, µε έξοδο για συµµετρική και ασύµµετρη  γραµµή. 

 

 

 

Επίλογος.. 

 

Το antenna tuner είναι η συσκευή που φροντίζει για την οµαλή ροή της ισχύος από τον 
ποµπό στο κεραιοσύστηµά µας. Φροντίζει επίσης για την οµαλή ροή του ρεύµατος που 
στέλνει η κεραία µας στο δέκτη µε την ελάχιστη δυνατή απώλεια. Είναι το µέσο για να 
χαιρόµαστε τα QSO µας χωρίς να αισθανόµαστε ανασφάλεια για την ασφάλεια των Finals του 
ποµπού µας. Είναι το κύκλωµα εκείνο που µετατρέπει ένα σύρµα τυχαίου µήκους σε κεραία 
ικανή να µας χαρίσει ατελείωτες ώρες QSO. 

 

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι σας προτρέπω να χρησιµοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ ένα antenna 
tuner στο σταθµό σας έστω και αν τα στάσιµα του κεραιοσυστήµατός σας είναι χαµηλά. 
Κάποια ηµέρα το tuner θα σώσει τα finals του ποµπού σας. 

 

Εύχοµαι σε όλους να είστε καλά, να χαίρεστε την οικογένειά σας, καλές δουλειές και πολλά 
και καλά DX! 

 

 

                                                                               de SV1NK 

 

                                                                                 Μάκης 
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DX NEWSDX NEWS  
 

Το DX Calendar δηµοσιεύεται κάθε µήνα.  

Ιδιαίτερη προσπάθεια 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! 

                                                                                                
___________________________________________________________________ 

******************************************************************* 

___________________________________________________________________ 
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PERIOD           CALL                                                   REF 
till  29/06      R1NU/p, R3BY/1, RU5D/1: Sidorov Island (EU-147)       1155 
till  29/06      R20RRC/1: Sidorov Island (EU-147)                     1155 
till  29/06      SD1B/6: Orust Island (EU-043)                         1154 
till  30/06      H44PA: Guadalcanal (OC-047)                           1153 
till  30/06      J49C: special callsign                                1144 
till  30/06      PS2013CCB: special event station                      1153 
till  30/06      R290PM: special callsign                              1153 
till  30/06      SN675B: special event station                         1153 
till  30/06      SV9/SV2FPU: Gavdos Island (EU-187)                    1154 
till  30/06      YB0D: Damar Besar Island (OC-177)                     1156 
till  01/07      8P9PW: Barbados (NA-021)                              1156 
till  01/07      CK3C: special callsign                                1151 
till  06/07      PJ5/K3TRM: St. Eustatius (NA-145)                     1156 
till  07/07      IB2PDT: special callsign                              1153 
till  07/07      OZ/DO6EBB: Fano Island (EU-125)                       1154 
till  07/07      PJ2/ON6DX: Curacao (SA-099)                           1154 
till  07/07      VQ93JC: Diego Garcia (AF-006)                         1154 
till  10/07      PJ4D: Bonaire (SA-006)                                1154 
till  17/07      R27, RA27, RT27, RU27: special prefixes               1145 
till  21/07      ZP99E: special station                                1153 
till  31/07      6M6M: Korea (6m special activity)                     1154 
till  October    T6MH: Afghanistan                                     1125 
till  November   RU0ZM/0: Russian District KT-13                       1155 
till  15/12      C91BGA: Mozambique                                    1155 
till  15/12      JW9JKA: Bear Island (EU-027)                          1153 
till  31/12      4A1TD: special callsign                               1143 
till  31/12      DL50FRANCE: special station                           1131 
till  31/12      DS4DRE/4: Hajo Island (AS-060)                        1150 
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 

29/06-30/06      DU9/JA1PBV or DU9/WK1S: Sarangani Islands (OC-175)    1156 
29/06-06/07      J79GV: Dominica (NA-101)                              1155 
29/06-09/07      KG4RX and KG4TO: Guantanamo Bay                       1155 
30/06-05/07      LX/OO6P: Luxemburg                                    1155 
30/06-01/07      SM/G3TTC: Seskaro (EU-139)                            1151 
June             H44IOTA: Florida Islands (OC-158)                     1155 
June             JG8NQJ/JD1: Minami Torishima (OC-073)                 1152 
June             RV3EFH/0: Bolshevik Island (AS-042)                   1139 
June             TU5DF: Cote d'Ivoire                                  1153 
01/07-31/12      9A280-9A289: special prefixes (Croatia)               1156 
01/07-07/07      H40IOTA: Nendo Island (OC-100)                        1142 
01/07-07/07      K2A-K2M: Original 13 Colonies Special Event           1156 
01/07-06/07      OJ0V: Market Reef (EU-053)                            1156 
01/07-31/07      SJ1SOP: special callsign (Gotland Island, EU-020)     1156 
01/07-31/07      TC150RC: special callsign                             1133 
02/07-09/07      6Y5/G3SWH: Jamaica (NA-097)                           1156 
03/07-19/07      CP1XRM: Bolivia                                       1156 

03/07-07/07      W0FK/4: Longboat Key (NA-034)                         1156 
04/07-03/08      CF3X: special callsign                                1156 
04/07-05/07      LA/G3TTC: Vardo (EU-141)                              1151 
05/07-09/07      PJ7/AF6KJ and PJ7/AF6WU: Sint Maarten (NA-105)        1156 
05/07-31/07      SF2X/p: Ledskar Island (EU-135)                       1156 
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05/07-21/07      SW8EA: Thassos Island (EU-174)                        1155 
06/07-16/07      FP/KV1J: Miquelon Island (NA-032)                     1156 
06/07-21/07      DG8HJ: Fehmarn Island (EU-128)                        1156 
06/07-25/07      HH5/KC0W: Haiti (NA-096)                              1156 
06/07-13/07      PJ7FF: Sint Maarten (NA-105)                          1155 
07/07-13/07      FO/UT6UD: Marquesas (OC-027)                          1156 
08/07-13/07      CE0X/WU2D: San Felix Island (SA-013)                  1156 
08/07-9/07       LA/G3TTC: Mageroya (EU-044)                           1151 
09/07-12/07      H40IOTA: Vanikolo/Utupua (OC-163)                     1142 
09/07-10/08      V47JA and V47HAM: St. Kitts (NA-104)                  1143 
10/07-14/07      FS/AF6KJ and FS/AF6WU: Saint Martin (NA-105)          1156 
13/07            LA/G3TTC: Tromsoya (EU-046)                           1151 
14/07-22/07      FO/UT6UD: Rurutu (OC-050), Austral Islands            1156 
14/07-16/07      H40IOTA: Reef Islands (OC-065)                        1142 
15/07-19/07      E51AND and E51KC: Mangaia (OC-159), South Cooks       1156 
15/07-16/07      LA/G3TTC: Hinnoya (EU-033)                            1151 
16/07-30/07      5R8NE: Nosy-Be (AF-057)                               1153 
16/07-20/07      HQ8D: Vivorillos Bank (NA-223)                        1155 
18/07-20/07      LA/G3TTC: Lofoten (EU-076)                            1151 
20/07-01/08      OX3LX: Tasillaq Island (NA-151)                       1151 
21/07-25/07      4O/UA3RF and 4O/RK3RB: Montenegro                     1154 
22/07-23/07      LA/G3TTC: Tomma (EU-062)                              1151 
23/07-29/07      EJ0PL: Aran Islands (EU-006)                          1153 
24/07-28/07      CF2I: Ile Verte (NA-128)                              1147 
24/07-29/07      IE9/IK6JRI: Ustica Island (EU-051)                    1153 
24/07-26/07      R20RRC/1: Morzhovets Island (EU-119)                  1156 
24/07-31/07      TM2BI: Belle-Ile-en-Mer (EU-048)                      1137 
25/07-29/07      9A/IV3LZQ, 9A/IV3PUT, 9A/IV3EDU, 9A3JH: EU-110        1149 
25/07-27/07      CT1BOP/p,CT1DIZ/p,CT1EEQ/p,CT1EGW/p: Bugio I. (EU-040)1155 
25/07-27/07      CT1EKD/p,CT1END/p,CT1IUA/p,CT4NH/p: Bugio I. (EU-040) 1155 
25/07-29/07      JA8COE/8: Yagishiri Island (AS-147)                   1153 
25/07-28/07      W4O: Ocracoke Island (NA-067)                         1153 
26/07-28/07      4O/UA3RF/p and 4O/RK3RB/p: Sv. Nikola Island (EU-163) 1154 
26/07-02/08      9A/HA0KA: Pag Island (EU-170)                         1155 
26/07-28/07      IJ7T: San Pietro Island (EU-073)                      1155 
26/07-29/07      JI3DST/JI1 and JI3DST/1: Shikine Island (AS-008)      1156 
26/07-28/07      TM7T: Chausey Islands (EU-039)                        1143 
26/07-28/07      PX8Z: Cotijuba Island (SA-060)                        1148 
27/07-28/07      CS5DX: Bugio Island (EU-040)                          1155 
27/07-28/07      IP1T: Tino Island (EU-083)                            1156 
27/07-28/07      LA/G3TTC: Tjome (EU-061)                              1151 
29/07-02/08      4O/UA3RF and 4O/RK3RB: Montenegro                     1154 
July             JG8NQJ/JD1: Minami Torishima (OC-073)                 1152 
July             RV3EFH/0: Bolshevik Island (AS-042)                   1139 
July             TU5DF: Cote d'Ivoire                                  1153 
02/08-09/08      MJ/OT9Z: Jersey (EU-013)                              1145 
03/08-23/08      KH6/F4GHS: Hawaii (OC-019)                            1155 
03/08-04/08      TO1PF: Reunion Island (AF-016)                        1137 
09/08-14/08      R20RRC/8: Zhuravlinyy Island (AS-109)                 1156 
August           RV3EFH/0: Bolshevik Island (AS-042)                   1139 
August           TU5DF: Cote d'Ivoire                                  1153 
06/09-16/09      XW: Laos * by 9M6DXX and others                       1145 
12/09-14/09      K4S: Sapelo Island (NA-058)                           1155 
20/09-06/10      IB2PDT: special callsign                              1153 
28/09-11/10      TN5MS: Republic of the Congo                          1153 
September        RV3EFH/0: Bolshevik Island (AS-042)                   1139 
September        TU5DF: Cote d'Ivoire                                  1153 
01/10-11/10      CY0P: Sable Island (NA-063)                           1155 
03/10-17/10      TO2TT: Mayotte (AF-027)                               1155 
15/10-21/10      YB9Y: Pulau Brassi (OC-276, new one)                  1156 
17/10-30/10      IG9Y: Lampedusa Island (AF-019)                       1149 
18/10-21/10      7L4PVR/1, 7N1GMK/1, 7N4VPS/1: Hachijo Island (AS-043) 1155 
18/10-21/10      JA1UNS/1 and JI1PLF/1: Hachijo Island (AS-043)        1155 
October          K9W: Wake Atoll (OC-053)                              1156 
October          RV3EFH/0: Bolshevik Island (AS-042)                   1139 
October          TU5DF: Cote d'Ivoire                                  1153 
01/11-10/11      HK0: San Andres Island (NA-033)                       1155 
05/11-18/11      T33A: Banaba Island (OC-018)                          1153 
08/11-20/11      XR0ZR: Juan Fernandez (SA-005)                        1148 
19/11-29/11      S2: Bangladesh * by Mediterraneo DX Club              1156 
Jan-Feb   2014   FT5ZM: Amsterdam Island (AF-002)                      1147 
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************************************************************************** 
 

                 425 DX NEWS HOME PAGE:  http://www.425dxn.org 
                 425 DX NEWS MAGAZINE:   http://www.425dxn.org/monthly 

 
************************************************************************** 

 
                               Direttore Responsabile 
                               Gabriele Villa,  I2VGW 

                   Giornalista Professionista - Tessera n. 071675 
                          Ordine Nazionale dei Giornalisti 

                                    Roma, Italia 
 

************************************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
Λάβαµε από τον OK1JMJ φίλο του Aegean DX group και µέλος του GIOTA award programme την παρά 
κάτω ενηµέρωση: 

 

AWARD  „Foundation Eastern Bohemia carcinology Czech Republic“ 
Conditions:  

�        Valid: 01. January 2008 

�        Mode: ALL 

�        Band: ALL 

�        The Award is issued for mixed mode QSQs, all CW, all PHONE, all VHF, all DIGI, all QRP and SWL 

�        Spell the name foundation „Foundation Eastern Bohemia carcinology Czech Republic“ using only first call-
sign suffix letter of each confirmed QSO’s. 

�        Joker is ocntact with callsign: OK1TAM, OK1XFI, OK9GOG, OK1WJH, OK1PHX, OK9ZOB, OK1ZHV, 
OK1XFC, OK1NZJ, OK3VO, OK1SMU, OK1MRX, OK1TPD, OK1FMS, OK1MJS, OK1MJT, OK1IRR, OK1DXO, 
OK1ZTO, OK1NVJ, OK3MP, OK1IVZ, OK1OHK, OK1RDD A OK1RHK. 

�        Proof:  GCR list 

�        Address:       Radioklub OK1OHK 

                        DDM 

                        Rautenkrancova 1241 

                        500 03 Hradec Kralove 

                        Czech Republic 

�        Award manager: Vojtech Horak, OK1ZHV 

�        Award fee for all 100,- Kč or 5 € 

 
Καλή επιτυχία σε όλους πολλά New One  

www.aegeanDXgroup.gr 

  

                                                                       73 de SV8CYV Vassilis 
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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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