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∆ιαβάστε σε
αυτή την έκδοση:
Κύµα...
Ε.Ρ.Β.Ε...
Υβριδικά...
RFI filter
Νέο αίµα...
Τριαθλον...

Sx8aeg...
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Το «5
«5--9» εκδίδεται µηνιαία
και µπορείτε να το βρείτε
στην ιστοσελίδα µας
(www.5
www.5--9report.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.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.

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σελίδα 2

ΥΒΡΙ∆ΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΑ
Γράφει ο Ντίνος Ψιλογιάννης.
SV1DB
din.boxmail@gmail.com

Με το τεύχος αυτό συµπληρώσαµε 3 χρόνια τακτικής και ανελλιπούς παρουσίας και µπαίνουµε στον
4ο χρόνο µε τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις αναφορικά µε την ενηµέρωσή σας.
Από τα e-mails που µε κατακλύζουν καθηµερινά διαλέγω τα θέµατα που απασχολούν την πλειονότητα
και τα παρουσιάζω µε εκλαϊκευµένη «γλώσσα» για όλα τα επίπεδα των αναγνωστών µας.
∆εν θα κάνω επίδειξη γνώσεων ούτε το 5-9 report είναι αποκλειστικά επιστηµονική έκδοση που θα
αποδείξουµε ή να λύσουµε την ανώτατη επίλυση των προβληµάτων σας, το έχω επαναλάβει πολλές
φορές ότι ο Ραδιοερασιτέχνης ανεξαρτήτως επαγγέλµατος διψάει για «σωστή» γνώση που θα τον
κάνει µέτοχο της τεχνολογίας, για να µπορέσει να οργανώσει τον σταθµό, τις κεραίες την επικοινωνία
αλλά πρωτίστως την ασφάλεια την δική του της οικογένειάς του αλλά και των περιοίκων.
Στο πρώτο άρθρο µου τον Φεβρουάριο του 2011 τεύχος 111 ξεκίνησα µε το πιο σοβαρό θέµα την
Αντικεραυνική προστασία στον σύγχρονο ραδιοερασιτεχνικό σταθµό συνέχισα και στο 112
και στο 116 για το συµπλήρωµα µε τις γειώσεις.
Προσωπικά πιστεύω
ποµποδέκτες κλπ.

ότι αυτό το θέµα είναι το πιο σοβαρό µετά έρχονται όλα τα άλλα

κεραίες,

Στην χώρα µας έχουµε πλέον των 15 εταιρειών που ασχολούνται µε την αντικεραυνική προστασία
αλλά και σοβαρά και καταξιωµένα Aνώτερα και Aνώτατα Eκπαιδευτικά Iδρύµατα, Τεχνικές σχολές,
Τηλεπικοινωνιακές σχολές , των Ενόπλων δυνάµεων που κανένα δεν ασχολήθηκε όλα αυτά τα
χρόνια µε µία έστω πτυχιακή ή διπλωµατική εργασία µε την ιδιάζουσα περίπτωση των
τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων, ιστοί - κεραίες , και την συµπεριφορά τους διότι
υπεισέρχονται και άλλες παράµετροι όταν ένας τηλεπικοινωνιακός ιστός µε κεραίες και οµοαξονικές
γραµµές γίνεται δέκτης κεραυνικών φορτίων τεύχος 112 σελίδα 2-4.
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Και φυσικά δεκάδες πλέον Συλλόγους Ραδιοερασιτεχνών που µε λύπη το εκφράζω, δεν ενηµερώνουν
τα µέλη τους... Όλοι µα όλοι καλύπτουν το αντικείµενο µε λύσεις όπως ακίδα, κάθοδος ,τρίγωνο
γειώσεως, και τα τελευταία χρόνια θεµελιακή γείωση , άντε και ένας κλωβός περιµετρικός στα κτίρια
του ΟΤΕ... Αυτά είναι γνωστά από το 1700...
Χωρίς ουσιώδεις αλλαγές µε εξαιρέσεις τα Ραδιενεργά αλεξικέραυνα τα οποία αφού επί 30 χρόνια
δεν βελτίωσαν αντίθετα ρύπαναν το περιβάλλον και τα προαύλια των σχολείων και κακήν κακώς
αποµακρύνθηκαν , ήδη αντικαθίστανται µε
«πρώιµου Οχετού» που υπόσχονται µεγάλες εκτάσεις
προστασίας... Ουδέν σχόλιο θα αναφερθώ σε άλλο άρθρο γιατί η ∆ιεθνής επιστηµονική κοινότητα
έχει πολλά σχόλια στο µέγεθος της ακτίνας που προστατεύουν.
∆εν χρειάζεται να σας κάνω κοινωνούς του Advanced Lightning Physics µε ολοκληρώµατα και
τύπους ανώτερων µαθηµατικών , προτιµώ µε απλά λόγια να σας δώσω να κατανοήσετε την ουσία.
Όλοι οι ανωτέρω λαµβάνουν τις κατασκευές και την προστασία τους σχεδόν µε ενιαία αντιµετώπιση
διότι δεν έχουν ασχοληθεί µε το θέµα των τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων παρ όλη την έξαρση
της κινητής τηλεφωνίας και των εκατοντάδων αναµεταδοτών –κυψελοειδών δικτύων αλλά και
αναµεταδοτών τηλεοράσεως ακόµη και ραδιοφωνικών – τηλεοπτικών σταθµών.
Το µόνο θετικό που έχω διαπιστώσει ότι κατήργησαν οι περισσότεροι την κάθοδο από την ακίδα της
κορυφής µέχρι την βάση των ιστών . κατάλαβαν ότι το δικτύωµα έχει µεγαλύτερη και χαµηλότερη
αντίσταση από τον χάλκινο αγωγό...που θεωρείται περιττός εκτός και εάν ο ιστός είναι ξύλινος...
Αλλά η ακίδα ακίδα.
Μα θα µου πείτε τα έχεις βάλει µε την ακίδα ναι δεν δέχοµαι να τα βάζω µε την φύση απλά την
σέβοµαι και την θέλω υπό έλεγχο ...
∆εν είµαι ο ∆ίας ...
αλλά αφού υπάρχει λύση να ΕΚΤΟΝΩΣΩ
τον κεραυνό γιατί να τον
ΠΡΟΚΑΛΕΣΩ δεν θέλω να πέσει στην ακίδα µου δεν θέλω να δηµιουργήσω τροµερά µαγνητικά
πεδία
τον σέβοµαι και τον βοηθώ να µου δηµιουργήσει ένα όµορφο κυανό ιονισµό για µερικά
δευτερόλεπτα από το να µου αλλάξει τα φώτα τα αυτιά και τις εγκαταστάσεις µου.
∆ύο έµπειροι τεχνικοί της γνωστής Collins Radio σήµερα Rockwell- Collins µε εµπειρία στην
αντικεραυνική προστασία των αεροσκαφών που µετέπειτα µεταπήδησαν στην NASA κατέθεσαν το
1973 την σχετική πατέντα για την εκτόνωση και αποτροπή των κεραυνών σε τηλεπικοινωνιακές
εγκαταστάσεις και όχι µόνο .
Με λίγα λόγια το Υβριδικό* σύστηµα εκτονώσεως δεν είναι τίποτα άλλο από µία παθητική
οριζοντίως και 1200
διάταξη πολλαπλών ακίδων σε σφαιρική µορφή που καλύπτει 3600
κατακόρυφα.
Υβριδικό αλεξικέραυνο ΙΝΟΧ
Αυτό είναι σοβαρό διότι δεν γνωρίζουµε από πια κατεύθυνση
θα έρθουν τα φορτισµένα σύννεφα.
Σε αντίθεση µε τις ακίδες
ακτίνας 900 µοιρών.

που έχουν ένα κάθετο τόξο

Τα εν λόγω Υβριδικά* αλεξικέραυνα χρησιµοποιούνται
κατά κόρο σε υψηλούς ιστούς τα τελευταία 40 χρόνια µε
µηδενισµό των κεραυνών από τις χιλιάδες εκκενώσεις που
είχαν ετησίως και µάλιστα σε περιοχές µε τον υψηλότερο
ισοκεραυνικό δείκτη στον κόσµο την Florida των ΗΠΑ.
Το πως λειτουργούν είναι απλό.
* Υβριδικό αλεξικέραυνο : είναι εκείνο που συνδιάζει την κλασική µορφή του Αλεξικέραυνου
ακίδας αλλά φέρει επί πλέον πολλαπλές ακίδες προς όλες τις κατευθύνσεις είναι «µεταλλαγµένο» µε
άλλα λόγια . Αυτή η µεταλλαγή αντί να προσκαλεί τα κεραυνικα φορτία τα µετατρέπει σε ιονισµό
λόγω των πολλαπλών σηµείων που αναγκάζουν το «νέφος» µε τα υψηλά φορτία να βρίσκει ήπια
διέξοδο µέσω της δηµιουργίας ιονισµού .
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Έτσι εκτονώνεται η µεγάλη ισχύς των χιλιάδων
Αmpere σε µισό Ampere ( 0,5 A ) ΜΟΝΟ.
Ακίνδυνη ένταση που αποχετεύεται στην γη χωρίς καµία περαιτέρω ζηµιά , θόρυβο κλπ
φαινόµενα που συνοδεύουν µια πτώση κεραυνού σε απλή ακίδα.
Πρόσφατα είχαµε πτώση κεραυνών στο άγαλµα του Ιησού Λυτρωτή στο Rio De Janeiro στην
Βραζιλία που δηµιούργησε και φθορές στα άκρα παρά τις πολλές απλές µεµονωµένες ακίδες
που προσκάλεσαν τα φορτία ...

Βέβαια υπήρξαν και πικρόχολα σχόλια
«φυσικά» κεραυνικα φαινόµενα.
Ενώ ως συνήθως

ότι ούτε το άγαλµά του ο Ιησούς

δεν

απέτρεψε

από τα

οι µηχανικοί και τεχνικοί τα φορτώνουµε στις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Αντίθετα οι χιονοδροµικές εγκαταστάσεις στο Telluride τοποθέτησαν προστατευτικές διατάξεις DAS
(dissipation Aray Systems ) για περαιτέρω προστασία τόσο των εγκαταστάσεων των Lift αλλά και
των επισκεπτών.

Τα συστήµατα αυτά δεν προστατεύουν απλά,

ΑΠΟΘΟΥΝ στην κυριολεξία

τα φορτισµένα νέφη.
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.
Στο διάγραµµα φαίνεται καθαρά ότι η απλή ακίδα αυξάνει λόγω της µοναδικής «στενής» οδού
το φορτίο και προκαλεί τον γνωστό θόρυβο του κεραυνού κατά την πτώση του, σε αντίθεση µε τα
συστήµατα πολλαπλών ακίδων που ελαττώνουν το επίπεδο του κεραυνικου δυναµικού και το
απορροφούν µέσα σε µερικά δευτερόλεπτα µε την δηµιουργία Ιονισµού.
Στην http://www.youtube.com/watch?v=P175ewzhqIs
Μπορείτε να δείτε εξοµοίωση κεραυνού σε ακίδα και υβριδικό.
Για να καταλάβετε πως λειτουργεί για κάθε άλλη απορία στο
din.boxmail@gmail.com

Προστασία τηλεπικοινωνιακών ιστών στην Florida µε πολλαπλά Υβριδικά αλεξικέραυνα
λόγω της υψηλής ετήσιας κεραυνικής δραστηριότητας.
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Η ξύλινη κολώνα µεταφοράς υψηλής τάσεως έχει κοπεί από κεραυνό
που έπεσε στο µεταλλικό σκαλοπάτι.

Προστασία ανεµογεννητριών
Συµπέρασµα αντικαταστήστε το συντοµότερο δυνατόν τις κλασικές ακίδες µε Υβριδικά πολλαπλών
ακίδων .
Εάν θέλετε να κοιµάστε ήσυχα τα βράδια χωρίς προβλήµατα και επικίνδυνα φαινόµενα .
Και βέβαια να συνεχίζετε να µιλάτε χωρίς να βγάζετε κεραίες και connectors από τα µηχανήµατα...
73, SV1dB
Κ.Ψιλογιάννης
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TRIATHLON HF CONTEST
ΕΝΑ ΝΕΟ CONTEST ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.
Γράφει ο SV1NK
Μάκης Μανωλάτος
sv1nk@hotmail.com

Το Ελληνικό Contest των βραχέων κυµάτων.

Αγαπητοί φίλοι, και συνάδελφοι γεια σας. Μπορεί η Ελλάδα να βρίσκεται σε οικονοµικό µαρασµό, αλλά
ραδιοερασιτεχνικά βρίσκεται σε µια πραγµατική άνθιση!
Η Ελλάδα επιτέλους έχει Ραδιοερασιτέχνες, µε κοινό για όλους επίπεδο γνώσεων, σταθερές περιόδους εξετάσεων,
και συµµετοχές σε Contest, αλλά και έντονη DX-ική δραστηριότητα. ∆όξα τω Θεό πάµε καλά, και αυτό το
οφείλουµε στην Ελληνική Πολιτεία που έσκυψε µε πραγµατικό ενδιαφέρον επάνω από τους Ραδιοερασιτέχνες,
στους ίδιους τους ραδιοερασιτέχνες που ξεχωρίζουν για τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, αλλά και στις
Ραδιοερασιτεχνικές Ενώσεις, και Συλλόγους που βοηθούν, υποστηρίζουν και ενθαρρύνουν τους ραδιοερασιτέχνες,
να στραφούν στις κορυφαίες ραδιοερασιτεχνικές δραστηριότητες του Dx-ing, και των Contests.
Φέτος το Triathlon Contest «έτρεξε» για δεύτερη συνεχή χρονιά, περισσότερο οργανωµένο από πέρσι, µε
περισσότερη προβολή και υποστήριξη. Όλοι µας είδαµε µε υπερηφάνεια το Contest να προβάλετε από πλήθος
ιστοσελίδων µεταξύ ων οποίων και…
Το site του SM3CER - http://www.sk3bg.se/contest/.
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Το hornucopia.com. στην διεύθυνση:
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=555

Σύντοµη περιγραφή του Triathlon Contest, από το WA7BNM Contest Calendar.
Το DXCOFFEE.COM στην διεύθυνση:

http://www.dxcoffee.com/eng/2014/01/31/weekend-black-sea-contest-greek-triathlon-dx-contest/
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό site σαν αυτά, µε τεράστια επισκεψιµότητα και απήχηση, να φιλοξενούν Ελληνικές
δραστηριότητες όπως το Triathlon Contest. Το σηµαντικότερο όµως είναι η υποστήριξη πλέον αυτών των
δραστηριοτήτων από τους ίδιους τους Έλληνες.
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Φέτος τον «χορό» των παρουσιάσεων άνοιξε η:
Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών.

Η ανάρτηση του Triathlon στο site της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών.
Το αίτηµα της οργανωτικής επιτροπής του Triathlon διετυπώθει στον Πρόεδρο της ΕΕΡ, τον αγαπητό συνάδελφο
SV1IW – Μανώλη ∆αρκαδάκη, ο οποίος χωρίς κανένα δισταγµό διέθεσε τα γραφεία της Ένωσης για να
ενηµερωθούν όλοι όσοι ενδιαφέρονται για το Triathlon Contest, ενώ παράλληλα ανάρτησε σχετική αγγελία στο
site της Ένωσης, αλλά και στον εσωτερικό πίνακα ανακοινώσεων. Το ενηµερωτικό σεµινάριο τίµησε µε την
παρουσία του το µέλος του ∆Σ της ΕΕΡ, ο πολύ καλός και αγαπητός συνάδελφος SV1HER- Σωτήρης Βανικίωτης.

SV1IW – Πρόεδρος της ΕΕΡ, και υποστηρικτής µιας ακόµη πανελλήνιας δραστηριότητας.
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Αν και η ενηµέρωση των µελών της ΕΕΡ δεν ήταν έγκαιρη, και σε αυτό
φταίω εγώ λόγω QRL, η προσέλευση ήταν ικανοποιητική, και το πιο
ευχάριστο από όλα…. ήταν ΟΛΟΙ ΝΕΟΙ Ραδιοερασιτέχνες της τελευταίας,
και προτελευταίας «φουρνιάς», µε έντονη διάθεση να µάθουν, και να
«παλέψουν» στον στίβο των ερτζιανών Contest. Η αλήθεια είναι ότι από
παράδοση η ΕΕΡ «παράγει» Dx-ers, και η βαριά αυτή κληρονοµιά σιγά –
σιγά περνάει και στους νέους ραδιοερασιτέχνες, που είναι το µέλλον στο
χόµπι µας.
SV1HER- Σωτήρης Βανικίωτης µέλος του ∆Σ της ΕΕΡ, αγνός και
ακούραστος υποστηρικτής, κάθε ραδιοερασιτεχνικής
δραστηριότητας.
Στο τέλος της ενηµέρωσης µοιράστηκε έντυπο υλικό που αφορούσε το Triathlon Contest, ενώ επακολούθησε συζήτηση και δόθηκαν επιπλέον
εξηγήσεις, αλλά έγιναν και παρατηρήσεις που αφορούσαν κάποιες ατέλειες
(;) του Triathlon. Την ερχόµενη χρονιά το ενηµερωτικό σεµινάριο θα
πραγµατοποιηθεί τον Οκτώβριο, ώστε οι συνάδελφοι να έχουν τον αναγκαίο χρόνο να ενηµερωθούν και να
οργανωθούν, αλλά κυρίως, να µπορέσουν να εκδώσουν τα ατοµικά η οµαδικά ειδικά διακριτικά τους.
Ακολούθησε το ενηµερωτικό σεµινάριο στον…
Σύλλογο Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος.

Η επεξηγηµατική ανάρτηση του ΣΡΕ, για το Triathlon Contest.

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σ ε λ ί δ α 11

Ο Παναγιώτης Λάιος – SV1AWL, παλαιός φίλος του 5-9report, του AEGEAN DX
GROUP, αλλά και κάθε ραδιοερασιτεχνικής δραστηριότητας, αγκάλιασε αµέσως το
τον νέο διαγωνισµό, ξεκινώντας µε µια πολύ χρήσιµη και επεξηγηµατική ανάρτηση
στο site του Συλλόγου, και στην συνέχεια, ενηµερώνοντας τα µέλη για την
ηµεροµηνία και ώρα της ανάρτησης.
SV1NJT- Θανάσης Καρακανίκας, η «ψυχή» της παρουσίασης, µε πλήθος
χρήσιµων υποδείξεων και παρατηρήσεων.
Το σεµινάριο πραγµατοποιήθηκε µέσα στο γνωστό «ζεστό» παρείστικο περιβάλλον
που διακρίνει τα µέλη του ΣΡΕ, µε συνεχείς επεξηγηµατικούς διαλόγους, αστεία,
αλλά και σοβαρές ερωτήσεις – παρατηρήσεις, ψυχή των οποίων ήταν ο γνωστός
Dx-er και «ψυχή» της οµάδας του ΣΡΕ, για το AEGEAN Contest, SV1NJT –
Θανάσης Καρακανίκος.

Η ανάρτηση της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του ενηµερωτικού σεµιναρίου.
Στο τέλος της εκδήλωσης ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΣΡΕ SV1AWL, µοίρασε το έντυπο ενηµερωτικό υλικό, που
τυπώθηκε µε δαπάνη του συλλόγου, και τον ευχαριστούµε πολύ, για αυτή την σηµαντικότατη έµπρακτη
υποστήριξη του Contest.
Ο κύκλος των ενηµερωτικών σεµιναρίων έκλεισε µε τον…

Σύλλογος Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών.

Η ενηµερωτική ανάρτηση στο site του ΣΕΡ, για το σεµινάριο του Triathlon.
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O Μιχάλης ∆ρακακάκης SV1GFG, δεν είναι µόνο ένας πρωτεργάτης του πανελλαδικού
δικτύου επαναληπτών – αναµεταδοτών, αλλά και ένας δυναµικός – παλαιός φίλος του 59report, του AEGEAN DX GROUP, του AEGEAN DX CONTEST, αλλά και υποστηρικτής
οποιασδήποτε δραστηριότητας προωθεί τα ιδεώδη και τους σκοπούς του
ραδιοερασιτεχνισµού.
SV1GFG – Πρόεδρος του ΣΕΡ, και υποστηρικτής όχι µόνο του Triathlon, αλλά
και κάθε δραστηριότητας που προάγει τον ραδιοερασιτεχνισµό.
Η απάντηση στο τηλεφωνικό αίτηµα στης επιτροπής του διαγωνισµού για την
παρουσίαση του Triathlon, στον ΣΕΡ, ήταν άµεση…. διάλεξε ηµέρα, και έλα! Τα υπόλοιπα
θα τα φροντίσουµε εµείς.

Η συµµετοχή των µελών του ΣΕΡ, ξεπέρασε για µια ακόµη φορά, κάθε προσδοκία, και τους
ευχαριστούµε πολύ.

Η αλήθεια είναι ότι ο ΣΕΡ, δεν είναι µόνο ένας «κοσµοπολίτικος» σύλλογος, αλλά και πολύ οργανωµένος! και αυτό
το γράφω µετά λόγου γνώσης. Τα µέλη του ενηµερώθηκαν άµεσα, και η προσέλευσή τους ήταν όπως πάντα πέρα
από κάθε προσδοκία.
Παλαιοί και νέοι ραδιοερασιτέχνες, DX-ers – Contesters και µη, ήταν όλοι παρόντες. Η παρουσίαση έγινε µέσα από
ένα συνεχή γόνιµο διάλογο, µεταξύ του εισηγητή και των παρισταµένων ραδιοερασιτεχνών, από τον οποίο
προέκυψαν χρήσιµα συµπεράσµατα, που είναι βέβαιο ότι θα αλλάξουν δραστικά την µορφή του Triathlon Contest.
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SV1NJW – Γιώργος Μουστάκας, ο γκουρού των ψηφιακών, οι
παρατηρήσεις του, ίσως αλλάξουν το Contest.
Ένα µεγάλο ευχαριστώ στον πολύ αγαπητό φίλο και γκουρού των ψηφιακών
επικοινωνιών Γιώργο Μουστάκα SV1NJW για τις παρατηρήσεις του, τις οποίες θα
προωθήσω στην επιτροπή για περαιτέρω µελέτη.

SV1DB – Κωνσταντίνος Ψιλογιάννης, ο «Ιστορικός»
Πρόεδρος της ΕΕΕΡ, και συντάκτης άπειρων όσων
ραδιοερασιτεχνικών άρθρων µας τίµησε µε την παρουσία,
και τις συµβουλές του.
Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον «Ιστορικό» πρόεδρο της Εθνικής
Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών, συντάκτη εκατοντάδων
ραδιοερασιτεχνικών άρθρων στα περιοδικά «Ηλεκτρονικά Νέα»,
«Τεχνική Εκλογή», και σηµερινό διαπρεπή αρθρογράφο του 59report.gr, Κωνσταντίνο Ψηλογιάννη – SV1DB, για την ενεργή
συµµετοχή του κατά την διάρκεια της παρουσίασης, και τις
συµβουλές που έδωσε στους παρισταµένους σχετικά µε την
διάδοση το Σαββατοκύριακο του Contest.
Ακουστήκαν όµως και παράπονα που αφορούσαν το AEGEAN
CONTEST, και αφορούσαν κάποια Logs που χάθηκαν, και
κάποιες βαθµολογίες που παρουσίασαν χαώδη διαφορά µεταξύ
αυτών που υπολόγισε το λογισµικό του Aegean Contest, και
αυτού που τελικά ανακοινώθηκε. Αυτά όµως θα τα δούµε κάποια
άλλη φορά….
Το Triathlon Contest, δεν το υποστήριξαν µόνο οι
οργανωµένοι σύλλογοι, αλλά και µεµονωµένοι ραδιοερασιτέχνες
που ο λόγος τους και η προσωπικότητά τους έχει ιδιαίτερη
βαρύτητα στο χόµπι.

SV1BJY – 2Mδης

SV1BJY – Γιάννης Λυγδόπουλος, εκτός του ότι
είναι η Ελληνική αιχµή του δόρατος στα VHF, και
όχι µόνο, µας φιλοξένησε στο
2mdes.blogspot.com.
Ο SV1BJY – Γιάννης Λυγδόπουλος, είναι ο περίφηµος
2Μδης (∆υοµίδης), µε εντυπωσιακή δράση στα VHF/
UHF/SHF και όχι µόνο. Ο άνθρωπος που τολµά να
«αναρριχάται» σε εξωτικές συχνότητες, να συµµετέχει
σε φανταστικές DX-peditions, και να κάνει θαυµαστά
QSO.
Ο Γιάννης λοιπόν, είναι ο ιδιοκτήτης του
2mdes.blogspot.com. στο οποίο φιλοξενήθηκαν
πληροφορίες που αφορούν την παρουσίαση του Triathlon Contest στον ΣΕΡ. ∆είτε….
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Απόσπασµα από
την ανάρτηση
της παρουσίασης
του Triathlon
στον ΣΕΡ.

http://2mdes.blogspot.gr/2014/01/2o-triathlon-dx-contest.html

SV1LKM – ∆ηµήτρης Βούρας.

Ο ∆ηµήτρης είναι ένας ξεχωριστός Ραδιοερασιτέχνης, µε πλούσια δράση,
που χαίρει της εκτίµησης όλων των συναδέλφων ραδιοερασιτεχνών.
Η επιτροπή του Triathlon Contest, και εγώ προσωπικά, τον ευχαριστούµε
για την πολύ όµορφη ανάρτηση – παρουσίαση του Triathlon Contest στον
ΣΕΡ.

SV1LKM – ∆ηµήτρης Βούρας,
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SV1CDY – Γιώργος Ορφανός.

SV1CDY – Γιώργος Ορφανός, ενηµέρωσε τους
αναγνώστες του για το Triathlon Contest, και τον
ευχαριστούµε πολύ.

Ένας Ραδιοερασιτέχνης µε εντυπωσιακή παρουσία στο χώρο
των ψηφιακών, mode, και ψυχή του Hellenic Phase Shift
Keying Club. Ενηµέρωσε τους πολυπληθείς αναγνώστες
του Blog του για το Triathlon Contest, στην διεύθυνση:

HTTP://SV1CDY.BLOGSPOT.GR/2014/02/TRIATHLON-DX-CONTEST.HTML

∆υστυχώς για εµένα, ούτε φέτος «έτρεξα» το Triathlon, λόγω QRL, είχα όµως µαζί µου το «ηρωικό» µου Yaesu
VR-500, ένα µικρό All mode δεκτάκι, που δεν το αποχωρίζοµαι ποτέ, µαζί µε µια «µίνι» κεραία βραχέων κυµάτων
που βεντουζώνει επάνω σε ένα τζάµι στο QRL, και παρακολούθησα στο βαθµό που ήταν δυνατόν το traffic του
Triathlon Contest.
Άκουσα παλαιούς και νέους ραδιοερασιτέχνες να ανταγωνίζονται µεταξύ τους, αντιπροσωπεύοντας την Ελλάδα
στο εξωτερικό.
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Η εντυπωσιακότερη αντιπρόσωπος της Ελλάδας µέσω του Triathlon Contest, όσο µπορούσα να ακούσω, ήταν η
συνάδελφος SV1QXU – Κα Γεωργία Πετροπούλου.

SV1QXU – Γεωργία Πατροπούλου, µια εξαιρετική συµµετοχή στο Triathlon Contest, αντιπροσώπευσε
την χώρα µας µε τον καλύτερο τρόπο στο εξωτερικό.
Σήµα εξαιρετικό, άρθρωση εντυπωσιακή, άψογος χειρισµός του λόγου, επαγγελµατική ακρίβεια στην ανταλλαγή
των στοιχείων επικοινωνίας. Συγχαρητήρια Κα συνάδελφος, η συµµετοχή σας στο Triathlon Contest µας τιµά,
και σας ευχαριστούµε για την συµµετοχή σας,
Σήµερα 7/2/2014, το Triathlon Contest, είναι παρελθόν, και ήδη άρχισαν οι πρώτες αναρτήσεις. Στην διεύθυνση:
http://funcw.blogspot.gr, µπορείτε να διαβάσετε ένα πρώτο σχόλιο από την οµάδα SY2ALT.
Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014
2o TRIATHLON DX CONTEST part III
Πάει και αυτό. Για φέτος συµµετείχα στην οµάδα SY2ALT µαζί µε τους πολύ καλούς φίλους SV3DCX και SV2BFN.
Προβλήµατα που προέκυψαν λύθηκαν και καταφέραµε να βγούµε αξιοπρεπώς και οι τρείς.
Στις επόµενες µέρες όλο και περισσότερες αναρτήσεις ή vide-ακια θα εµφανιστούν στο διαδίκτυο από τους φίλους
του Triathlon Contest, και για να πω την αλήθεια ανυποµονώ να διαβάσω ή να δω τις απόψεις, τα σχόλια, τις
υποδείξεις, και τις εµπειρίες τους από το Contest.

Τι συµπεράσµατα βγήκαν µέχρι στιγµής;
Μέχρι στιγµής µόνο θετικά! Για µια ακόµη φορά οι Αθηναικοί Σύλλογοι, οργανωµένες οµάδες ραδιοερασιτεχνών ,
και µεµονωµένοι ραδιοερασιτέχνες, ενωµένοι, υποστήριξαν µια νέα Ελληνική προσπάθεια, το Triathlon Contest,
που προωθεί, τον Ραδιοερασιτεχνισµό, και προβάλει την χώρα µας στο Εξωτερικό.
Για µια ακόµη φορά, οι κεραίες των ξένων ραδιοερασιτεχνών, στράφηκαν προς την Ελλάδα, για να
επικοινωνήσουν µε την χώρα που γέννησε το Triathlon, την ευγενή άµυλα, και τον πολιτισµό. Τους έδωσε το
κίνητρο και το ερέθισµα να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα, αλλά και να επικοινωνήσουν µε ένα
πλήθος Ελληνικών ραδιοερασιτεχνικών περιοχών, κατακτώντας τις αντίστοιχες QSL κάρτες, πολύτιµες για την
απόκτηση πολυπόθητων AWΑRDS, ιδίως των Ελληνικών όπως:
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The award is issued to radio amateurs or listeners who have had PSK or RTTY contacts with stations
in all Greek Regions SV1-SV9.

The award is issued to radio amateurs or listeners who have had contacts with stations in or near ancient Greek cities.
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The award is available for working 10 contacts with at least 3 different groups of Greek islands.

Work (2 way any mode) 25 different Stations situated in the greater
Athens area.
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The award is available for working
contacts with at least 7 different
Greek stations from seven out of
the nine SV call areas (SV1-SV9).

Και τά γνωστά
Greek Islands On The Air
awards του Aegean DX group
www.aegeanDXgroup.gr

At least 10 confirmed contacts with 10 different islands listed on the GIOTA charts are required.
www.greekiota.gr
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At least 30 confirmed contacts with 30
different islands listed on the GIOTA
charts are required.
www.greekiota.gr
Σε όλους, είτε συµµετείχαν είτε άκουγαν,
το Triathlon Contest, µας άφησε µια
αίσθηση επιτυχίας. Ενεργοποιήθηκαν
γνωστοί Dx-ers που τίµησαν το Contest µε
την παρουσία τους στις συχνότητες, και
την ενεργό συµµετοχή τους.
Το βέβαιο είναι ότι το Triathlon θέλει
κάποιες βελτιώσεις, που θα δώσουν µια
περαιτέρω ώθηση. Έχουµε ένα ολόκληρο
χρόνο για να συζητήσουµε τις προτάσεις
που µας έχουν γίνει κατά την διάρκεια των
παρουσιάσεων, αλλά και όσες άλλες
έρθουν µε e-mail, ή από συζητήσεις.
Καιρός να αρχίσουµε όσο το δυνατόν πιο
νωρίς.
Τελειώνοντας:
Θέλω να ευχαριστήσω τους Προέδρους και
τα ∆Σ:
Της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών,
του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος,
και του Συλλόγου Ελλήνων
Ραδιοερασιτεχνών, για την πολύτιµη
υποστήριξή τους, και την διάθεση των
γραφείων τους για την παρουσίαση του
Triathlon Contest στα µέλη τους.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που µε τίµησαν µε την παρουσία τους, κατά την διάρκεια των
παρουσιάσεων, αλλά κυρίως για τις πολύ χρήσιµες παρατηρήσεις τους, και την ίδια την συµµετοχή τους στο Contest.
Όλοι όσοι κάνατε έστω και µια επαφή στα πλαίσια του Contest, στείλτε τα Log σας για να καταγραφή η συµµετοχή
σας στον διαγωνισµό, µαζί µε τις τυχών παρατηρήσεις σας.
Σας εύχοµαι να είστε καλά, πολλά - πολλά 73, και εύχοµαι του χρόνου να έχουµε ένα ακόµη καλύτερο Triathlon
Contest.

de SV1NK
Μάκης.
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Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙ…

Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Βορείου
Ελλάδος
Αγαπητοί φίλοι & φίλες του αγαπηµένου µας περιοδικού σε Ελλάδα και εξωτερικό, εύχοµαι υγεία, τύχη
& προκοπή και καλά dx!
To FT5ZM τελείωσε την αποστολή του πραγµατοποιώντας 170.010 επαφές και δίνοντας χαρά, πίκρα,
ταλαιπωρία, προβληµατισµό σε 36.302 ραδιοερασιτέχνες.
Πολλές φορές έχω µιλήσει σε φίλους ότι έτσι όπως σχεδιάζεται µία αποστολή, οµοίως από ‘άλλους
συναδέρφους’ σχεδιάζεται η αντι-αποστολήή πως θα καταφέρουν να κάνει λιγότερες επαφές µε
περισσότερο κόπο η κανονική αποστολή.
Είναι πραγµατικά κρίµα να έχουν τρουπώσει, στο, κατά τα άλλα υπέροχο χόµπι µας, τέτοιου είδους
υποκατάστατα!
Πολλά ευτράπελα άκουσαν στο χειριστήριο τα αυτιά του Παπαφούνη αλλά δύο είχαν την σηµασία τους
και σίγουρα το αντιλήφθησαν κι άλλοι:
Ταυτόχρονα στην ίδια συχνότητα να εκπέµπουν δύο FT5ZM CQκαι να παίρνουν και οι δύο εξίσου
άψογα τις επαφές στο απροσδιόριστο, πολλές φορές UP (φυσικά µαζί µε τους άπειρους
επίδοξους qrm σταθµούς)
Ταυτόχρονα µε το κανονικό FT5ZM και στην ίδια συχνότηταέκανε cq και ο POLICE δλδ: QRX QRX
QRX NOW CQPOLICE NOW QRX ONLY QRM…
Αυτά τα ολίγα για τον ραδιοερασιτεχνικό άθλο πριν µπω στο ζουµί του άρθρου που δεν είναι άλλο από
την προσπάθεια ουσιαστικής αναγέννησης σε ύλη, ψυχή, πνεύµα του 2ουαρχαιότερου Συλλόγου της
πατρίδας µας.
Της ΕΡΒΕ.
Σκοπίµως δεν θα αναφερθώ σε καταστάσεις του παρελθόντος τις οποίες καλά καλά ούτε τις έζησα µα
και τις άκουσα µονόπλευρα!
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Αυτό που έχει σηµασία πάνω από όλα είναι να βγει ο ραδιοερασιτεχνισµός, στην πολύπαθη πατρίδα
µας, κερδισµένος από αυτήν την προσπάθεια που ξεκίνησε και θα συνεχιστεί…
Στις εκλογές που διεξήχθησαν την 13η Νοεµβρίου 2013 το εκλογικό σώµα αποφάσισε τους
ραδιοερασιτέχνες που θα απαρτίζουν το νέο ∆Σ. ∆υστυχώς ο ∆ηµήτρης SV2GWY αποχώρησε την 22
Ιαν 2014 και έτσι η τελική µορφή του είναι η εξής :
SV2FPU Ιωάννης Ιωαννίδης, πρόεδρος,
SV2BOI Γεώργιος Καφετζής, αντιπρόεδρος
SV2HOB ΧρήστοςΤσανακτσίδης, γραµµατέας
SV2XI ΚλεάνθηςΟυγιάρογλου, ταµίας
SV2AMD Ευάγγελος Μαρίνης, µέλος
Η οµάδα πλαισιωµένη από παλιούς και νέους οι οποίοι συνστρατεύθηκαν, πήρε µία σειρά από
αποφάσεις οι οποίες είχαν/έχουν σκοπό την αναβάθµιση των εντευκτηρίων σε συνδυασµό µε την
εκπαίδευσησε υποψηφίους και νυνραδιοερασιτέχνες, το κλίµα εξωστρέφειας και συνεργασίας µεταξύ
των µελών και φίλων, την δηµιουργία ζωντανής ιστοσελίδας (www.raung.org), µα και τον
επαναπροσδιορισµό της σχέσης της ΕΡΒΕ µε την ΕΕΡ και άλλους ραδιοερασιτεχνικούς συλλόγους!
Έτσι σε αυτά τα πλαίσια αποφασίσαµε να εκδώσουµε ευχετήρια εορταστική κάρτα την οποία και να
αποστείλουµε…
Ο αγαπητός Χρήστος SV2DGH σχεδιάζει την ευχετήρια κάρτα, την οποία τυπώνει ο Νίκος SV2HPP και
το βράδυ που έφτασαν στα εντευκτήρια (οι κάρτες) έγινε ένας πανζουρλισµός… άλλος να ψάχνει
διευθύνσεις, άλλος να γράφει κάθε κάρτα προσωπικά, άλλος να κολλάει, άλλος να… όλοι για έναν…
σκοπό! Στα πρώτα βήµατα, και σαν ένδειξη τιµής, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος την παραµονή των
Χριστουγέννων επισκέφθηκαν την οικία του αγαπητού SV2JJ κου Χάρη Παναγιωτίδη και του
επέδωσαν την ευχετήρια κάρτα της ΕΡΒΕ, παρουσία της συζύγου του και του υιού του SV2PW
∆ηµήτρη. Σε έτερησυνάντηση ο πρόεδρος επέδωσε ευχετήρια εορταστική κάρτα στον SV1CH, εκ των
πρωτοπόρων του ελληνικού ραδιοερασιτεχνισµού και ιδρυτών της ΕΡΒΕ,κο Παναγιώτη Σουρλάγκα.
Ήδη πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων ξεκίνησαν οι εργασίες ανακαίνισης που ολοκληρώθηκαν την
1η Φεβ 2014.
Έτσι στις 2 Φεβ 2014, µέσα σε ένα πολύ όµορφο και συγκινητικό κλίµα, ο πατήρ Χρήστος
SV2DGP,τέλεσε αγιασµό και ακολούθησε η κοπή της Βασιλόπιτας µε τυχερή την Ειρήνη, SV2DFS yl!
Άξια µνείας, (1) η συµµετοχή στις εκδηλώσεις, της TARG,µετά του προέδρου της SV2AOK Τάσου, του
∆Σ και µελών της! Το µήνυµα που πέρασε σε όλη την ραδιοερασιτεχνική κοινότητα ήταν αυτό της
οµόνοιας και της συνεργασίας, παράγοντες που θα καθορίσουν το υγιές µέλλον του
ραδιοερασιτεχνισµού. (2) η προσέλευση πολλών ραδιοερασιτεχνών οι οποίοι είχαν χρόνια να φανούν…
τίµησαν µε την παρουσία τους την ΕΡΒΕ και τα µέλη της µα και την γενικότερη προσπάθεια για µία<<
Ένωση>> µε σηµασία και σκοπό. (3) η παρουσία – έστω και µε µικρή χρονική καθυστέρηση λόγω
ανειληµµένων υποχρεώσεων - της περιφέρειας, δια του εκπροσώπου της κου Παναγιώτη Τουλίκα.
Τελειώνοντας το άρθρο και αφήνοντας τις φωτογραφίες να µιλήσουν, θα ήθελα να πω δύο κουβέντες
σε όλους εσάς που βρίσκεστε στα ∆Σ ή είστε µέλη ραδιοερασιτεχνικών συλλόγων ανά την επικράτεια ή
σκέφτεστε να στηρίξετε στο µέλλον κάποιον σύλλογο ή απλά είστε µοναχικοί καβαλάρηδες :
Το χόµπι µας, αυτό που τόσο αγαπούµε, είναι κατά βάση υπόθεση ατοµική. Μπορείς δλδαν το θελήσεις
να µην ασχοληθείς ποτέ µε τα κοινά (βλέπε συλλόγους κλπ.) Και φυσικά είναι αναφαίρετο δικαίωµα
του καθενός µας να διαχειριστεί τον χρόνο του κατά πως αυτός κρίνει. Υπάρχει όµως και ένα αλλά…
µε το να γίνεις µέλος ενός οποιουδήποτε συλλόγου έχεις την δυνατότητα να µοιραστείς όνειρα και
ιδέες και, παρέα, να τα δεις να γίνονται πραγµατικότητα… σου δίνεται η ευκαιρία να βοηθήσεις έναν
συνάδερφο µα και να βοηθηθείς (εθελοντικό πνεύµα)… να γνωρίσεις από κοντά ανθρώπους που µέχρι
χτες τους ήξερες µόνο από το ηχείο ή τα ακουστικά του σταθµού σου… να στηρίξεις το µέλλον του
ελληνικού ραδιοερασιτεχνισµού το οποίο, µε την µορφή της εκπαίδευσης υποψηφίων
ραδιοερασιτεχνών, ή µορφής σεµιναρίων προωθείτε, να αγωνιστείς από κοινού για προβλήµατα του
χώρου µας και τόσα άλλα…
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Εύχοµαι ειλικρινά να έρθουν καλύτερες ηµέρες για όλους τους Έλληνες ραδιοερασιτέχνες και τις
οικογένειές τους!
Η ΕΡΒΕ θα προσπαθήσει να ενώσει, να συµφιλιώσει,να εκπαιδεύσει, να βοηθήσει τον ελληνικό
ραδιοερασιτεχνισµό να προοδεύσει!

ΥΓ
∆υστυχώς ο αγαπητός µας δάσκαλος, από τους πρωτεργάτες του ραδιοερασιτεχνισµού στην Ελλάδα
και εκ των ιδρυτών της ΕΡΒΕ, SV2JJ Χάρης Παναγιωτίδης στις 18 Ιαν 2014 πέρασε στην ιστορία!
Προς τιµή του η αίθουσα διδασκαλίας ονοµατίστηκε ως
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Παπαφούνης
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(ακολουθούν φωτογραφίες)
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…ανταλλάξαµε απόψεις… µε SV2BOI, SV2BRT, SV2HOB…

...Γενάρης… µέσα στο κρύο οι εργασίες συνεχίζονται…
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…ακόµη και την νύχτα… SV2BRT, SV2AMD

…SV2RJV, SV2HNZ… ψυχάρες!
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…έτσι χτίζεται η ΕΡΒΕ, µονιασµένοι, τσιπουράκι, και συζήτηση
µε SV2BRT, SV2HPY, SV2HNZ, SV1PII/2, SV2BOI

…1 Φεβ 2014, ακριβώς πριν τον αγιασµό, τελειώσαµε µε την
ανακαίνιση… δεν τρέχουµε και το Τρίαθλον κόντεστ… µε
Βαγγέλη SV2RJV…
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…SY2ALN Αλεξάνδρα…

…SV2BRT, SV2XI,
SV2FPU & SV2BZQ, κορυφαία αγκαλιά και µε πολύ
σηµασία…
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…SV2DGH, SV2BZQ, SV2GNJστην κοπή…

…SV2BRT, SV2DXZ, SV2BWM, χαρούµενοι, και φίλοι µια ζωή!
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…SV2HTW, SV2BRT, SV2DXZ…

SV2HOB, SV2BOI, SV2BRT, SV2HNZ, SV2BOA… ανθρώπινες
στιγµές...
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…
SV2DGH, SV2HNC, SV2BZQ… σαν µα µην πέρασε µια µέρα!

…SV0EG, SV2PK, SV2PW…
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Ο αγιασµός ξεκίνησε… µε πατήρ Χρήστο - SV2DGP,
SV2FPU, SV2BOI…

…ραδιοερασιτεχνική παρουσία στην εκδήλωση…
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…αν και 05.00 το πρωί στην πολιτεία του Marylandο καλόςφίλος
Θεόδωρος N1IVP επικοινώνησε µέσω τηλεφώνου και ευχήθηκε!

…SV2TAκαι SV2FPU…απλά συγκινητικό!

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σ ε λ ί δ α 34

SV2FPU&SV2AOK, πρόεδροι ΕΡΒΕ και TARG

…Ειρήνη και Θάνος SV2DFSπαραλαµβάνει το δώρο, προσφορά
της Καράογλου electronics!
ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
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Po. Box 04 GR 83 100 HELLAS

Ανακοινώσεις:
Μέλη του Aegean DX group διατηρούν διαπροσωπικές σχέσεις µε καταξιωµένους συναδέλφους ραδιοερασιτέχνες
πού έχουν αναπτύξει πρωτοπόρες τεχνικές σε διάφορους τοµείς του χόµπι.
Έτσι µέσω του µέλους µας SV2DCD Λεωνίδα Φίσκα ζητήσαµε από τον ∆ανό συνάδελφο OZ2M Bo Hansen να
παρουσιάσει ένα τεχνικό άρθρο στο 5-9 Report.
Ο Bo ανταποκρίθηκε άµεσα στην πρόσκλησή µας και έτσι µε χαρά ανακοινώνουµε ότι στο επόµενο τεύχος του
περιοδικού θα φιλοξενήσουµε άρθρο του µε θέµα:

«The Next Generation Beacons platform»

Aegean RTTY contest
Ανακοινώθηκε από τον manager του διαγωνισµού SV8CYR Αλέξανδρο Καρπαθίου ότι τά αποτελέσµατα του 4ου
Aegean RTTY contest πού διεξήχθη τον Μάιο 2013 θα ανακοινωθούν την τελευταία εβδοµάδα του Φεβρουαρίου µε
ταυτόχρονη κοινοποίηση προς όλους όσους είχαν συµµετάσχει και θα δηµοσιευθούν δε στο τεύχος Μαρτίου του 59 Report.

Από το Aegean DX group
73.
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ
Το ηλεκτροµαγνητικό κύµα είναι η ταυτόχρονη διάδοση ενός ηλεκτρικού κύµατος (ταλάντωση της
έντασης Ε ηλεκτρικού πεδίου) και ενός µαγνητικού κύµατος (ταλάντωση της µαγνητικής επα- γωγής Β
µαγνητικού πεδίου) των οποίων τα επίπεδα ταλάντωσης είναι κάθετα στην ακτίνα διάδο- σης του
κύµατος, αλλά και κάθετα µεταξύ τους, όπως δείχνει το σχήµα 1.
Τα δύο αυτά κύµατα είναι εγκάρσια ακριβώς
επειδή η ταλάντωση των πεδίων Ε και Β είναι
κάθετη στην ακτίνα διάδοσης του κύµατος.
Το ηλεκτροµαγνητικό κύµα µπορεί να διαδοθεί σε στερεά, υγρά και αέρια σώµατα, έχει όµως το πλεονέκτηµα απέναντι στα µηχανικά
κύµατα (στα οποία έχουµε ταλάντωση µορίων)
ότι µπορεί να διαδοθεί και στο κενό, ακριβώς
επειδή δεν έχουµε ταλάντωση µορίων ύλης.
Το ηλεκτροµαγνητικό κύµα διαδίδεται µε την

ΣΧΗΜΑ 1

ταχύτητα του φωτός. Η ταχύτητα του φωτός
στο κενό είναι co = 3.108 m/s, κάνει δηλαδή 7,5 φορές τον γύρο του ισηµερινού της γης σε 1 sec.
Στα υλικά µέσα, το ηλεκτροµαγνητικό κύµα διαδίδεται µε µικρότερη ταχύτητα c, λόγω του φαινοµένου της διάθλασης. Σε κάθε υλικό µέσο, ορίζουµε ως δείκτη διάθλασης n = co/c, όπου co η
ταχύτητα του φωτός στο κενό και c η ταχύτητα του φωτός στο υλικό µέσο. Για τα υλικά µέσα είναι c <
co άρα n > 1 ενώ για το κενό c = co άρα n = 1.
Περισσότερα όµως για το φαινόµενο της διάθλασης, θα δούµε στη συνέχεια.
Αξίζει να έχουµε υπόψη, ότι το πηλίκο του µέτρου της έντασης Ε του ηλεκτρικού πεδίου προς το
µέτρο της µαγνητικής επαγωγής B (πες τε το και ένταση αν θέλετε) του µαγνητικού πεδίου, είναι
σταθερό και ίσο µε Ε/Β = c
2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ
Τα χαρακτηριστικά του ηλεκτροµαγνητικού κύµατος είναι:
α) Οι µέγιστες τιµές Εο και Βο των εντάσεων ( πλάτος) του ηλεκτρικού και του µαγνητικού πεδί- ου.
Φυσικά, αν είναι γνωστή η µία είναι γνωστή και η άλλη σύµφωνα µε την παραπάνω σχέση.
β) Το µήκος κύµατος λ που είναι η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών σηµείων που έχουν την ίδια
φάση. Για απλούστευση, συνήθως παίρνουµε την απόσταση δύο διαδοχικών κορυφών της έν- τασης
Εο του ηλεκτρικού πεδίου.
γ) Η συχνότητα f που µας δείχνει πόσες πλήρεις ταλαντώσεις εκτελεί σε 1 sec κάποιο από τα µεγέθη Ε και Β. Η συχνότητα συνδέεται µε το µήκος κύµατος µε την θεµελιώδη εξίσωση των κυµάτων c = λ.f Πρέπει να τονίσουµε ότι το πιο χαρακτηριστικό µέγεθος είναι η συχνότητα f, όπως και
σε όλα τα κύµατα, γιατί αυτή διατηρείται πάντα σταθερή, ανεξάρτητα από τη διαδροµή, το µέσο
διάδοσης του κύµατος και την απόσταση από την πηγή παραγωγής του.
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3. ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ
Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα δεν παράγονται µόνο από τους γνωστούς ποµπούς (ραδιοφωνία,
τηλεόραση, κινητά κλπ) αλλά και από πλήθος άλλων πηγών.
Το ραντάρ, ο φούρνος µικροκυµάτων, οι αγωγοί που διαρέονται από εναλλασσόµενο ρεύµα, τα
µηχανήµατα λήψεως ακτινογραφιών, ο ήλιος, οι αστέρες (όχι οι πλανήτες), οι λαµπτήρες φθορισµού, η
οθόνη της τηλεόρασης, αποτελούν επίσης πηγές ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. Κατά την αποδιέγερση
των ηλεκτρονίων των ηλεκτρονίων των ατόµων (όπως θα εξηγήσουµε πα- ρακάτω) αλλά και κατά τις
πυρηνικές διασπάσεις και αντιδράσεις, εκπέµπονται επίσης ηλεκτρο- µαγνητικά κύµατα.
Ο όρος «ηλεκτροµαγνητικό κύµα» λοιπόν, περιλαµβάνει ένα ευρύτατο φάσµα συχνοτήτων, όπως
δείχνει το παρακάτω σχήµα 2.

ΣΧΗΜΑ 2

Ας πούµε λίγα λόγια για κάθε περιοχή του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος ( ή όπως λέµε
πολλές φορές, της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας)
Ραδιοκύµατα Έχουν µήκη κύµατος από 105 m έως µερικά cm. Παράγονται από τα ηλεκτρονικά
κυκλώµατα των ποµπών, εκπέµπονται από τις κεραίες τους και χρησιµοποιούνται στη ραδιοφωνία και
την τηλεόραση.
Μικροκύµατα Έχουν µήκη κύµατος από 30 cm έως 1 mm περίπου. Και αυτά παράγονται από
ηλεκτρονικά κυκλώµατα. χαρακτηριστικό παράδειγµα χρήσης τους το ραντάρ και ο φούρνος
µικροκυµάτων
Υπέρυθρη ακτινοβολία Είναι αόρατο φως, µε µήκη κύµατος από 1 mm έως 7.10 – 7 m. Εκπέµπονται
από «θερµά» σώµατα. ∆εν εννοούµε εδώ αποκλειστικά σώµατα υψηλής θερµοκρα- σίας. Και ένα
«παγωµένο» σώµα εκπέµπει υπέρυθρη ακτινοβολία! Απλά, όσο µεγαλύτερη είναι η θερµοκρασία του
σώµατος, τόσο µικρότερο είναι το µήκος κύµατος της υπέρυθρης ακτινοβολίας που εκπέµπει.
Η υπέρυθρη ακτινοβολία απορροφάται από τα διάφορα σώµατα, αυξάνοντας το πλάτος της ταλάντωσης των µορίων τους, άρα και την θερµοκρασία τους. Είναι αποκλειστικά θερµική ακτινοβολία.
Αν σε µια λευκή οθόνη πάρουµε το φάσµα του λευκού φωτός και µετακινήσουµε ένα ευαίσθητο
θερµόµετρο από το ιώδες προς το ερυθρό χρώµα, θα παρατηρήσουµε ότι η θερµοκρασία αυξάνε- ται
και η αύξηση γίνεται ακόµη µεγαλύτερη όταν περάσουµε από το ερυθρό χρώµα στην περιοχή της
υπέρυθρης ακτινοβολίας. Γι αυτό από πολλούς το ερυθρό χρώµα χαρακτηρίζεται ως «ζεστό» χρώµα,
δηµιουργώντας συχνά σύγχυση σχετικά µε την θερµοκρασία των σωµάτων που εκπέµπουν τα διάφορα
χρώµατα.
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Στην πραγµατικότητα, όλοι γνωρίζουµε, λαµβάνοντας υπόψη ένα λαµπτήρα πυρακτώσεως, ότι σε
χαµηλότερη θερµοκρασία του νήµατος εκπέµπεται ερυθρό φως, ενώ σε υψηλότερη θερµοκρασία
εκπέµπονται όλα τα χρώµατα, δηµιουργώντας το λευκό φως. Οι αστρονόµοι, γνωρίζουν ότι τα
ουράνια σώµατα µε φως που πλησιάζει το ερυθρό, έχουν χαµηλότερη θερµοκρασία από εκείνα που
εκπέµπουν φως στο ιώδες ή λευκό φως.
Σηµαντικό είναι να γνωρίζουµε, ότι οι υπέρυθρες ακτίνες διέρχονται από την οµίχλη και τα σύννεφα, διότι δεν απορροφώνται από τα αέρια. Στο ακόλουθο Σχήµα 3, η φωτογραφία έχει ληφθεί στο
σκοτάδι, µε φίλµ ευαίσθητο στο υπέρυθρο φως. Στο Σχήµα 4, η πάνω φωτογραφία έχει ληφθεί µε
κοινό φίλµ, ενώ η κάτω µε φιλµ ευαίσθητο στην υπέρυθρη ακτινοβολία, και φίλτρο που επιτρέπει µόνο
τη διέλευση υπέρυθρης ακτινοβολίας, για το ίδιο τοπίο και την ίδια ώρα.

ΣΧΗΜΑ 3

ΣΧΗΜΑ 4
Ορατό φως Είναι η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που βλέπει το ανθρώπινο µάτι. Έχει µήκη
κύµατος από 400 nm έως 700 nm. ( 1 nm = 10 – 9 m).Παράγεται όπως θα δούµε από την αποδιέγερση των ηλεκτρονίων των ατόµων. Τα χρώµατά του, ανάλογα µε το µήκος κύµατος που έχουν,
είναι:
700nm – 630nm Ερυθρό
560nm – 480nm Πράσινο

630nm – 590nm Πορτοκαλί
480nm – 440nm Κυανό

590nm – 560nm Κίτρινο

440nm – 400nm Ιώδες

Το ορατό φως προκαλεί φαινόµενα φθορισµού και φωσφορισµού. Πάντοτε όµως το παραγόµενο από
τον φθορισµό ή φωσφορισµό χρώµα, έχει µήκος κύµατος µεγαλύτερο από το µήκος κύµατος της
ακτινοβολίας που το προκαλεί. Μπορεί π.χ. ένα σώµα που το φωτίζουµε µε ιώδες φως να φθορίζει µε
πράσινο χρώµα, ποτέ όµως το αντίθετο. Εποµένως, η ερυθρή ακτινοβολία δεν προκαλεί φθορισµό ή
φωσφορισµό. Ας σηµειώσουµε, ότι ο φθορισµός διαρκεί µόνο όσο χρόνο φωτίζεται το σώµα, ενώ ο
φωσφορισµός διαρκεί και µετά την αποµάκρυνση της φωτεινής πηγής που τον προκαλεί
Υπεριώδης ακτινοβολία Έχει µήκη κύµατος µεγαλύτερα των 10nm και µικρότερα των 400nm.
Ισχυρή πηγή υπεριώδους ακτινοβολίας είναι ο ήλιος. Υπεριώδης ακτινοβολία παράγεται επίσης στο
εσωτερικό των λαµπτήρων φθορισµού (και όχι φθορίου όπως τους λένε µερικοί) από την σταγόνα
υδραργύρου που περιέχουν. Αυτή η υπεριώδης ακτινοβολία δίνει λευκό φως, λόγω του φαινοµένου
του φθορισµού που προκαλεί στο υλικό της εσωτερικής επίστρωσης του γυαλιού του λαµπτήρα.
Η υπεριώδης ακτινοβολία προσβάλει την φωτογραφική πλάκα (προκαλεί αµαύρωση της όπως λέµε
συχνά). Προκαλεί φθορισµό και φωσφορισµό ακόµη και σε σώµατα που δεν παρουσιάζουν τα
φαινόµενα αυτά µε λευκό φως. Είναι η ακτινοβολία η οποία προκαλεί την έκκριση µελανίνης στο
δέρµα, άρα και το µαύρισµα το καλοκαίρι.
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Μεγάλη δόση της υπεριώδους ακτινοβολίας ( UV) είναι επικίνδυνη και µπορεί να προκαλέσει καρκίνο
του δέρµατος. Ευτυχώς, το µεγαλύτερο µέρος της ηλιακής υπεριώδους ακτινοβολίας που κατευθύνεται
προς τη γη, απορροφάται από το όζον της στρατόσφαιρας. Όλοι γνωρίζουµε όµως,ότι αυτή η
προστατευτική ασπίδα του όζοντος καταστρέφεται τα τελευταία χρόνια λόγω της µεγάλης χρήσης των
χλωροφθορανθράκων, µε ταχύτερο ρυθµό από το ρυθµό µε τον οποίο παρά- γεται όζον από την
υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία (τρύπα του όζοντος).
Η υπεριώδης ακτινοβολία, χρησιµοποιείται στην ιατρική για την αποστείρωση εργαλείων.
Ακτίνες Χ (ή ακτίνες Rontgen) Εχουν µήκη κύµατος από 10 – 8 m έως 10 – 13 m. Προφανώς, είναι
αόρατη ακτινοβολία, που πρακτικά παράγεται µε ειδικά µηχανήµατα µε τρόπο που θα δούµε παρακάτω.
Οι ακτίνες Χ έχουν µεγάλη διεισδυτική ικανότητα, δηλαδή ικανότητα να διαπερνούν στερεά
σώµατα, υφίστανται όµως απορρόφηση καθώς διέρχονται από αυτά. Η απορρόφηση των ακτίνων Χ,
εξαρτάται από την φύση του υλικού, το µήκος κύµατος των ακτίνων και το πάχος του υλικού.
Όσο µεγαλύτερος είναι ο ατοµικός αριθµός Ζ (αριθµός πρωτονίων του πυρήνα) ενός ατόµου, τόσο
µεγαλύτερη είναι η απορρόφηση των ακτίνων Χ από το υλικό αυτό. Έτσι, τα οστά που από- τελούνται
από στοιχεία των οποίων τα άτοµα έχουν µεγάλο Ζ (π.χ. ασβέστιο Ca, Z = 20, φωσφόρο Ρ, Ζ = 15)
απορροφούν περισσότερη ακτινοβολία από τους γύρω ιστούς που αποτελούνται από άτοµα µε
µικρότερο Ζ (π.χ. υδρογόνο Η, Ζ = 1, άνθρακα C, Ζ = 6, άζωτο Ν, Ζ = 7, οξυγόνο Ο, Ζ = 8). Έτσι
λοιπόν, από τα οστά διέρχεται λιγότερη ακτινοβολία Χ (αφού απορροφάται περισσότε- ρη) µε
αποτέλεσµα να αµαυρώνεται λιγότερο η φωτογραφική πλάκα της ακτινογραφίας η οποία βρίσκεται
πίσω από το σώµα µας, άρα τα οστά να φαίνονται πιο λευκά στην πλάκα σε σχέση µε τους γύρω
ιστούς. Αν τώρα στο οστό υπάρχει κάταγµα, θα περάσει από αυτό περισσότερη ακτινοβολία και θα
φανεί πιο µαύρο στην ακτινογραφία. Αυτά, βλέπουµε στο Σχήµα 5.
Όσο µικρότερο είναι το µήκος κύµατος των ακτίνων Χ,
(άρα όσο µεγαλύτερη είναι η συχνότητά τους) τόσο πιο
διεισδυτικές είναι και χαρακτηρίζονται ως σκληρές ακτίνες. Αυτό είναι λογικό, αφού όσο µεγαλύτερη είναι η συχνότητά τους, τόσο µεγαλύτερη ενέργεια έχει κάθε φωτόνιο των ακτίνων Χ, σύµφωνα µε τη σχέση Ε = h.f όπου Ε
η ενέργεια του φωτονίου και h η σταθερά του Plank. Η
σχέση αυτή, ισχύει για όλες τις ακτινοβολίες, ορατές και
αόρατες. (θυµόµαστε βέβαια και τη σχέση c = λ.f όπου c η
ταχύτητα του φωτός και λ το µήκος κύµατος).

ΣΧΗΜΑ 5

Εξυπακούεται ότι όσο µεγαλύτερο είναι το πάχος του υλικού, τόσο µεγαλύτερη και η απορρόφηση
των ακτίνων Χ.
Οι ακτίνες Χ, εκτός από την χρήση τους στις ακτινογραφίες, χρησιµοποιούνται και στην αξονική
τοµογραφία και στη βιοµηχανία για να διαπιστωθεί η ύπαρξη κοιλοτήτων ή ραγισµάτων στο εσωτερικό µεταλλικών αντικειµένων.
Ακτίνες γ Είναι φωτόνια πολύ µεγάλης ενέργειας, µε πολύ µικρά µήκη κύµατος, 10 – 10 m έως 10 – 14
m. Λόγω της πολύ µεγάλης ενέργειάς τους, συµπεριφέρονται πολλές φορές κατά την επί- δρασή τους
στα σώµατα ως σωµατίδια, γι αυτό και από πολλούς ονοµάζονται σωµατίδια γ. (Μην ξεχνάµε τη
σχέση ενέργειας – µάζας Ε = m.c2) Παράγονται κατά τη φυσική ή τεχνητή διάσπαση των πυρήνων των
ατόµων και είναι η πλέον επικίνδυνη µορφή ραδιενέργειας. Εχουν εξαιρετικά µεγάλη διεισδυτική
ικανότητα και µπορούν να διαπεράσουν στρώµα µολύβδου Pb πάχους αρκε- των εκατοστών.
Περισσότερα όµως για τις ακτίνες γ, θα δούµε στην περιγραφή της παραγωγής των διαφόρων
µορφών της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας και στην επίδραση και τους κινδύνους της ακτινοβολίας
στον ανθρώπινο οργανισµό, στο επόµενο τεύχος του περιοδικού µας.
ΠΗΓΕΣ τις οποίες χρησιµοποίησα ως βοήθηµα στο άρθρο αυτό, είναι κυρίως τα βιβλία Φυσικής Γενικής Παιδείας και Φυσικής
Θετικής-Τεχνολογικής κατεύθυνσης Γ΄Τάξης Ενιαίου Λυκείου. Για τα εξαιρετικά αυτά βιβλία, την προσφορά τους στην Παιδεία
και τον τρόπο αντιµετώπισής τους από Καθηγητές και Μαθητές, θα µου επιτρέψετε να αναφερθώ όταν ολοκληρωθεί το άρθρο
αυτό. Πιστεύω πως έχω το δικαίωµα, γιατί ως Καθηγητής Φυσικός (συνταξιούχος τώρα) τα δίδαξα επί σειρά ετών στην Γ΄ τάξη
του Λυκείου

Πολλά 73 και καλά DX de SV5FD

Παντελής Κτενιάδης pantkteniadissv5fd@hotmail.gr
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Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου – SZ8S.
Aegean Radioamateurs Association – A.R.A.
Po. Box 04

GR 831 00

Samos HELLAS

sz8s.erka@gmail.com
Ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την διετία 2014-2015
Στις 18 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 18:00, στα εντευκτήρια της
« Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου – Ε.Ρ.Κ.Α.», πραγµατοποιήθηκε
η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή µε µοναδικό θέµα απολογισµός έτους 2013
και ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την επόµενη διετία.
Η συνεδρίαση λογίστηκε εν απαρτία.
Σ’ αυτή το απερχόµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο λογοδότησε µέσω του Προέδρου SV8PKJ κ. Εµµανουήλ Μαυρατζώτη
για όσα έγιναν τον προηγούµενο χρόνο.
∆ιαβάστηκε ο απολογισµός της ταµιακής διαχείρισης από τον Ταµία του συλλόγου SV8CYR κ. Αλέξανδρο
Καρπαθίου, καθώς και η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για τον έλεγχο της διαχείρισης, η οποία και εγκρίθηκε.
Στην συνέχεια εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός του 2014.
Μετά την λήξη των συζητήσεων ορίστηκε εφορευτική επιτροπή µε µέλη τους συναδέλφους: κ. Κυριάκο Κατσικάκη
SV8CYS, κ. Ιωάννη Κλειδωνιάρη SV8MFF και κ. Εµµανουήλ Μακρή SV8PKI, που διενήργησε αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη νέου ∆.Σ.
Παρουσιάστηκε ένα κοινό ψηφοδέλτιο, µε έξη συναδέλφους που προ εβδοµάδας είχαν δηλώσει επιθυµία
συµµετοχής στην εκλογική διαδικασία.
Μετά την ψηφοφορία και την καταµέτρηση των ψήφων των παρευρισκοµένων και των ψήφων που είχαν
παραληφθεί ταχυδροµικά, όπως ορίζει το καταστατικό, πλειοψήφησαν κατά σειρά οι: SV8PKJ, SV8MFL, SV8FMY,
SV8MFR, SV8IJZ, SV8CYR.
Aφού παρήλθε επταήµερο από τις αρχαιρεσίες, συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης
Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου – Ε.Ρ.Κ.Α., µε την παρά κάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: SV8FMY κ. Ηλίας Κατσαφάδος .
Αντιπρόεδρος: SV8MFL κ. Γεώργιος Βαµβακάς.
Γραµµατέας: SV8PKJ κ. Εµµανουήλ Μαυρατζώτης .
Ταµίας: SV8IJZ κ. Γεώργιος Σοφιανός .
Μέλος: SV8MFR κ. Εµµανουήλ Μαρούπας.
Το νέο ∆.Σ. αµέσως µετά την σύστασή του σε σώµα, όρισε µέλη της Ε.Ρ.Κ.Α. για την συγκρότηση των παρά κάτω
επιτροπών:

Επιτροπή εκπαίδευσης και δηµοσίων σχέσεων.
Επιτροπή τεχνικής υποστήριξης και κατασκευών.
Επιτροπή σχεδίων εκτάκτου ανάγκης.
Επιτροπή διαγωνισµών και βραβείων.
Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεσµεύτηκε να αναλάβει άµεσες και πρωτοπόρες δράσεις για την προαγωγή του
πνεύµατος και της ιδέας της Υπηρεσίας του Ραδιοερασιτέχνη.

Από την επιτροπή δηµοσίων σχέσεων της ΕΡΚΑ
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RFI FILTER
Κατασκευάζει ο Sv3gkt
Θεόδωρος Αθανασόπουλος
sv3gkt@yahoo.gr

Tα φίλτρα RFI (Radio Frequency Interference) ή κατά το Ελληνικόν φίλτρα καταστολής ραδιοσυχνότητας
χρησιµοποιούνται κατά κόρον όπου υπάρχουν προβλήµατα παρεµβολών ραδιοσυχνότητας.
Αυτά κυρίως προέρχονται από αγείωτες συσκευές γραµµές µεταφοράς ραδιοσυχνότητας (όπως κάθοδοι κεραιών)
µεγάλης ισχύος ποµποί κλπ.
Εκτός των κλασικών παρεµβολών στους τηλεοπτικούς δέκτες επιρεάζουν τηλέφωνα, µόντεµ, κλπ
συσκευές ήχου και εικόνας.

ηλεκτρονικές

Οι περισσότερες συσκευές φέρουν τέτοια φίλτρα από κατασκευής τους ώστε να απορρίπτουν όλες τις
παρεµβολές µέσω δικτύου.
Η περιγραφόµενη κατασκευή είναι απλή και την κατασκεύασε ο Θεόδωρος
αναλυτικές φωτογραφίες που καταχώρισε βήµα –βήµα στην κατασκευή του.

sv3gkt , όπως θα δείτε και στις

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RFI FILTER 1,8-30 MHZ
Για την κατασκευή του φίλτρου θα χρειαστούµε τα εξής υλικά :
1) ∆ύο σωληνάκια PVC µήκους 20 εκ. και διαµέτρου 18 µε 20 mm (Κουβίδη),µε τα τέσσερα στηρίγµατα τους
τύπου ωµέγα .
2) Σύρµα εµαγιέ 2 mm (0,5 kg είναι αρκετό).
3) Τέσσαρες δισκοειδείς κεραµικοί πυκνωτές 10 nf/1,5 kV.
4) Καλώδιο ηλεκτρολογικό 3x2,5 mm2 πολύκλωνο για την τροφοδοσία.
5) ∆ύο πρίζες µε καπάκι για την έξοδο της παροχής (schucko)
6) Τέσσερα πλαστικά ποδαράκια.
7) Βίδες µε παξιµάδια, λαστιχάκι διελεύσεως του καλωδίου 220 V τροφοδοσίας, µια κλέµα.
8) Μεταλλικό κουτί (το δικό µας είναι από χυτό αλουµίνιο) για την κατασκευή 22 εκ. µήκος 15 εκ. πλάτος και 11
εκ. ύψος .

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σ ε λ ί δ α 42

Τα υλικά µε τα πηνία κατασκευασµένα.
Το κουτί τρυπηµένο έτοιµο να δεχτεί
τά εξαρτήµατα.

Για την κατασκευή
του φίλτρου αρχικά
θα σχεδιάσουµε πάνω
στο µεταλλικό κουτί
το σηµείο που θα
ανοίξουµε τις τρύπες
για τις πρίζες και την
στερέωση των πηνίων
και των υπολοίπων
υλικών.

Για τις πρίζες που
είναι µεγάλες οι
διαστάσεις αν δεν
έχετε το κατάλληλο
«ποτήρι»
εργαλείο ,σε ένα
µηχανουργείο
πιστεύω θα σας
εξυπηρετήσει, εκτός
εάν θέλετε να
θυµηθείτε τα παλιά
και µε µια οβάλ λίµα
κουραστείτε λίγο
παραπάνω και τις
ανοίξετε . (Αφού
πρώτα πρέπει να
κάνετε πολλές µικρές τρύπες λίγο ποιο µέσα από την επιθυµητή διάµετρο και να κόψετε το διάστηµα των 3-4 mm
µε ένα κόπτη ή ψιλή λίµα.
Τις πρίζες αυτές θα τις ζητήσετε -πρίζες για σασί- συνήθως έχουν και µία φλάντζα από καουτσούκ που µπορείτε
να την χρησιµοποιήσετε σαν «χνάρι».
Για τα πηνία τώρα, πάνω στα σωληνάκια PVC τυλίγουµε χρησιµοποιώντας χάλκινο σύρµα 2 mm σε κλειστό
τύλιγµα (η µια δίπλα στην άλλη), ένα µήκος 17 cm. Στη συνέχεια βάζουµε και τα στηρίγµατα του κουβίδη, τύπου
ωµέγα και είναι έτοιµα για τοποθέτηση στο κουτί.
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Τά πηνία µε τις βάσεις τους έτοιµα να τοποθετηθούν στο µεταλλικό κουτί.
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Προσέχουµε όλη η κατασκευή να είναι
καλά γειωµένη.

Το φίλτρο το βάζουµε µεταξύ της παροχής των µηχανηµάτων εκποµπής και της τροφοδοσίας τους.

Παρά κάτω παραθέτω το ηλεκτρονικό διάγραµµα της κατασκευής.

Καλή επιτυχία σε όσους το κατασκευάσουν.
73 de SV3GKT
Θεόδωρος Αθανασόπουλος
sv3gkt@yahoo.gr

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σ ε λ ί δ α 45

Touch screen LCD. Bluetooth and remote
control from Android device
Built-in GPS (inside controller), DV dual
watch, Antenna RX diversity
SD card slot, DTMF decoder, Twin RX (V+V,
V+U, U+U)

Frequency range: TX: 26-30 / 50-54 / 136-174 / 400-481 MHz
RX: 26-30/50-54/65-181/320-350/400-481/700-988 MHz

CTCSS/DCS, DTMF, Caller ID, Detachable head,
cross-band repeat, Scrambler, Voice guide,
Selectable three color backlight, Twin RX
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Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου – SZ8S.
Aegean Radio Association – A.R.A.
Po. Box 04

GR 831 00

Samos HELLAS

sz8s.erka@gmail.com
Η ΕΡΚΑ ενηµερώνει:
Κύριοι συνάδελφοι.
Στις 24 Φεβρουαρίου ηµέρα ∆ευτέρα στα εντευκτήρια τη « Ένωσης
Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου – ΕΡΚΑ» στην περιοχή Μαλαγάρι της
Σάµου θα πραγµατοποιηθεί σεµινάριο δίωρης διάρκεια µε θέµα:

«Αντικεραυνική προστασία και προστασία από κρουστικές υπερτάσεις ραδιοερασιτεχνικών
µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων κεραιών, µε απλές χαµηλού κόστους µεθόδους».
Ώρα έναρξης 6.30 ακριβώς.
Παρουσιαστής του σεµιναρίου θα είναι ο συνάδελφος Βασίλης Τζανέλλης SV8CYV.
Το θέµα κρίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρον για την ασφάλεια των σταθµών µας αλλά και για την προσωπική µας
ασφάλεια.
Παρακαλούµε για την έγκαιρη προσέλευση όλων των µελλών και φίλων του συλλόγου.

Για το ∆Σ
o Γραµµατέας της ΕΡΚΑ
Μανώλης Μαυρατζώτης
73 de SV8PKJ

Σύλλογος Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών Σ.Ε.Ρ.
Κύριοι,
Μετά την άκρως ενηµερωτική και επιτυχή διεξαγωγή στις 5 και 12 Φεβρουαρίου των επιµορφωτικών σεµιναρίων
για την ενηµέρωση των
Ραδιοερασιτεχνών, αδειούχων και υποψηφίων νέων, σε απλά και εξειδικευµένα θέµατα Κεραιών, Αντικεραυνικής
προστασίας,
Γειώσεων, και DX επικοινωνιών, θα συνεχισθούν µετά από απαίτηση των συµµετασχόντων και την επόµενη
Τετάρτη 19 Φεβ. και ώρα 18:00, στα γραφεία του Σ.Ε.Ρ. οδός Σπύρου Πάτση και Κασσάνδρας 22. τηλ
210-3458744
Ο οµιλητής δέχεται ανοιχτά θέµατα προς συζήτηση και ερωτήσεις του κοινού που αφορούν κεραίες κάθετες,
οριζόντιες, yagi, quad, όπως επίσης ερωτήσεις και απαντήσεις σε θέµατα πύργων, coupler, tuner κλπ..
Με τον ίδιο οµιλητή Κωσταντίνο Ψιλογιάννη SV1DB.
Είσοδος ελεύθερη για όλους.
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Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΦΑΝΤΑΖΕΤΑΙ…
Η ΑΥΤΟΥ ΕΞΟΧΟΤΗΣ…: ΕΓΩ Η ΚΑΡΤΑ!

-… βλέπω που λες µια πιστόλα τυλιγµένη µε µαύρο βελούδο µέσα σ’ ένα µισάνοιχτο συρτάρι… ήταν
ακριβώς το τρίτο συρτάρι όπως το έβλεπα εγώ και σε απόσταση σαράντα έξι εκατοστών!
-…
-… δεν θα πεις κάτι?
-… τι να πω µωρή?... από την µία σκέφτοµαι πόσο έµπειρη έχεις γίνει µε όλες αυτές τις περιπέτειές, και
από την άλλη σκέφτοµαι την δική µου περίπτωση και λέω άσε προτιµώ την απειρία… συνέχααα
-… συνεχώ… που λες ο ασχηµάντρας αρπάζει από το προτεταµένο χέρι του νέγρου τον άλλον φάκελο
κι εγώ η έρµη, µια σεµνή και φοβισµένη qslcard, να κάνω εκατό φαντασιώσεις σε ένα δευτερόλεπτο
για το πώς µπορεί να ξεµπλέξω χωρίς να τραυµατιστεί το ευαίσθητο κορµί µου… κόβει µε προσοχή τον
άλλον φάκελο και τότε έγινε η πραγµατική έκρηξη του ηφαιστείου… έτσι όπως µας είχε βάλει ο νέγρος
δίπλα στην µασχάλη του, τρέχανε ποτάµια οι ιδρώτες του… ευτυχώς εγώ πέρα από την βρώµα δεν
έπαθα καµία ζηµιά… ενώ ο άλλος φάκελος, αυτός που ο ασχηµάντρας περίµενε µε αγωνία,
µουσκεύτηκε τόσο πολύ που…
-… που?
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-…‘ Ηλίθιο υποκείµενο, σε ποιον βόθρο είχες βάλει τον φάκελο… και στο τόνισα ξανά και ξανά, ο
φάκελος πρέπει να έρθει σε άψογη κατάσταση µε το περιεχόµενό του… όχι ποτισµένος µε τόνους
ιδρώτα και άχρηστος για µένα… δεν ξεχωρίζω τίποτε… δεν πειράζει…’, είπε κι έκατσε στην µαύρη
δερµάτινη πολυθρόνα σαν βράχος… συνάµα…
-… συνάµα?...
-‘… Αφεντικό, σε παρακαλώ δεν θα επαναληφθεί’, ψέλλισε ο νέγρος … ‘συγχώρεσε µε, σε ικετεύω’… το
αφεντικό που λες, κάνει µία έτσι την αριστερή χερούκλα του και περνάει ξυστά από εµένα σε απόσταση
δύο εκατοστών κατεβαίνοντας τα συρτάρια ένα ένα… ακριβώς την ώρα που ο νέγρος ικέτευε για
συγχώρεση ο δείκτης της αριστερής παλάµης του ‘αφεντικού’ ασκούσε πίεση στην σκανδάλη του
πιστολιού σηµαδεύοντας µε το αριστερό χέρι την αριστερή µασχάλη του νέγρου ψιθυρίζοντας :
‘… να µάθεις άλλη φορά να µην ιδρώνεις’… Μπααααµ και κάτω ο νέγρος… εγώ χωρίς να το θέλω
έτρεµα σαν το ψάρι… φόβος επί το άπειρο… βρε τι να κλείνω τα µάτια µου, τι να προσπαθώ να
φαντασιωθώ τον µουσάτο, τίποτα, και τα πάντα όλα να εξελίσσονται µπροστά µου… το αφεντικό που
λες, ατάραχο άπλωσε την αριστερή παλάµη προς το µέρος µου… ωχ σκέφτηκα θα µε αρπάξει… αλλά µε
προσπερνάει και ακριβώς τέσσερα εκατοστά κάτω από εµένα υπήρχε ένας διακόπτης… τον αγγίζει και
περιµένει ενώ επανατοποθετεί το πιστόλι στο τρίτο συρτάρι, έτσι όπως εγώ το βλέπω… σε δεκατέσσερα
δευτερόλεπτα χτυπάει η πόρτα και µπαίνει ένα ζευγάρι ανθρώπων που ήταν υπό την δούλεψη του…
-… ‘Τζαµάλ κανόνισε να καθαρίζεις το γραφείο’… είπε το αφεντικό και γυρνάει το κεφάλι του προς τα
εµένα… αντίκρισα την κρεατοελιά στο µάτι του να κουνιέται δώθε κείθε σαν καµπάνα και τα µάτια του
ψυχρά µε κάρφωσαν σαν τσιµεντόπροκες ενώ τον άκουσα να λέει :
-… ‘τίνος είσαι σκατοκάρτα και που πηγαίνεις…’ φώναξε κι εγώ η καψερή ξαναµανα κατουρήθηκα από
τον φόβο µου… πιάνει τον φάκελο τον δικό µου στο δεξί του χέρι ενώ ταυτόχρονα κρατούσε εµένα στο
αριστερό… η παγερή και άγρια µατιά του µία κοίταζε τον φάκελο µία εµένα, ενώ η κρεατοελιά στο µάτι
έπαιζε τον ρόλο της στην µόνιµη νευρικότητα αυτής της σκατόφατσας… για ένα λόγο που δεν µπόρεσα
να καταλάβω µε βάζει µέσα στον φάκελο και µετά βρέθηκα να διαγράφω κύκλους γύρω από τον εαυτό
µου αυξανόµενου ύψους στην αρχή και µειούµενου προς το τέλος µε προορισµό τον κάδο που
βρισκόταν τρία µέτρα και οκτώ εκατοστά, καθώς µε πέταξε σαν δίσκο εξωτερικεύοντας µε αυτήν την
κίνηση τόνους απελπισίας… ‘στον διάολο’ είπε καθώς έκλεινε την πόρτα του δωµατίου µε δύναµη… και
δεν τον ξανάδα από τότε…
-… κι ο µαύρος τι απέγινε?
-… ο µαύρος… ο καηµένος… τον έβγαλε έξω σέρνοντας ο Τζαµάλ, ενώ η γυναίκα ξεκίνησε να
σφουγγαρίζει και να καθαρίζει το δωµάτιο από τα αίµατα… όπως ήταν γονατιστή και σφουγγάριζε
φτάνει το χέρι της και εκεί που προσγειώθηκα εγώ… µε πιάνει και µε περιεργάζεται… κοιτάει τον
φάκελο από την µία και από την άλλη και µουρµουράει:
‘Ελλάδα’ και µετά ‘Ειρηνικός’ … µε το που άκουσα εγώ την λέξη ειρηνικός άρχισα να φωνάζω µα που
να µε ακούσει… ‘ναι κυρία, ναι κυρία στον ειρηνικό να µε στείλεις εγώ δεν ανήκω στο Ζιµπάµπουε’…
την ώρα που ήταν έτοιµη να µε πετάξει στον κάλαθο των
αχρήστων λες και µε άκουσε, µε πιάνει και µε βάζει στην
τσέπη της ποδιάς της όπου και το τελευταίο πράγµα που µου
ήρθε στο µυαλό πριν καταρρεύσω από την εξάντληση ήταν η
πινακίδα που αντίκρισα φτάνοντας σε αυτόν τον τόπο :
‘WELCOMETOZIMBABWE’…

Συνεχίζεται…

5-9 Report

Σ ε λ ί δ α 49

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

DX 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!
___________________________________________________________________
*******************************************************************
___________________________________________________________________

===========================
*** 4 2 5 D X N E W S ***
******* CALENDAR *******
===========================
Edited by I1JQJ & IK1ADH
Direttore Responsabile I2VGW

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

PERIOD
CALL
REF
till 15/02
3B8/HB9ARY: Mauritius Island (AF-049)
1185
till 15/02
V6T: Woleai Atoll (OC-132)
1188
till 16/02
7P8ID: Lesotho
1187
till 16/02
TO7CC: Reunion Island (AF-016)
1186
till 17/02
3W2DX: Vietnam
1189
till 17/02
6W/G3TXF: Senegal
1188
till 17/02
KP2/W1UJ, KP2/W1EQ, KP2/K1ZE, NP2N: Virgin Is (NA-106)1188
till 17/02
PJ7/VA3QSL: Sint Maarten (NA-105)
1188
till 17/02
V73DL: Majuro (OC-029), Marshall Islands
1188
till 18/02
3B9/OE4AAC: Rodrigues Island (AF-017)
1187
till 18/02
5H1Z: Tanzanian islands
1186
till 18/02
6Y2T: Jamaica (NA-097)
1188
till 18/02
FP/W6HGF: Miquelon Island (NA-032)
1187
till 18/02
J38XX: Grenada
1187
till 18/02
J8/K8EAB and J8/KB9AVO: Bequia (NA-025)
1187
till 18/02
J8/KC4VG and J8/W3FF: Bequia (NA-025)
1187
till 18/02
J8/W6HFP and J8/W7ZT: Bequia (NA-025)
1187
till 18/02
J8/WG0AT and J8/WZ1P: Bequia (NA-025)
1187
till 18/02
PJ5/K5WE and PJ5/N5WR: Sint Eustatius (NA-145)
1187
till 18/02
W1AW/6: California
1188
till 18/02
W1AW/9: Wisconsin
1188
till 23/02
TM11AAW: special callsign (France)
1183
till 24/02
8Q7KB: Maldives (AS-013)
1187
till 24/02
TO4YL: Martinique (NA-107)
1185
till 25/02
YJ0OU and YJ0ZZ: Port Vila (OC-035), Vanuatu
1188
till 28/02
HF0A: special callsign (Poland)
1186
till 28/02
IR2A: special callsign
1189
till 28/02
LY16W: special callsign
1187
till 28/02
LZ1950SAS: special callsign
1184
till 28/02
PA530ROT: special callsign
1186
till February VK0JJJ: Mawson station (Antarctica)
1135
till February ZS7V: SANAE IV station (Antarctica)
1136
till 01/03
FK8RO: New Caledonia (OC-032)
1176
till 10/03
YB8RW/p: OC-209 and OC-210
1188
till 18/03
JG8NQJ/JD1: Minami Torishima (OC-073)
1178
till 25/03
FG/F6ITD and TO6D: Guadeloupe (NA-102)
1186
till 31/03
Sochi 2014 Winter Olympics Activity Days
1183
till 06/04
RI1ANR: Novo Runway, Antarctica
1173
till 15/04
4S7KKG: Sri Lanka (AS-003)
1176
till 25/04
VP8BTU: Falkland Islands (SA-002)
1177
till May
JW2US: Bear Island (EU-027)
1178
till 22/06
IY7M: special callsign
1189
till 14/08
HF0RN and HF120MK: M. Kolbe memorial stations
1181
till 14/08
SN0MMK, SN0RN, SN120MK: M. Kolbe memorial stations 1181
till 14/08
SN120MMK and SN75RN: M. Kolbe memorial stations
1181
till August
ZD9G: Gough Island (AF-030)
1174
till 31/10
ZM90DX: special callsign (New Zealand)
1167
till 20/11
AF1G/C6A: Andros Island (NA-001), Bahamas
1183
till 30/11
GA, MA, 2A: special prefixes (Scotland)
1184
till 31/12
CW30A and CV3D: special callsigns
1183
till 31/12
DB50FIRAC: special event callsign
1182
till 31/12
DJ60DXMB: special callsign
1184
till 31/12
DL60JMZ: special event callsign
1182
till 31/12
DQ25GRENZE: special callsign
1184
till 31/12
DS4DRE/4: Taehuksan Island (AS-093)
1189
till 31/12
LM1814: special event callsign
1182
till 31/12
S567O: special callsign
1185
till 31/12
TC10SWAT: special callsign
1188
till 31/12
W100AW: ARRL's centennial special callsign
1179
till 31/12
YT0PUPIN: special callsign
1183
till December 5Z4/LA4GHA: Kenya
1145
till December 6O0LA: Somalia
1145
till December D2SG: Angola
1184
till 31/01/2015 D8A: Jang Bogo Station, Antarctica
1186
till 01/02/2015 RI1ANC: Vostok Station, Antarctica
1173
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till Feb 2015 DP0GVN: Neumayer III Station (Antarctica)
1180
till Feb 2015 RI1ANT: Mirny Station, Antarctica
1173
15/02-02/03
TM11WAP: special callsign (France)
1188
15/02-04/03
II3CV: special callsign
1184
16/02-22/02
6W/MM0NDX: Senegal
1188
17/02-23/02
FK/K1HP: Noumea (OC-032), New Caledonia
1189
17/02-23/02
11th Antarctic Activity Week
1189
18/02-27/02
FY/F5UII: French Guiana
1188
18/02-28/03
XV7BM: Vietnam
1189
19/02-23/02
K6PV/6: Santa Catalina Island (NA-066)
1189
19/02-25/03
V47JA: St. Kitts (NA-104)
1189
20/02-24/02
OC0I: San Lorenzo Island (SA-052)
1188
20/02-06/03
TO22C: Guadeloupe (NA-102)
1189
21/02-23/02
LU8DCH/D: Isla Martin Garcia (SA-055)
1185
21/02-25/02
V6P: Pohnpei (OC-010)
1188
21/02-26/02
CW5F: Timoteo Dominguez Island (SA-057)
1185
21/02-07/03
KG4WV and KG4KL: Guantanamo Bay
1189
21/02-10/03
J7Y: Dominica (NA-101)
1189
22/02-16/03
PJ7AA: Sint Maarten (NA-105)
1189
23/02-28/02
3G7PM: Guafo Island (SA-018)
1189
24/02-07/03
A35AX: Tongatapu (OC-049) and Vava'u (OC-064)
1179
24/02-11/03
ZD8D: Ascension Island (AF-003)
1187
25/02-01/03
FK/JA1IST: Noumea (OC-032), New Caledonia
1189
25/02-16/03
5X1XA: Uganda
1189
26/02-04/03
V73MW: Majuro (OC-029), Marshall Islands
1189
26/02-04/03
W1AW/KG4: Guantanamo Bay
1189
26/02-08/03
3C0BYP: Annobon Island (AF-039)
1187
26/02-26/03
V21ZG: Antigua (NA-100)
1189
27/02-03/03
KH6/NA2U and KH7M: Hawaii (OC-019)
1189
27/02-10/03
C5/M1KTA: The Gambia
1189
28/02-17/03
9J2T: Zambia
1188
February
9H5G/C6A: Acklins Island (NA-113)
1189
February
CY0/VA1AXC: Sable Island (NA-063)
1189
February
ZZ80xx: special callsigns
1186
February-March YB8XM/p: Sanana Island (OC-076)
1189
01/03-11/03
VK9X/K7CO: Christmas Island (OC-002)
1184
01/03-31/03
LZ1246SIT: special callsign
1184
06/03-02/04
CT9/DL3KWR and CT9/DL3KWF: Madeira (AF-014)
1189
06/03-04/06
HR5/F2JD: Honduras
1189
13/03-26/03
ZL7/OE2SNL: Chatham Islands (OC-038)
1187
14/03-17/03
XF1T: Isla Cocinas (NA-189)
1175
14/03-11/04
5H3MB: Tanzania
1187
15/03-30/03
VU4K: Andaman Islands (AS-001)
1187
19/03-01/04
VP2V/SP2FUD and VP2V/SP6AXW: Br. Virgin Isls (NA-023) 1187
19/03-01/04
VP2V/SP6CIK and VP2V/SP9FIH: Br. Virgin Isls (NA-023) 1187
19/03-01/04
VP2V/SP9WZS: British Virgin Islands (NA-023)
1187
20/03-01/04
TX6G: Raivavae (OC-114), Austral Islands
1189
21/03-24/03
BA3AX/3 and BD3AEO/3: Yuetuo Island (AS-134)
1187
21/03-31/03
ZL7AAA: Chatham Islands (OC-038)
1189
23/03-30/03
VK6ARI: Rottnest Island (OC-164)
1189
23/03-30/03
YB4IR/p: Enggano Island (OC-204)
1189
25/03-31/03
MS0OXE: Isle of Tiree (EU-008)
1189
26/03-02/04
YF1AR/8 and YB3MM/8: Pulau Wangiwangi (OC-219)
1185
28/03-09/04
VK9MT: Mellish Reef (OC-072)
1187
01/04-30/04
LZ1808SNS: special callsign
1184
04/04-18/04
A35V and A35X: Tongatapu (OC-049)
1189
09/04-20/04
KH8/DL2AWG: Ofu Island (OC-077), American Samoa
1189
09/04-20/04
KH8/DL6JGN: Ofu Island (OC-077), American Samoa
1189
09/04-20/04
KH8/PA3EWP: Ofu Island (OC-077), American Samoa
1189
16/04-20/04
XR2T: Isla Damas (SA-086)
1187
April
YW0A: Aves Island (NA-020)
1186
01/05-31/05
LZ1555WNS: special callsign
1184
15/05-25/05
FY/F8FUA and FY/F5UOW: Ile Royale (SA-020)
1185
25/05-30/05
TM4U: St Nicolas Island (EU-094)
1189
01/06-30/06
LZ1816PAS: special callsign
1184
01/07-31/07
LZ1810PPW: special callsign
1184
01/08-31/08
LZ1680MTS: special callsign
1184
26/08-29/08
VK5CE/8: Bathurst Island (OC-173)
1187
01/09-30/09
LZ37MP: special callsign
1184
01/10-31/10
LZ1375IKA: special callsign
1184
VK9L: Lord Howe Island (OC-004)
1187
13/10-29/10
30/10-10/11
Tromelin Island (AF-031)
1186
01/11-30/11
LZ1164SIM: special callsign
1184
01/12-31/12
LZ1784SMH: special callsign
1184
Sep-Oct
2015 ZD9TT: Tristan da Cunha (AF-029)
1181
January
2016 VK0EK: Heard Island
1188
************************************************************************
425 DX NEWS HOME PAGE: http://www.425dxn.org
425 DX NEWS MAGAZINE: http://www.425dxn.org/monthly
***********************************************************************
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Greek Islands On The Air – GIOTA award programme.

GIOTA 10 HELLENIC ISLANDS

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

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

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

GIOTA DXpeditioners Award – 3 GREEK ISLANDS

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

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

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