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

Τεύχος 150 Μαιος 2014Τεύχος 150 Μαιος 2014Τεύχος 150 Μαιος 2014   

Αιολος...Αιολος...Αιολος...   

Delta Loop...Delta Loop...Delta Loop...   

Hamfest...Hamfest...Hamfest...   

AEGEAN results...AEGEAN results...AEGEAN results...   

MayDay…MayDay…MayDay…   

SVFFs…SVFFs…SVFFs…   

Sx8aeg...Sx8aeg...Sx8aeg...   

∆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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MAY  DAYMAY  DAYMAY  DAY   
MAY  DAYMAY  DAYMAY  DAY   

MAY  DAY    MAY  DAY    MAY  DAY       
                

Γράφει ο Ντίνος Ψιλογιάννης. 
SV1DB 

din.boxmail@gmail.com 

 
ΜΑΙΟΣ    

δεν σηµαίνει  µόνο  Άνοιξη – Λουλούδια και εργατική Πρωτοµαγιά… 

 

Η φράση  MAY  DAY   “ηµέρα  του Μαίου”   σηµαίνει στην γλώσσα των Τηλεπικοινωνιών  ότι  και το  αντίστοιχο  
SOS   (… --- …) στον κώδικα  του MORSE  ,που επισηµοποιήθηκε το 1912 στο International Radiotelegraphic 
convention , χωρίς να εννοεί  κάτι, απλά επειδή ήταν εύκολο στην µνήµη τρεις τελείες και τρεις παύλες, To MAY-
DAY είναι το αντίστοιχο σε οµιλία, αλλά  εκφωνούµενο  από το µικρόφωνο του σταθµού.  

 

Η φράση  προήλθε  από το  Γαλλικό   “renez  m’aidez”  που σηµαίνει κλήση  για βοήθεια  και ως πιο εύηχο  
µεταλλάχθηκε  στην  Αγγλική Γλώσσα  σε  ΜΑΥ DAY (µέη ντέη)  που  σηµαίνει  απλά ηµέρα  του  Μαίου , χωρίς 
καµία  άλλη επιλογή ως προς την µετάφραση και την κυριολεξία. Το  1923  ο ασυρµατιστής Frederick Stanley 
Mockford  (1897-1962)  το  διάλεξε . Και από το 1927  επίσηµα θεωρείται το  φωνητικό  σήµα κινδύνου- έκτακτης  
ανάγκης. 

 

Όλοι  οι Ραδιοερασιτέχνες αλλά και όλοι οι εµπλεκόµενοι µε τις Τηλεπικοινωνίες   ακόµη  και οι απλοί 
πολίτες  που  χρησιµοποιούν τους προσωπικούς  µικρούς φορητούς  ασυρµάτους  για το ψάρεµα , το 
κυνήγι, και άλλες  δραστηριότητες   πρέπει να γνωρίζουν  την διαδικασία στις περιπτώσεις  κινδύνου  
ώστε  να µπορούν µε τον σωστό ∆ΙΕΘΝΗ  τρόπο να µεταδώσουν  ένα µήνυµα  εκτάκτου ανάγκης  … 

 

Μην ξεχνάτε  ότι  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  σηµαίνει  ΖΩΗ  … 

 

Είναι  χιλιάδες οι περιπτώσεις που  ραδιοερασιτέχνες κλήθηκαν να συνδράµουν δίκτυα τηλεπικοινωνιών ως  
“Liaison”  είτε  λόγω αποστάσεως είτε λόγω συγκυρίας  αλλά και εθελοντικής βοήθειας από τις οµάδες εκτάκτων 
αναγκών, πυροπροστασίας, σεισµών,  εκτάκτων καιρικών φαινοµένων, κλπ περιπτώσεων .  

 

Έκτακτες  ανάγκες  µπορούν να “τύχουν” σε οποιοδήποτε  από  µας  πχ. Μια Ιατρική  Συµβουλή για έκτακτο 
συµβάν έχει ιδιαίτερη κλήση  ∆ΕΝ θα καλέσουµε ΜΑΥ DAY  αλλά   MEDICO   (µέντικο) , έτσι  υπάρχει σωστή  
διαχείριση  των περιπτώσεων  εκτάκτων  αναγκών  . 

Από  τις  αρχές  του  19  αιώνα  όταν οι τηλεπικοινωνίες  εγκαταστάθηκαν στα πλοία  θεσπίστηκαν  ειδικές  
συχνότητες  για  τα σήµατα κινδύνου.  

Αυτά  χωρίζονται  για την  Ναυτιλία  -  Αεροναυτιλία ,  τις εµπορικές επικοινωνίες αλλά και τις  Στρατιωτικές . 

Σήµερα µε την πληθώρα των  δορυφορικών  επικοινωνιών  των συστηµάτων   GPS 

Και των αυτοµάτων συσκευών  εκποµπής  σήµατος κινδύνου  έχει αυτοµατοποιηθεί  η  εκποµπή  σήµατος  
κινδύνου  για την Ναυτιλία  ακόµη και ποµποδέκτες  VHF  έχουν  αυτόµατα  συστήµατα  εκποµπής σε περίπτωση 
κινδύνου που δίνουν  ταυτόχρονα  και το  “στίγµα” της θέσεώς µας . 

Οι  πρώτες  συχνότητες   κινδύνου  ήταν  στα  Μακρά  κύµατα   στους  500  kHz. 

Στα βραχέα  στους 2.182 kHz,   και µετά  στα  VHF   156,8  ( κανάλι  16 ) και στην Αεροναυτιλία    121,5 ΜΗz  
και   243 MHz  στα  UHF . 
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Οι συχνότητες  των  500 kHz  µετά την αποµάκρυνση των ασυρµατιστών από τα πλοία  έχουν  σταµατήσει,  σ 
αυτές κυρίως οι επικοινωνίες  ήταν σε  CW   ,  τα βραχέα όµως παραµένουν  ακόµη  σε  χρήση  έτσι  οι 
ναυτιλλόµενοι  εξυπηρετούνται  από  17  σταθµούς στις  Ελληνικές  θάλασσες  µέσω των σταθµών που φαίνονται  
στο σχετικό χάρτη  . 

 

Οι  περιφερειακοί  σταθµοί 
είναι όλοι εντεταγµένοι  στο  
OLYMPIA  RADIO  που είναι  ο 
νέος  Παράκτιος  Εθνικός  
Σταθµός  στην  περιοχή  της  
Ολυµπίας  στην Πελοπόννησο   
και µε τηλεχειρισµό 
ελέγχονται από το Κτίριο  του 
ΟΤΕ  στην Αθήνα. 

Εκτός  από τις  συχνότητες  
Βραχέων  υπάρχουν  σε  
στρατηγικά  σηµεία  και οι 
αντίστοιχοι   αναµεταδότες  
των  VHF  ώστε  να 
καλύπτουν  το  µεγαλύτερο  
µέρος των  θαλασσών. 

 

  

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η 
ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΤΟ 
ΚΑΝΑΛΙ 70    

 

Συχνότητα Κίνδυνου 
συστήµατος Ασφαλείας 
G.M.D.S.S 

DSC Digital Selective Calling = Ψηφιακή Επιλεκτική Κλήση 

Distress acknowledgment = Επιβεβαίωση λήψης συναγερµού κινδύνου 

Coast Radio Station (CRS) = Παράκτιος Σταθµός 

Rescue Coordination Center (RCC) = Κέντρο Συντονισµού ∆ιάσωσης 

ATIS (Automatic Transmitter Identification System) = Σύστηµα Αυτόµατης Μετάδοσης 
Αναγνώριση 

 

ΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ 

 

 1) ΣΗΜΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (distress call) MAYDAY. AΜΕΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ. Επείγουσα 
Ανάγκη – Πάντα στο κανάλι 16 

∆ιαδικασία: Στο κανάλι 16 φωνάζετε 3 φορές«May Day» (May Day/May Day/May Day). Το σήµα 
αυτό έχει απόλυτη προτεραιότητα και θα απαντηθεί άµεσα από το Ράδιο Ολυµπία. Μόλις απαντήσει 
δίνετε Όνοµα και ∆ιακριτικά του σκάφους, τη θέση του σκάφους, τον αριθµό επιβαινόντων, την 
κατάσταση που βρίσκονται και τη φύση του κινδύνου που αντιµετωπίζετε. 
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ΑΝ ΑΚΟΥΣΕΤΕ MAYDAY ΜΗΝ ΣΠΕΥΣΕΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ. ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ 
ΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ. ΕΑΝ ΌΧΙ ΕΚΠΕΜΨΑΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ MAYDAY ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΠΟΥ 
ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ. 

2) ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗ (urgent call) ΠΑΝ-ΠΑΝ.ΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΛΟΙΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΕΙΝΩΝΕΤΑΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ. Μείναµε από βενζίνη ή µηχανική βλάβη, 
ακυβερνησία χωρίς κίνδυνο βύθισης, προσάραξη σε βράχια χωρίς άλλους κινδύνους κλπ. ∆εν 
κινδυνεύουµε άµεσα. Πάντα στο κανάλι 16 

3) ΚΛΗΣΗ SECURITY. ΤΡΙΤΗ ΣΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ. ΘΑ ΤΗΝ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΡΑ∆ΙΟ ΕΛΛΑΣ ΌΤΑΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΥΕΛΛΑΣ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ Η ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. 
Για ασφάλεια ναυσιπλοΐας 

 

ΧΡΗΣΗ VHF/DSC 

Ως VHF υπονοούµε όλο το σύστηµα εκποµπής και λήψης που µας επιτρέπει την ασύρµατη επικοινωνία 
στην περιοχή των υπερύψηλων συχνοτήτων, Very High Frequency. 

Τρόπος Κλήσης 

·         Βεβαιωνόµαστε ότι το κανάλι είναι ελεύθερο. Ποτέ δεν καλούµε εάν το κανάλι είναι 

 κατειληµµένο γιατί τότε δεν ακούει κανένας.Το µικρόφωνο 10 εκ. µακριά από το    στόµα και να µη το 
χτυπάει ο αέρας. 

·         Η λέξη “έτοιµος” είναι η «τελεία» για να µπορεί να καταλάβει αυτός που ακούει ότι τελειώσαµε  
την οµιλία µας και να αρχίσει αυτός 

·         Όπως και στο τηλέφωνο (λέµε το όνοµα αυτού που τηλεφωνούµε και µετά του λέµε ποιοι 
είµαστε) έτσι και στο VHF π.χ. Αυτός που καλεί (A-17)    “Σκάφος Α-10 από Σκάφος Α-17”. 

          Αυτός που απαντάει (Α-10) “Σκάφος Α-17 από Α-10, ακούει έτοιµος “ 

·         Εάν δεν πάρουµε απάντηση προσπαθούµε ξανά αφήνοντας όµως κενά διαστήµατα µεταξύ 

          των κλήσεων για να µπορεί να κάνει χρήση του καναλιού και κάποιος άλλος 

·         Ποτέ δεν καλούµε ανώνυµα 

·         Ποτέ δεν καταλαµβάνουµε το κανάλι µε προσωπικά µας θέµατα. Ένα θέλουµε µπορούµε 

          να µεταφερθούµε σε άλλο κανάλι. 

·         Όταν ταξιδεύουν πολλά σκάφη µαζί τότε Α-100 = Ο αρχηγός αποστολής, Οµάδας. Κατά τη 

          διάρκεια του ταξιδιού όλα τα σκάφη ακούν και µιλούν στο “Κυρίως Κανάλι”. Στο εφεδρικό 

          πηγαίνουν µόνο όταν το πει ο Αρχηγός. Σήµα ή Γενική Ανακοίνωση: Από Α-100 προς όλα τα 

          σκάφη (Την κάνει µόνο ο αρχηγός) 

·         73 = Κυρίως Κανάλι , 72  & 69 = Εφεδρικό Κανάλι, 15 = Καφενείο, ∆οκιµές (1 watt). [Μιλούν 

          τα σκάφη µεταξύ τους στον τόπο προορισµού αλλά ακούν συγχρόνως και το Κυρίως Κανάλι 

          µε το “Scan”. Καλό είναι το µηχάνηµα να είναι σε κατάσταση DualWatch: Το 73 σταθερό και 

          scan το 16 (κάθε 3”) 
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·         Αµφίδροµη Επικοινωνία 
Τηλέφωνο – Τηλέφωνο ΜΟΝΟ 
µε το ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΑ∆ΙΟ (duplex 

          κανάλια). Μονόδροµη 
Επικοινωνία Ασύρµατος – κενό 
– Ασύρµατος 

·         Ένα VHF βάσης όταν 
είναι high εκπέµπει 25 watt και 
όταν είναι στα low εκπέµπει στα 
5 watt. 

          Αν είναι φορητό 
εκπέµπει στα 5 watt και 2 watt 
αντίστοιχα (Λόγω της µικρής 
ισχύος του 

          φορητού θα πρέπει να µην έχουµε φυσικά εµπόδια γύρω µας). 

·         Όταν τα µηχανήµατα είναι κοντά ρυθµίζουµε σε χαµηλή ένταση (1 watt). Αυτά είναι τα 

          κανάλια 15 και 17 (προσυντονισµένα στο 1 watt). Τα µηχανήµατα είναι µέγιστης έντασης 

          25watt. (min 15 µίλια, max 100 µίλια!! Ανάλογα µε τον καιρό). Καλή Κεραία: Οπτικό ορίζοντα– 

          Ψηλά. Όχι κοντά άλλα «µαγνητικά» εργαλεία. Όταν τοποθετούµε κεραία VHF σε ΚΑΜΙΑ µα 

          ΚΑΜΙΑ περίπτωση δεν κόβουµε ή µατίζουµε το καλώδιο επειδή περισσεύει  και µάλιστα  χωρίς  
οµοαξονικούς  συνδετήρες. 

·         Σε κάθε VHF θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες µε ευθύνη του χρήστη/πλοιοκτήτη 

        Να γίνει εισαγωγή του ∆∆Σ (MMSI) (Βάλτε ένα αυτοκόλλητο µε το ∆∆Σ σας 

          δίπλα στο VHF) 

        Να γίνει εισαγωγή των ∆∆Σ (MMSI) των Σταθµών Ξηράς οι οποίοι ακροώνται 

          στα κανάλια Ασφαλείας και Κινδύνου 

         Group Call Ελληνικών Πλοίων: 023700000 

         Ολυµπία Ράδιο: 002371000 (Τηλέφωνο επικοινωνίας 1320) 

         Ασπρόπυργος Ράδιο (ΥΕΝ): 002391000 

        Να γίνει σύνδεση του VHF µε το GPS. Αν χαθεί αυτή η σύνδεση τότε στην 

          οθόνη του VHF εµφανίζονται ως συντεταγµένες 999.99.999 ή 000.00.000. 

          Αν δεν γίνει αυτό τότε σε µία κατάσταση ανάγκης θα πρέπει να βάλετε το 

          στίγµα χειροκίνητα !!!!  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ∆ΥΣΚΟΛΟ σε έκτακτες καταστάσεις 

          ιδιαίτερα αν δεν ξέρουµε τη λειτουργία του VHF!!! 
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        Άλλα χρήσιµα ∆∆Σ (MMSI) Προαιρετικά 

         ΚΛ/Χ Θες/νίκης (VHF-MF) 237673210 

         Λ/Χ Κέρκυρας (VHF-MF) 237673190 

         ΚΛ/Χ Πάτρας (VHF-MF) 237673140 

         Λ/Χ Πύλου (VHF-MF) 237673230 

         ΚΛ/Χ Ηρακλείου (VHF-MF) 237673180 

         ΚΛ/Χ Μυτιλήνης (VHF-MF) 237673220 

         ΚΛ/Χ Ρόδου (VHF-MF) 237673150 

·         Το Ράδιο Ολυµπία εκπέµπει σήµατα ασφαλείας 4 φορές την ηµέρα 05.00 – 11.00 – 17.30 – 

           23.00 (Ώρες UTC) Προσθέστε 3 ώρες για τη θερινή και 2 ώρες για τη χειµερινή ώρα στην 

           Ελλάδα 

·         Αν θέλουµε να καλέσουµε το Ράδιο Ολυµπία λέµε στο κανάλι 16 «Ράδιο Ολυµπία , Ράδιο 

          Ολυµπία, Ράδιο Ολυµπία από Σκάφος ....... µε ∆∆Σ........». Όταν απαντήσει το Ολυµπία θα 

          µας παραπέµψει σε ένα ελεύθερο κανάλι εργασίας της περιοχής από την οποία εκπέµπουµε. 

·         Τουλάχιστον µία φορά το χρόνο ελέγχουµε τη συσκευή καλώντας κάποιον φίλο ή ακόµα και 

          το Ράδιο Ολυµπία. 

 Πως γίνεται η δοκιµαστική κλήση. 

        Έχουµε περάσει το MMSI του Ράδιο Ολυµπία (002371000) σε µία από τις 

          ελεύθερες θέσεις του  VHF ως«OLYMPIA» 

        Επιλέγουµε ένα κανάλι εργασίας που δεν έχει συνοµιλίες εκείνη τη στιγµή 

        Πηγαίνουµε στο Menu και επιλέγουµε Individual Call 

        Επιλέγουµε από τις µνήµες «OLYMPIA» 

        Όταν πατήσουµε «Call» ακούγεται ένας οξύς ήχος. Η συσκευή µεταφέρεται αυτόµατα στο Κανάλι 
70 για να στείλει τα στοιχεία µας. Περιµένει απάντηση και αν δεν πάρει ξαναστέλνει κάθε 8 
δευτερόλεπτα έως ότου πάρει απάντηση. Η διαδικασία ακυρώνεται αν πατήσουµε το Exit. Επειδή 
υπάρχει µόνο ένα άτοµο στη βάρδια ενδεχοµένως να υπάρξει καθυστέρηση στην απάντηση της 
κλήσης. 

        Όταν µας απαντήσουν στο VHF θα ακουστεί ένας δυνατός ήχος και στην οθόνη θα εµφανιστεί το 
όνοµα του Ολυµπία. Μετά θα µεταφερθούµε αυτόµατα στο κανάλι εργασίας που επέλεξε το Ολυµπία 
Ράδιο για τη συνοµιλία. Για να σταµατήσουµε το δυνατό ήχο πατάµε ένα κουµπί ή το press και 
περιµένουµε να µας µιλήσουν από το Ολυµπία Ράδιο. Οφείλουµε να απαντήσουµε «ΟΚ σας 
λαµβάνουµε πολύ καλά. Ήταν µια κλήση για τον έλεγχο του VHF µου. Ευχαριστώ πολύ» 

        Η ίδια κλήση µπορεί να γίνει αν θέλουµε να πάρουµε πρόβλεψη καιρού ή να καλέσουµε κάποιο 
τηλέφωνο και να µιλήσουµε µέσω VHF. 
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Πως γίνεται η κλήση Distress.  (κινδύνου) 

        Σηκώνουµε το κόκκινο καπάκι που γράφει Distress και πατάµε παρατεταµένα το µικρό κουµπάκι 
που βρίσκεται από κάτω. µας µεταφέρει αυτόµατα στο κανάλι 16 και ακούγεται ένας διακεκοµµένος 
ήχος συναγερµού (alarm) και στην οθόνη εµφανίζεται το µήνυµα «DISTRESS!>Undesignated HOLD 3 
sec» που σηµαίνει ότι µέσα σε 3 δευτερόλεπτα θα φύγει σήµα κινδύνου από το σκάφος µας για 
«απροσδιόριστη (undesignated) αιτία». Αν µέσα σε αυτά τα 3 δευτερόλεπτα σταµατήσουµε να πατάµε 
το κουµπί δεν θα σταλεί το µήνυµα κινδύνου. Ο ήχος του συναγερµού θα είναι συνεχής µέχρι να λάβει 
επιβεβαίωση ή να τον ακυρώσουµε πατώντας το κουµπί END. Τότε εµφανίζεται στην οθόνη το µήνυµα 
«DISTRESS CANCELED». 

        Αν έχουµε χρόνο (στα µικρά σκάφη συνήθως δεν υπάρχει) µέσα από το menu πατώντας το 
αντίστοιχο πλήκτρο µπορούµε να προσδιορίσουµε το πρόβληµά µας: Collision (σύγκρουση), Sinking 
(βύθιση), Piracy Attack (πειρατική επίθεση), Fire or Εxplosion (Φωτιά ή Έκρηξη), Grounding 
(προσάραξη), Disabled &Adrift (ακυβέρνητο και παρασυρόµενο), Man Overboard (άνθρωπος στη 
θάλασσα), Flooding (κατάκλυση υδάτων), Listing or Capsizing (κλήση ή ανατροπή του σκάφους), 
Abandoning Ship (εγκατάλειψη σκάφους), EPIRB Emission (εκποµπή EPIRB) 

        Το σήµα µας θα εκπέµπεται κάθε 4 λεπτά και ηχεί κάθε 2 λεπτά για να µας ενηµερώσει ότι το 
σήµα κινδύνου είναι ενεργό. 

        Μόλις το Ράδιο Ολυµπία θα λάβει το σήµα µας στην οθόνη µας θα εµφανιστεί το µήνυµα 
«DISTRESS CANCELED 
Coast Station ACL 
RECEIVE» δηλαδή 
επιβεβαίωση ότι ο σταθµός 
διάσωσης έλαβε το 
µήνυµά µας και θα 
προσπαθήσει να 
επικοινωνήσει άµεσα µαζί 
µας στο κανάλι 16. 
Συγχρόνως ίσως 
προσπαθήσουν να 
επικοινωνήσουν µαζί µας 
µε το κινητό τηλέφωνο. 

       Αν κατά λάθος 
πατήσουµε το Distress 
πρέπει να απαντήσουµε 
στη φωνητική κλήση του 
Ολυµπία Ράδιο λέγοντας 
«Συγνώµη, πατήθηκε κατά 
λάθος» για να µη 
κινητοποιηθεί ο θάλαµος 
επιχειρήσεων του ΥΕΝ και 
όλα τα παραπλέοντα 
πλοία. Και αυτό γιατί ο 
χειριστής του Ολυµπία δεν 
ξέρει τι ακριβώς έχει 
συµβεί (µπορεί ο 
κυβερνήτης να πάτησε 
το  Distress και να πήδηξε 
στη θάλασσα. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η 
ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΤΟ 
ΚΑΝΑΛΙ 70   Συχνότητα 
Κίνδυνου συστήµατος 
Ασφαλείας G.M.D.S.S   
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DSC Digital Selective Calling = Ψηφιακή Επιλεκτική Κλήση 

Distress acknowledgment = Επιβεβαίωση λήψης συναγερµού κινδύνου 

Coast Radio Station (CRS) = Παράκτιος Σταθµός 

Rescue Coordination Center (RCC) = Κέντρο Συντονισµού ∆ιάσωσης 

ATIS (Automatic Transmitter Identification System) = Σύστηµα Αυτόµατης Μετάδοσης Αναγνώριση 

 
 

Α.  ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ VHF  Περιλαµβάνουν µετεωρολογικά δελτία, αναγγελίες θυελλωδών ανέµων και 

προαγγελίες προς τους Ναυτιλλόµενους. Μεταβιβάζονται σύµφωνα µε τους κανονισµούς της ITU (International 

Telecommunication Union).  

 Β. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ MF  Περιλαµβάνουν µετεωρολογικά δελτία, αναγγελίες θυελλωδών ανέµων και 

προαγγελίες προς τους Ναυτιλλόµενους. Μεταβιβάζονται σύµφωνα µε τους κανονισµούς της ITU (International 

Telecommunication Union).  
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Γ. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ HF Περιλαµβάνουν µετεωρολογικά δελτία, δελτία ενηµέρωσης 

Ναυτιλλόµενων και µετεωρολογικούς χάρτες Μεσογείου. Μεταβιβάζονται σύµφωνα µε τους 

κανονισµούς της ITU (International Telecommunication Union).  

 

  

∆.  ΥΠΗΡΕΣΙΑ NAVTEX  Η υπηρεσία NAVTEX συµβάλει στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη 

θάλασσα και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του συστήµατος GMDSS, το οποίο έχει αναπτυχθεί από τον 

IMO (INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION).  Υποστηρίζεται από τρείς ποµπούς Μεσαίων 

Κυµάτων, οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι στις περιοχές Ηράκλειο Κρήτης, Κέρκυρας και Λήµνου.  

Μεταβιβάζονται ναυτιλιακές πληροφορίες ασφαλείας (Maritime Safety Information) και µετεωρολογικά 

δελτία, µε µέγιστο χρόνο εκποµπής δέκα (10) λεπτών, καθώς επίσης έκτακτα δελτία αναγγελίας 

θυελλωδών ανέµων, σήµατα κινδύνου, επείγοντος και ασφάλειας. Οι ώρες µεταβίβασης των ειδικών 

εκποµπών της υπηρεσίας NAVTEX ανά σταθµό βάσης είναι: 

  ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ∆ΕΛΤΙΑ ΚΑΙ ΘΥΕΛΛΕΣ      ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛ/ΝΟΥΣ 

  

ΟΝΟΜΑ 

ΣΤΑΘΜΟΥ 

  

ΣΥΧΝ. 

ΚΗz 

  

ΩΡΕΣ ( UTC ) 

  

ΟΝΟΜΑ 

ΣΤΑΘΜΟΥ 

  

ΣΥΧΝ. 

ΚΗz 

  

ΩΡΕΣ ( UTC ) 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2799 
0633-0903-

1533-2133 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2799 0703-1133-1733-2333 

ΚΕΡΚΥΡΑ 2830 
0633-0903-

1533-2133 
ΚΕΡΚΥΡΑ 2830 0703-1133-1733-2333 

ΛΗΜΝΟΣ 2730 
0633-0903-

1533-2133 
ΛΗΜΝΟΣ 2730 0703-1033-1633-0033 

ΡΟ∆ΟΣ 2624 
0633-0903-

1533-2133 
ΡΟ∆ΟΣ 2624 0703-1033-1633-0033 

ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑ (UTC) 

ΜΕΤΕΟ (WX) 8.424,0 kHz 0930 – 2130 

PRESS  R/T 
8.776,0 – 13.134,0 – 17.341,0 

– 22.720,0 kHz 
1145 – 1945 

PRESS SITOR 8.424,0 – 12.603,5 – 16.830,5 0600 - 1300 - 2100 

FACSIMILE 4.481,0 – 8.105,0 kHz 0840 
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• UTC = Coordinated Universal Time 

 

 

ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗ ΣΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ DSC & SITOR (GMDSS) 

 

 

 

 

∆ΙΚΤΥΟ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 

HF SITOR 

SELCALL 1780 

VHF CH 70 CH 70   

MF  2187,5 kHz 2189.5   kHz   

HF  4207,5  kHz 4208,0   kHz   

HF  6312,0  kHz 6312.5   kHz 8384,0   kHz 

HF  8414,5  kHz 8415,0   kHz 12501.5   kHz 

HF 12577,0  kHz 12577.5   kHz 16707.5   kHz 

HF 16804,5  kHz 16805,0   kHz 22295.5   kHz 

 ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (UTC *) σε διεθνή γλώσσα (Αγγλική) 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

518 KHz 

0110 0510 0910 1310 1710 2110 

ΚΕΡΚΥΡΑ 0140 0540 0940 1340 1740 2140 

ΛΗΜΝΟΣ 0150 0550 0950 1350 1750 2150 

 ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (UTC *) σε τοπική γλώσσα (Ελληνική) 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

490 KHz 

0240 0640 1040 1440 1840 2240 

ΚΕΡΚΥΡΑ 0230 0630 1030 1430 1830 2230 

ΛΗΜΝΟΣ 0250 0650 1050 1450 1850 2250 
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112 Κλήση Έκτακτης Ανάγκης112 Κλήση Έκτακτης Ανάγκης  
 112   ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ 

Οπουδήποτε και εάν βρίσκεσαι, ακόµα και εάν το κινητό σου: 

   δεν έχει σήµα, 

   έχει κλειδωµένο πληκτρολόγιο, 

   δεν έχεις υπόλοιπο στην κάρτα σου, 

   δεν έχεις καν κάρτα sim στο κινητό σου! 

µπορείς να καλέσεις το 112 (αν φυσικά έχεις πραγµατική ανάγκη 
βοήθειας ή βρίσκεσαι σε κίνδυνο.) Θα σου απαντήσει αµέσως ο 
εκτελών βάρδια χειριστής του Ο.Τ.Ε. «Θέση 112 ...» και θα σε 
συνδέσει ανάλογα µε την περίπτωση.  Ανάλογα µε τη χώρα, ο 
τηλεφωνητής είτε επεξεργάζεται την κλήση σας απευθείας είτε την διαβιβάζει στην κατάλληλη 
υπηρεσία έκτακτης ανάγκης. 

Οι τηλεφωνητές είναι όλο και περισσότερο ικανοί να απαντούν στις κλήσεις προς το 112 σε 
περισσότερες από µία γλώσσες, κάτι που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για άτοµα που καλούν το 112 όταν 
βρίσκονται στο εξωτερικό. 

∆ώστε το όνοµα και τη διεύθυνση σας, καθώς και τον αριθµό τηλεφώνου σας. Για την αποφυγή 
συγχύσεων, είναι αναγκαίο να εντοπίζονται τα άτοµα που καλούν το 112 επειδή το ίδιο περιστατικό 
µπορεί να έχει ήδη αναφερθεί από πολλά άτοµα. 

Καλέστε το 112 σε όλες τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όταν απαιτούνται υπηρεσίες πρώτων 
βοηθειών, λιµεναρχείο, πυροσβεστικής ή αστυνοµίας. Για παράδειγµα: * όταν κινδυνεύεται µε το 
σκάφος 

* όταν είστε ο ίδιος θύµα ή απλώς µάρτυρας σοβαρού ατυχήµατος 

* όταν βλέπετε να καίγεται ένα κτίριο, ένα σκάφος κλπ. 

* όταν διαπιστώνετε διάρρηξη σε σπίτι, σε σκάφος κλπ  Ο αριθµός αυτός µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 
όλη την Ευρώπη και γίνονται προσπάθειες να επεκταθεί και εκτός Ευρώπης. Ακόµα και αν δεν ξέρουµε 
την θέση που βρισκόµαστε µε την κλήση που θα κάνουµε, είναι πιθανόν ότι ίσως µπορέσουν να 
εντοπίσουν την θέση µας (όχι µε µεγάλη ακρίβεια) χρησιµοποιώντας τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας 
και βρίσκοντας την συνισταµένη.   

Λιµενικό Σώµα     108 

Άµεση ∆ράση      100 

ΕΚΑΒ                 166 

Πυροσβεστική     199 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιµοποιείς άσκοπα τον αριθµό 112 
ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ!  

∆εν πρέπει να καλείτε το 112 αν ζητάτε, για παράδειγµα: 

* πληροφορίες για την κυκλοφορία στους δρόµους 

* µετεωρολογικό δελτίο 

* γενικές πληροφορίες 

Περιττές κλήσεις µπορούν να προκαλέσουν την υπερφόρτωση του συστήµατος θέτοντας 

σε κίνδυνο τη ζωή αυτών που χρειάζονται πραγµατικά άµεση βοήθεια. 

Τηλεφωνικές φάρσες µπορούν επίσης να παρεµποδίσουν την άµεση αντιµετώπιση πραγµατικών 
περιστατικών έκτακτης ανάγκης.  

Μην κλείσετε το τηλέφωνο αν καλέσατε κατά λάθος το 112! Πείτε στην τηλεφωνητή ότι δεν υπάρχει 
κανένα πρόβληµα, διαφορετικά θα πρέπει να σταλεί βοήθεια έκτακτης ανάγκης επιτόπου για να το 
επιβεβαιώσει. 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To 112 είναι ένας τηλεφωνικός αριθµός επείγουσας ανάγκης για όλη την Ευρώπη. 

 

Οι Ευρωπαίοι πολίτες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να µπορούν να επικοινωνούν µέσω 
αυτού του τηλεφώνου και να απευθύνονται άµεσα στις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης (Πυροσβεστική, 
Αστυνοµία, Ασθενοφόρα, Πολιτική Προστασία, Λιµεναρχεία κλπ.) Έτσι λοιπόν κάποιος δεν χρειάζεται 
να θυµάται 3 ή 4 αριθµούς αλλά µόνο έναν ο οποίος θα µας εξυπηρετεί ανάλογα µε την κατάσταση 
πάντα άµεσα και υπεύθυνα το 112. 

 

Ο σκοπός του SOS 112 Ευρώπη, είναι να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερες υπηρεσίες 
εκτάκτου ανάγκης να συµµετέχουν έτσι ώστε να µοιράζονται πληροφορίες και να µπορούν να 
προσφέρουν µεγαλύτερες υπηρεσίες στο κοινό όλης της Ευρώπης µε πληροφορίες για όλες τις 
υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης. Ειδικά σε αυτές που έχουν τον κοινό ευρωπαϊκό αριθµό 112 και είναι 
συνδεδεµένες.   

 

Εξαιτίας του µεγάλου αριθµού τέτοιου είδους κλήσεων, το Βέλγιο, η Κύπρος, η Γαλλία, η Σλοβενία και 
το Ηνωµένο Βασίλειο αποφάσισαν να µπλοκάρουν τις κλήσεις στο 112 από κινητά τηλέφωνα χωρίς 
κάρτα SIM. 

   

 

 

 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  141414   

       11.05.2014     Hamfest Βέροιας 
 

Πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία και φέτος το Hamfest στο Μακρυχώρι Βεροίας. 
Με αρκετή κίνηση και ενδιαφέρον τόσο από τους ραδιοερασιτέχνες της γύρω περιοχής,  όσο της 
Θεσσαλονίκης,  της Μακεδονίας,  της Θεσσαλίας, αλλά και της Αθήνας. Υπήρξαν επισκέπτες και από 
την γειτονική Βουλγαρία. 
Με καλή διάθεση και άψογη  προετοιµασία ο Κος Ορφανίδης µας υποδέχτηκε και φέτος. 
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Με πολλούς εκθέτες από πολλά µέρη της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας 
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Εκτός των εκθετών είχαµε την παρουσία της ΕΡΒΕ και της TARG , την ένωση Βέροιας και της 
Ηµαθείας. 

 

SV2FPU – SV2XI , πρόεδρος  - ταµίας της ΕΡΒΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H TARG έτρεξε και το HPC Contest! 
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SV2SW (∆Ε) συζητώντας ! 
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SV2JAO – SV2MIK – SV2FPU 

 

 

 

 

SV2BRT SV2BRA SV2HOB  
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SV2BRA SV2BRT SY2ALN SV2CLJ 
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Όπως σε κάθε Hamfest  ακολούθησε η απαραίτητη κατεδάφιση είτε στους χώρους του Hamfest ή στις 
γύρω ταβέρνες του δρόµου επιστροφής … 

Ραντεβού ξανά του χρόνουµε υγεία! 

 

 

 

 

73 de sy2lan 

Σταυρακάκη Αλεξάνδρα 
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Μεσηµέρι Κυριακής 11 Μαΐου ώρα 15:38. Το πρώτο ελληνικό 
ραδιοερασιτεχνικό φορτίο φτάνει στο µέγιστο ύψος του στα 30.886 µέτρα 
και ο Αίολος, το µπαλόνι που το µεταφέρει στην Στρατόσφαιρα, διαλύεται µε 
θέα τον Μεσσηνιακό, την νήσο Πρώτη και τον κόλπο του Ναβαρίνου...  

Άλλη µια κατάκτηση των Ελλήνων ραδιοερασιτεχνών... 
 

 

Όλα είχαν αρχίσει µήνες πριν: Με τεκτονική µυστικότητα από τον 
Σεπτέµβρη βάλαµε µπροστά την υπόθεση "Μπαλόνι" ιδέα του Χρήστου 
SV1NJX. Αποφασίσαµε ότι θα γινόταν επίσηµα και οργανωµένα χωρίς 
προχειρότητες. Και πως θα ήταν απόλυτα ραδιοερασιτεχνικό event µε 
ιδιοκατασκευή όλων των βαθµίδων που θα χρειαστούµε. Από ηλεκτρονικά 
είχαµε την τεχνογνωσία αλλά από όλα τα υπόλοιπα µαύρα µεσάνυχτα! 
Αέριο; Ήλιο; πόσο θέλουµε; πως θα το φουσκώσουµε; που θα το βρούµε 
µετά; και αν πέσει κανένα αεροπλάνο και µας "δέσουνε"; τι βάρος θα 
σηκώσει; µπαταρίες;!! χαµός! Καλύτερα να ρωτήσουµε... 
∆υστυχώς όταν ρωτάς τέτοια πράγµατα και δεν κρατάς στο χέρι και µια 
χοντρή "χορηγία" δεν παίρνεις απαντήσεις... Οπότε ξεκινήσαµε από το 
µηδέν. 
Έπρεπε να οργανώσουµε µια οµάδα και να µοιράσουµε τις αρµοδιότητες 
ώστε να δουλέψουµε περισσότερα άτοµα το project. Και βεβαίως έπρεπε να 
µοιραστούµε το οικονοµικό κόστος 

Τον ∆εκέµβριο είχαµε πλησιάσει όλους τους συναδέλφους της µελλοντικής οµάδας -µόνο ένας 
αρνήθηκε να συµµετέχει- και καταλήξαµε στο επταµελές σχήµα. Αποφασίσαµε να προχωρήσουµε στην 
έκδοση όλων των απαιτούµενων αδειών για την πτήση αλλά και την έκδοση του ειδικού διακριτικού 
J43VHF. Το επίθεµα VHF είχε χρησιµοποιηθεί µέχρι τώρα σε δυο πετυχηµένες expedition στους 

Οθωνούς SY8VHF και στην 
Κρήτη SY9VHF και αυτό από 
µόνο του δηµιουργούσε 
προσδοκίες... 
Αρχές Απριλίου είµαστε 
σχεδόν έτοιµοι και κάνουµε 
επίσηµη ανακοίνωση. Οι 
πρώτες αντιδράσεις είναι 
θετικές ενώ η ηλεκτρονική 
φόρµα εθελοντών αρχίζει να 
συµπληρώνεται από 
συναδέλφους όλης της χώρας! 

Κυριακή 11 Μαΐου, ώρα 6:00 
π.µ. Αµέσως µετά τα διόδια 
της Ελευσίνας δεξιά ένα 
κοµβόι µε 15 περίπου οχήµατα 
ξεκινάµε για Μεγαλόπολη. 

Στην εθνική οδό Κορίνθου-Τρίπολης και άλλα οχήµατα από την SV3 προστίθενται στην πορεία µας. 

Η Μεγαλόπολη επιλέχθηκε για δυο λόγους: Είναι δυτικά και υπολογίζαµε ότι η πορεία του HAB  θα 
κινηθεί προς ανατολή οπότε είχε περιθώριο να πέσει σε ξηρά, κοντά στο Άργος ή την Κόρινθο. 
 Συνδέεται µε ένα σύγχρονο αυτοκινητόδροµο µε την Αθήνα που εξασφαλίζει γρήγορη και ασφαλή 
µετάβαση. 
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Φτάσαµε σε δυο ώρες και κάτι...  

 
 Ώρα 08:30 Αρχίζει να στήνεται ο σταθµός των 
40µέτρων. Υπεύθυνος για το στήσιµο είναι ο Κώστας 
SV1OAA µε τον Σωτήρη SV1QT, ενώ αρκετοί εθελοντές 
βοηθάνε στο στήσιµο.  
 
Ο σταθµός θα έχει επικοινωνία σε όλη τη διάρκεια του 
event µε συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα που είναι ήδη 
σε ετοιµότητα. Μας ενδιέφερε να δούµε ακριβώς την ώρα 

που τα 
bea-
cons  του Αιόλου θα άρχιζαν να ακούγονται στους 
ραδιοερασιτεχνικούς δέκτες.  
Ο σταθµός κάλυψε ακόµα την επικοινωνία µέσω 
κοντινών επαναληπτών αλλά και το τοπικό µας δίκτυο 
στα UHF που χρησιµοποιούσαµε για ενδοεπικοινωνία. 
 

 

 

 

Ο Μάνος SV4PBH είχε αναλάβει το θέµα της 
ασφάλειας του χώρου, της σήµανσης των εθελοντών 
και επισκεπτών και άλλα καθήκοντα τα οποία έφερε 
εις πέρας πριν και µετά την δραστηριότητα. Στη 
Μεγαλόπολη είχε συνεργασία µε εθελοντές και 
πραγµατικά στο θέµα της οργάνωσης και χωροταξίας 
πήραµε εξαιτίας του τα εύσηµα... 

 

 
Ο Βαγγέλης SV1GZT µαζί µε τον Σωτήρη SV1QT 
ήταν υπεύθυνοι στη δεύτερη φάση, στην πλήρωση 
του µπαλονιού µε αέριο ήλιο.  
 
 

 

 

 
Με µιά µεγάλη οµάδα εθελοντών που ήταν 
ενηµερωµένοι για το έργο τους δούλεψαν 
υποδειγµατικά κάτω από τον Ήλιο για πάνω από 
τρεις ώρες. Με κάθε προφύλαξη, γάντια, σε  χώρο 
στρωµένο κατάλληλα και σηµατοδοτηµένο µε 
κόκκινη ταινία... 
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Ο Ντίνος SV3IEG έτρεχε σε όλα. Αν και ήταν 
υπεύθυνος για την τοποθέτηση του αλεξιπτώτου, 

δούλεψε παντού και συνεργάστηκε µε όλους... Καλά 
πληροφορηµένες πηγές ανέφεραν ότι έριχνε κλεφτές 
µατιές στις κορυφές που φαίνονταν στον ορίζοντα... 

 
 
 
 
 
 
 

Εγώ µε τον Χρήστο SV1NJX µάλλον είχαµε το 
λιγότερο τρέξιµο στο χώρο απογείωσης. Η αλήθεια 
είναι όµως ότι τρέχαµε για µήνες πριν να 
κατασκευάσουµε και να ελέγξουµε τον ηλεκτρονικό 
εξοπλισµό ώστε να είναι έτοιµος στην ώρα του. 
 Άλλωστε αστοχία στον εξοπλισµό θα σήµαινε όχι 
µόνο απώλεια του payload αλλά και ένα 

πρωτοφανές φιάσκο χωρίς προηγούµενο. Στη 
θέση του στοµαχιού µου ένιωθα µια γάτα να 
κοιµάται κουλουριασµένη και φοβόµουν την ώρα 
που θα πάει κάτι στραβά και θα ξυπνήσει 
απότοµα... 

 
Χωροταξικά είµαστε έτοιµοι σε λίγη ώρα. Σε κάθε 
οµάδα προστέθηκαν εθελοντές να βοηθήσουν το 
έργο των υπευθύνων, ενώ στην παλαιά εθνική οδό 
Μεγαλόπολης Τρίπολης στηνόταν ένας ακόµα 
σταθµός µε κάλυψη στα 40 µέτρα, στους 
επαναλήπτες και στα UHF.  
 

 
Το κυριότερο όµως έκανε αναµετάδοση του APRS του 
Αιόλου να φαίνεται στο χάρτη όσο αυτός ήταν ακόµα στο 
αεροδρόµιο. Ο Τάκης SV3AUW έµεινε στο σηµείο µέχρι 
αργά για τον παραπάνω σκοπό κρατώντας τον σταθµό σε 
ετοιµότητα για backup... 

 
Άλλος ένας σταθµός mobile i-gate στήθηκε στο χώρο από 

τον Γιώργο 
SV3PJL.  

O Γιώργος 
σύµφωνα 
µε τα αρχικά σχέδια θα έπιανε µια βουνοκορφή στην 
Κορινθία, όµως όταν είδαµε την αλλαγή των ανέµων σε 
βόρειους αποφασίσαµε ότι θα ήταν πιο χρήσιµος στο 
σηµείο απογείωσης... 
Τρέχοντας διάφορα µοντέλα πρόβλεψης, υπολογίζαµε 
ότι αν απογειώναµε τον Αίολο στην ώρα του, δηλαδή 
στις 11 το πρωί, το πιθανότερο ήταν να 
προσθαλασσωνόταν στον Μεσσηνιακό κόλπο γύρω στα 
δέκα ναυτικά µίλια από την ακτή. 
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 Όσο καθυστερούσαµε αναµενόταν αλλαγή του 
καιρού µε δυτικότερους ανέµους που θα έφερναν 
τον Αίολο οριακά στον κόλπο της Καλαµάτας ή 
στην ξηρά βορειότερα της Καρδαµύλης. 
Αποφασίσαµε εποµένως να περιµένουµε λίγα λεπτά 
(!) 
 

 
Για την περισυλλογή του φορτίου όταν θάπεφτε 
πάλι στη Γη είχαµε συνεργαστεί µε την ΕΟ∆ 
Αρκαδίας η οποία είχε ενηµερώσει και τους όµορους 
νοµούς. Η ύπαρξη πλωτών µέσων στην Καλαµάτα 
µας καθησύχασε και αποφασίσαµε να 
προχωρήσουµε σε διαδικασία προετοιµασίας 
απογείωσης... 
 

 
Στο µεταξύ στο σηµείο έχει φτάσει κόσµος, τα 
τηλέφωνα χτυπάνε από τοπικά κυρίως ΜΜΕ, από 
την Αστυνοµία, Πυροσβεστική κλπ  
Στα 40 µέτρα γίνεται χαµός! Όλη η Ελλάδα 
περιµένει µε αγωνία την απογείωση, ακούω λίγο 
στο 7,160 και νιώθω στο στοµάχι µου τη "γάτα" 
να αλλάζει πλευρό... 
 

 
Η αλήθεια είναι ότι περίµενα πιο σύντοµη τη 
διαδικασία φουσκώµατος. Είκοσι λεπτά; µισή 
ώρα; Άντε µία! ∆εν θα φουσκώναµε πια και 
αερόστατο!  

 

 

 

∆υστυχώς αργήσαµε µε 
αποτέλεσµα να ταλαιπωρήσουµε 
για ώρες τους συναδέλφους που 
περίµεναν την απογείωση. Το τι 
έφταιξε ακριβώς δεν έχει 
σηµασία, αφού είναι θέµα που 
απασχολεί πλέον την οµάδα, αυτό 
που έχει σηµασία είναι ότι ως 
υπεύθυνος του J43VHF 
αναλαµβάνω την ευθύνη και 
ζητάω συγγνώµη από όσους 
περίµεναν υποµονετικά µέχρι την 
απογείωση... 
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Εκτός από τους δεκάδες συναδέλφους που 
περίµεναν, πολλές ενώσεις ραδιοερασιτεχνών ανά 
την Ελλάδα έχουν οργανώσει ground team και 
συνεργάζονται µαζί µας. Πάτρα, Κατερίνη, Χίος, 
Βόλος, Σάµος κλπ.  
Η Πάτρα έχει και επι τόπου αντιπροσωπεία στη 
Μεγαλόπολη! Μόνο η ΕΕΡ λείπει αν και οι 
περισσότεροι είµαστε µέλη της... 

 
Ώρα 14:20. Όλα είναι έτοιµα. Ο Αίολος έχει γεµίσει 
µε περίπου τέσσερα κυβικά ήλιο και ανυποµονεί να 
πετάξει στον νεφελώδη πλέον αρκαδικό ουρανό.  

Στο χώρο ηχεί ο συναγερµός χαµηλού ύψους 
σηµάδι ότι έχουν τροφοδοτηθεί όλες οι βαθµίδες 
των ραδιοφάρων και το payload σφραγίζεται µε 
ειδική ταινία.  

 
Αντίστροφη µέτρηση. 3-2-1-0! Χειροκροτήµατα, 
φωνές, ενθουσιασµός...  Ο Αίολος απογειώνεται!  

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έρχονται τα πρώτα re-
port. Ο Αίολος είναι ακόµα σε οπτική επαφή όταν 
ακούγεται σε πανίσχυρους σταθµούς στη Ρόδο την 
Κρήτη και την Καστοριά!  
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Η "γάτα" που κοιµόταν στο στοµάχι µου γουργούριζε 
πλέον µε ανακούφιση. Τα beacon είχαν αρκετή ισχύ για 
να ακουστούν αξιοπρεπώς... Ενώ το APRS έστελνε το 
υψόµετρο και την θερµοκρασία που συνεχώς έπεφτε! 
Η θερµοκρασία στα 5000 µέτρα είχε πέσει στους -40 και 
αυτό είχε ένα κακό αποτέλεσµα: µέσα στο payload 
τελευταία στιγµή -δευτερόλεπτα πριν την απογείωση- 
διαπίστωσα ένα κενό που έπρεπε να καλύψω, και το 
µόνο διαθέσιµο υλικό ήταν µια κάµερα! Την έβαλα 
λοιπόν και κατά λάθος πάτησα και το start και αυτή 
άρχισε να τραβάει φωτογραφίες ανά 10 δευτερόλεπτα!! 

  
 

 
Όµως, περνώντας από τα σύννεφα στα 3000 
µέτρα, ένα στρώµα υγρασίας έκατσε πάνω στον 
ευρυγώνιο φακό και ανεβαίνοντας πάγωσε, µε 
αποτέλεσµα µόνο πάνω από τα 30 χλµ να αρχίσει 
να λιώνει ο πάγος και να φανεί οτιδήποτε... 

 

 

 

 H θερµοκρασία που έστελνε ο Αίολος πήρε θετικό 
πρόσηµο µόνο όταν πλησίασε στο ανώτατο σηµείο του 
ταξιδιού του.  
Στο µεταξύ στον αεροδιάδροµο ετοιµάζονται οι οµάδες 
που θα αναζητήσουν το payload όταν επιστρέψει. Πρέπει 
να πάρουµε το τελευταίο στίγµα πριν πέσει στη Γη και αν 
είναι δυνατόν και µετά.  

∆υο οµάδες ξεκινάµε µαζί µε κατεύθυνση την Καλαµάτα. 
Σε κάθε οµάδα υπάρχουν αυτοκίνητα µε υποδοµή λήψης 
APRS ενώ σε δυο υπάρχουν και φορητές κατευθυνόµενες 
κεραίες. 

 
Σε αποµακρυσµένο σηµείο της Μεσσηνίας έχει στησει ήδη 
τον εξοπλισµό της η οµάδα Hackerspace.  

∆οκιµάζουν ένα σύστηµα βασισµένο σε 
δέκτη SDR το οποίο παίρνει δεδοµένα από 
το APRS και γυρίζει σε ιδανική θέση τις δυο 
κατευθυνόµενες κεραίες ώστε να 
ακολουθούν το "στόχο". 

Ήταν µια καλή ευκαιρία να δοκιµάσουν την 
πλατφόρµα τους στην πτήση του Αιόλου... 

 

 
Κρήτη, Κύθηρα, Ταίναρο 
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Είµαστε ακόµα στην Μεγαλόπολη όταν ακούµε 
στον ασύρµατο ότι ο Αίολος έφτασε στα 31 
χιλιόµετρα ύψος, έσκασε, και πλέον 
κατευθύνεται µε 228 χλµ ανά ώρα πάλι στη 
Γη...   Αγωνιούµε να πάρουµε το τελευταίο 
στίγµα στο APRS. Αυτό θα µας βοηθήσει να 
βρούµε και πάλι το φορτίο. Ωστόσο σε λίγο 
παύουµε να ακούµε τα beacon του στα 2 και 
στα 10 µέτρα.    Μετά από λίγα λεπτά και 
επίσηµα το ταξίδι του Αίολου τελειώνει πάνω 
στον Ταύγετο σε υψόµετρο 1200 µέτρων. 
Το κοµβόι των οχηµάτων φτάνει στην 
Καλαµάτα.  

Η τελευταία τηλεµετρία έχει ληφθεί σε υψόµετρο 2280 
µέτρων, δευτερόλεπτα πριν πέσει στο έδαφος. 
Παίρνουµε το δρόµο για Σπάρτη γνωρίζοντας ότι 
πλέον είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσουµε ακριβώς το 
σηµείο πτώσης. 

Παίρνουµε τον δρόµο Καλαµάτας Σπάρτης και 
κατηφορίζοντας στις ρεµατιές του Ταϋγέτου δεν 
έχουµε καµιά ένδειξη από κανένα beacon! Τα δυο 
µορσικά θα είχαν ελάχιστη τάση στις µπαταρίες τους 
για κάποια ώρα ακόµα. Το aprs είχε µεγαλύτερη 
αυτονοµία, αρκεί να πλησιάζαµε το σηµείο του ώστε 
να µπορέσουµε να το λάβουµε... 

 
Αποφασίζουµε να χωριστούµε σε δυο οµάδες:   
Η µία να επιστρέψει προς Καλαµάτα και να 
ανιχνεύσει τις νότιες παρυφές του Ταΰγετου. 
Και η άλλη να συνεχίσει για Σπάρτη. 

Ο Κώστας SV1QFB έχει έναν πολύ καλά 
εξοπλισµένο σταθµό µε φορητή κατευθυνόµενη 
κεραία.  

Μαζί πάνε και ο Γιώργος SV3PJL που κάνει 
µέχρι τώρα mobile i-gate µαζί µε τον SV1EPM 
που γνωρίζει πολύ καλά την περιοχή. Τους 
συνοδεύει και τµήµα της ΕΟ∆ Μεσσηνίας. 

 

 
∆υστυχώς δεν έχουν καµία ένδειξη λήψης και 
εγκαταλείπουν λίγες ώρες αργότερα... 
Η δεύτερη οµάδα συνεχίζουµε προς Σπάρτη. Είµαστε 
µε την ΕΟ∆ Αρκαδίας, και ακολουθούµε µε τρία 
οχήµατα ο Βαγγέλης SV1GZT µε τον Χρήστο 
SV1NJX, ο Νίκος SV1EIG µε τον ∆ηµήτρη SV1CDM 
και εγώ (SV1BJY) µε το Ντίνο SV3IEG.  

Κάποια στιγµή ο EIG µας σπάει τα αφτιά στον 
ασυρµατο! "Κάτι έλαβα!!! έχω στίγµα στο APRS από 
το J43VHF-11..." 
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Συναγερµός! Ταυτοποιούµε το σήµα σε χάρτη και 
βλέπουµε ότι το φορτίο έχει πέσει σε 1200 
υψόµετρο! 
Ξαναχωριζόµαστε σε δυο οµάδες: Η µία θα 
προσπαθήσει να λάβει εκ νέου την τηλεµετρία και 
να επιβεβαιώσει το στίγµα δίνοντας µας 
πληροφορίες από τον ασύρµατο.  

 
Με µια φορητή κεραία ο SV1EIG µε τον ∆ηµήτρη 
SV1CDM σε λίγο παίρνουν σταθερά ανά 20 
δευτερόλεπτα τηλεµετρία από το φορτίο. Η 
θερµοκρασία του δείχνει να είναι στους 21 βαθµούς 
πράγµα που µας βεβαιώνει ότι είναι σε πλαγιά που 
κοιτάει στη δύση. Είναι ήδη αργά και στις ανατολικές πλαγιές έχει δύσει και έχει πέσει η 
θερµοκρασία...  

Η δεύτερη οµάδα συνεχίζουµε σε έναν άσχηµο 
χωµατόδροµο περνώντας στην απέναντι όχθη της 
ρεµατιάς, προσπαθώντας να προσεγγίσουµε το 
σηµείο.  

Προπορεύεται το φορτηγάκι της ΕΟ∆ και 
ακολουθούµε ο Ντίνος και εγώ µε το HRV. Μετά 
από 40 λεπτά ο ανηφορικός δρόµος σταµατάει. 
Λαµβάνω την τελευταία τηλεµετρία στο VX-8 που 
βγάζει και την απόσταση µου από το φορτίο: 2 
χιλιόµετρα! ∆ύο χιλιόµετρα σε ευθεία στην 
κατεύθυνση που βλέπουµε ένα αδιάβατο δάσος!! 
 
Ώρα 19:40. Νυχτώνει. Αποφασίζουµε να κάνουµε 
µια απόπειρα προσέγγισης µέχρι την πρώτη 

κορυφή. ∆υστυχώς ο χρόνος είναι εναντίον µας. Η επιχείρηση λήγει χωρίς αποτέλεσµα στις 23:30 το 
βράδυ! Με την βοήθεια ενός βοσκού επιστρέφει η οµάδα από την κορυφή χωρίς καν να εντοπίσει το 
φορτίο. "Η πιο δύσκολη ανάβαση που έχω πάει" µου λέει ο Ντίνος και αυτό βαραίνει την απόφαση µου 
να εγκαταλείψουµε... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το φορτίο µένει στον Ταΰγετο... 
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Οι υπόλοιπες οµάδες έχουν επιστρέψει ήδη στην Αθήνα. 
Περνάµε την Καλαµάτα στις 00:30 και συνεχίζουµε µέχρι την 
Τρίπολη µε τους ΕΟ∆ίτες που έµειναν µαζί µας µέχρι τέλος... 
Η επιχείρηση "Αίολος" έχει τελειώσει.  
Το mailbox έχει πληµµυρίσει µε συγχαρητήρια από όλη την 
Ελλάδα, ωστόσο... µέσα σε λίγες ώρες παίρνουµε την µεγάλη 
απόφαση! Είναι θέµα τιµής να επισφραγίσουµε την πρώτη 
έξοδο των Ελλήνων ραδιοερασιτεχνών στην Στρατόσφαιρα µε 
την ανάκτηση του φορτίου. Πρέπει να βρούµε το "κουτί"! 
∆υστυχώς µας δυσκολεύουν οι εκλογές. Πολλοί έµπειροι και 

ενθουσιώδεις 
συνάδελφοι θέλουν 
αλλά δεν µπορούν να 
συµµετέχουν στην επιχείρηση ανάκτησης αφού τις ίδιες µέρες 
έχουν προγραµµατίσει να ταξιδέψουν. Κατόπιν πολλών 
υπολογισµών στο google earth, σε χάρτες και φωτογραφίες 
της περιοχής καταλήγουµε σε µια ευέλικτη µικρή οµάδα που 
επιχειρεί µε επιτυχία την ανάκτηση του φορτίου.  
Ο Κώστας SV1OAA µαζί µε τον Χρήστο, βοσκό της περιοχής 
και µένα (SV1BJY) φτάνουµε στο σηµείο µε ασφάλεια και 
ανακτούµε το payload µια εβδοµάδα µετά την απογείωση του. 

 

Τώρα, τέλειωσε! 
∆ια ταύτα: 
Θεωρούµε την δραστηριότητα απόλυτα επιτυχηµένη. Καταφέραµε τους στόχους µας από την 
οργάνωση µέχρι και την ανάκτηση. 
 Ακουστήκαµε πέραν των προσδοκιών µας µε ελάχιστη ισχύ και κατασκευάσαµε µόνοι µας τον 
εξοπλισµό κάτι που µας κάνει υπερήφανους: ∆εν ακούστηκε το ακριβό γιαπωνέζικο µηχάνηµα µε τον 
πανάκριβο ενισχυτή του Βούλγαρου και την τετράδα του Ιταλού, αλλά το µισό βατάκι σε συρµάτινα 
δίπολα που φτιάχτηκε από Έλληνες για να φτάσει στις παρυφές του διαστήµατος και να επιστρέψει στα 
χέρια µας! 

Το δεύτερο σκέλος του "πειράµατος" ήταν να δούµε αν µια παρέα που ξεκίνησε από το µηδέν θα 
µπορούσε να συνεργαστεί για ένα εγχείρηµα που φαινόταν δύσκολο και ακατόρθωτο. Όχι µόνο το 
καταφέραµε αλλά συσπειρώσαµε µια ακόµα µεγαλύτερη παρέα εθελοντών που δούλεψε µαζί µας µε 

ενθουσιασµό, και έκανε πραγµατικότητα την απίθανη αρχική ιδέα... 

Συµπέρασµα: Αν θέλουµε, µε οργάνωση και µεθοδικότητα, µπορούµε! 
Από την οµάδα του J43VHF ένα µεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας!! Η επόµενη δραστηριότητα 

θα έχει υψηλότερους στόχους και περισσότερο κόσµο από την αρχή... 
 

73 

Από την σύνταξη:  Το φωτογραφικό υλικό και το κειµενο του SV1BJY δηµοσιευθηκαν ως έχουν 
και στο blog  http://2mdes.blogspot.gr µε την άδεια της Aiolos team. Από εµάς, συγχαρητήρια 
για την λαµπρή σελιδα που έγραψαν για τον Ελληνικό Ραδιοερασιτεχνισµό.  
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FULLFULLFULL   –––   SIZESIZESIZE            
                                    DELTA LOOPDELTA LOOPDELTA LOOP   40 40 40 MMM   
 

Γράφει ο Ντίνος Ψιλογιάννης. 

SV1DB 

din.boxmail@gmail.com 

 
Ποιος  είπε  ότι  είναι  απίθανη  η κατασκευή  µιας κεραίας  Full-
Size  για τα 40 µέτρα και µάλιστα  LOOP   που  απαιτεί  µόνο  µία 
απλή στήριξη  σαν να ήταν µια κατακόρυφη … 

Η κατασκευή  και η στήριξη  της  είναι  απλή  αφού   
αναστρέψουµε την ∆έλτα σε V  και  στηρίξουµε τα δύο κάθετα 
τµήµατα  σε µία βάση  60 µοιρών  και ένα σύρµα στην κορυφή 
που θα ενώσει  τα δύο  κάθετα και θα  κλείσει  το  Loop. 

Το  υλικό  είναι  από σωλήνες αλουµίνιου  σε τηλεσκοπική διάταξη  
από  50  έως  10 mm. 

Σε  τεµάχια  130 cm  µε τοίχωµα   1,5 mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ    

Όχι από ανοδειωµένο 
αλουµίνιο διότι δεν έχει 
ηλεκτρική  επαφή. 
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Σωλήνες  αλουµινίου  σε  
διατοµή   τηλεσκοπική  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι  σωλήνες  τηλεσκοπικά  συναρµολογηµένοι  µε τους αντίστοιχους σφικτήρες το σύρµα   είναι  για  το 
οριζόντιο  τµήµα της ∆έλτα  στο  επάνω  µέρος της. 

Από  πολύκλωνο επικασσιτερωµένο  ή  και µονωµένο µε δύο   ακροδέκτες  αλλά λεπτό  1-1,5 mm για 
να µη  έχει  βάρος. 
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Η όλη  κεραία  στηρίζεται  σε  δύο  λάµες  αλουµινίου  διαστάσεων  100 Χ 500 Χ 10 mm πάχος .  Σε  γωνία   60 
µοιρών  ,  στην φωτογραφία  φαίνονται  οι δύο λάµες  µε τα  αντίστοιχα  U  στο επάνω και κάτω τµήµα . Τα  U  
έχουν µεγαλύτερη διάµετρο  από τους σωλήνες  αλουµινίου  γιατί  στα σηµεία αυτά φέρουν ertalon περιµετρικά   
για να είναι  µονωµένοι από την βάση.  Τα τµήµατα αυτά  (4)  έχουν διαστάσεις  10 cm  µήκος  και  διάµετρο  
εσωτερική  50 mm και  εξωτερική  70 mm.   

 

Τα U  Bolts  ανοξείδωτα.  Επίσης   δύο   τµήµατα  για την  οριζόντιο  στήριξη µεταξύ τους. 

 

 

 

 

Τα τµήµατα  αυτά  συνδέονται – συναρµολογούνται  
µε ανοξείδωτους κοχλίες  και περικόχλια   6 mm Χ  
40 mm µήκος. 

Τα οριζόντια τµήµατα  για να είναι  πιο  ελαφριά  
είναι από  ορθογώνιο  παραλληλόγραµµο  προφίλ  
αλουµινίου    80  Χ  20  mm αλλά µπορείτε να τα 
κατασκευάσετε  και αυτά από  λάµα   αλουµινίου  10 
mm  .  

 

 

 

 

 

Τα τµήµατα  που στηρίζουν  τους δύο 
τηλεσκοπικούς σωλήνες  είναι µονωµένα 
από τις πλάκες  µε  σωλήνες  από  Ertalon  
και  U bolts.   

 

Στα οριζόντια  τµήµατα  υπάρχουν  2  U  
2’’ για την στήριξη  του κάθετου σωλήνα 
που  στηρίζει  την  ∆έλτα  Loop,  στο   
έδαφος  ή την οροφή   διαµέτρου  2  
ιντσών. 

 

 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  373737   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

               Oριζόντιο πολοδιάγραµµα                                          Κατακόρυφο  πολοδιάγραµµα 

 

∆ιάγραµµα   SWR    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mία  εναλλακτική  λύση  είναι η χρήση  αντί  αλουµινίου  τηλεσκοπικών σωλήνων από  Fiberglass .        

 

To  κόστος  δεν  έχει  µεγάλες  διαφορές  απλά  τα fiberglass  είναι  ακόµη πιο ελαφριά  αλλά και  εύκαµπτα  . 

Βέβαια  απαιτούν  εσωτερικά ή εξωτερικά  σύρµα  για την κεραία. 
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Η  όλη κατασκευή  είναι  απλή  και  δεν  απαιτεί  
ιδιαίτερη  προσοχή  στα σχέδια  δίδονται  όλες 
οι διαστάσεις για την κεραία  για τα 40 µέτρα 
όσο και για άλλες συχνότητες. 

Oι  σωλήνες  αλουµίνιου  πρέπει να είναι  µε 
µικρή  διαφορά  ώστε να µην  έχουν µεταξύ 
τους  µεγάλο κενό,  όλοι  έχουν µήκος  1,30  
µέτρα  και  εισέρχονται  15 εκατοστά  ο 
καθένας  µέσα στον άλλο  .   

H  κεραία τροφοδοτείται   στο κάτω  άκρο  (V)   
µε δύο  τρόπους  µε ένα µήκος γραµµής  -
οµοαξονικής-  RG-59  ή  RG-11   75 Ohms,  λ/4  
Χ  Velocity factor, και µετά απεριόριστο µήκος  
RG-58,  RG-8 ,  RG-213   50 Ohms. 

Ή µέσω  ενός  Balun   4:1  και  50 Οhm   
coaxial .  το µήκος κάθε πλευράς είναι 13,60 
µέτρα.  

 

Η  ∆έλτα  Loop , είναι  µία  κεραία  µε  καλές  
επιδόσεις  και χαµηλή  γωνία  ακτινοβολίας   
χωρίς να είναι  αναγκαίο  να τοποθετηθεί σε 
µεγάλο ύψος. 

Η  γωνία των δύο  τηλεσκοπικών  σωλήνων  
είναι  µεταξύ τους  60 µοίρες  και  η 
τροφοδοσία   είναι στην βάση  της  µέσω  του  
οµοαξονικού  συνδετήρα που  φαίνεται  στα 
σχέδια  και τα σκαριφήµατα  της  κατασκευής  . 

 

 

Το  λύγισµα  στα τελευταία  τεµάχια  είναι φυσιολογικό για 
να παραµένει τεντωµένο  το οριζόντιο τµήµα. 

 

Η  κεραία  λόγω των  τηλεσκοπικών  στοιχείων της  µπορεί 
εύκολα να µεταφερθεί και να  στηριχθεί  σε  περιπτώσεις    

Field-Days, Dxpeditions, εξοχικά  κλπ. 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ   

στην  εγκατάσταση  µακριά  από  
σύρµατα  ηλεκτρικών  δικτύων  

 

 

 

 

 

 

 

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία  στο  din.boxmail@gmail.com 

 

73     SV1dB    Κ.  Ψιλογιάννης 
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Aegean VHF contest RESULTS 2013 
Αγαπητοί συνάδελφοι παρακάτω θα βρείτε τα αποτελέσµατα του 12ου AEGEAN VHF CONTEST πού διεξήχθη τον 
Ιούλιο του 2013.  

Η γενική διαπίστωση είναι ότι : 

Το 12ο Aegean VHF Contest ήταν το καλύτερο πού διεξήχθη µέχρι τώρα! 

Συγχαρητήρια σε όλους όσους έλαβαν µέρος. Οι συµµετοχές για πρώτη φορά πέρυσι έφτασαν τις 100+.Το 
γεγονός αυτό µας δίνει κουράγιο σε όλους µας, διοργανωτές και διαγωνιζόµενους να συνεχίσουµε ακόµη ποιο 
δυνατά και φέτος να τις ξεπεράσουµε και να κάνουµε ακόµα ποιο γνωστό το AEGEAN VHF CONTEST ανά την 
Ευρώπη! 

∆ύο πράγµατα µας στεναχώρησαν όµως.  

Το πρώτο ήταν η ξαφνική και άδικη απώλεια του φίλου µου Παναγιώτη Γκέκα SY2ALT . 

O Παναγιώτης αγαπούσε το AEGEAN VHF CONTEST. Ήταν η πρώτη φορά που έλαβε µέρος µε το δικό του 
χαρακτηριστικό….. 

∆εν θα σε ξεχάσουµε ποτέ φίλε µας. Είµαι σίγουρος ότι από εκεί που βρίσκεσαι µας παρακολουθείς και χαίρεσαι 
για την θέση που κατέλαβες.  

Η φετινή µου συµµετοχή στον διαγωνισµό θα είναι αφιερωµένη σε εσένα Παναγιώτη. 

Βέβαια δεν ξεχνάµε και άλλον ένα αγαπητό συνάδελφο και υποστηρικτή του Aegean VHF contest, τον Μιχάλη 
τον Ωρολογά SV1ONL, πού έφυγε κι αυτός νωρίς… 

Τώρα στα απλά τό δεύτερο πράγµα που εάν µπορούµε να πούµε, µας στεναχώρησε ήταν η διάδοση.  

Ειδικά στα 6m οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ άσχηµες και στους διαγωνιζόµενους που κατάφεραν και ξεπέρασαν σε 
ορισµένες περιπτώσεις τις 200 επαφές στα 6m αξίζουν ειλικρινά συγχαρητήρια. 

Παρά την εξαιρετική φτωχή διάδοση, είχαµε κατά 30% αύξηση, σε µια δύσκολη εποχή, των συµµετοχών 
έναντι των περυσινών.  

Επίσης ανάλογη ήταν και η αύξηση του συνολικού αριθµού των QSO πού πραγµατοποιήθηκαν κατά 
την διάρκειά του 12ου Aegean VHF Contest. 

2012: 9.427 QSO (+26%)  - 2011: 7.551 QSO (+22,8%) – 2010: 6.153 QSO   

Αισιοδοξία επίσης µας δίνουν οι 43 έναντι 33ων συµµετοχών από τις άλλες χώρες της Ευρώπης. 

Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε τήν συµµετοχή µόνο ξένων σταθµών και ούτε ενός SV στην κατηγορία 
MULTI OPERATOR 144 MHZ ALL MODE όπως ακριβώς είχε συµβεί και στο 11ο Aegean Contest! 

Επίσης πολύ σηµαντικό είναι, οι 20 συµµετοχές Βαλκανικών και ελληνικών radio club.  

Ειδικά µερικά από τά radioclub των γειτονικών χωρών πού συµµετείχαν ασχολούνται µόνο µε τά VHF!  

Εύχοµαι και φέτος µε υγεία ο καθένας µας να λάβει µέρος είτε από κάποια βουνοκορφή είτε από το shack του για 
ένα ακόµη καλύτερο Aegean VHF contest και να µας στείλει το ηµερολόγιο του µε όσες επαφές και αν έχει κάνει . 
Η συµµετοχή είναι που µετράει! Σηµειώστε ότι ισχύουν βελτιωµένοι κανονισµοί για τους οποίους 
ενηµερωθείτε από την επίσηµη ιστοσελίδα του Aegean DX group. (www.AegeanDXgroup.gr) 

 
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΑΣ! 

 73 de SV2DCD Aegean VHF contest manager 

Λεωνίδας Φίσκας sv8dcd@yahoo.com  
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ  

13ο AEGEAN VHF CONTEST  5-6 Ιουλίου 2014 
                                                        Θα είµαστε όλοι εκεί !! 

Ο καθένας µπορεί να λάβει µέρος στον διαγωνισµό από οποιοδήποτε σηµείο. Το Aegean VHF contest δεν είναι 
Field Contest. 

Πρώτα από όλα διαβάστε προσεκτικά τους κανονισµούς του διαγωνισµού   

Στην περίπτωση που µία οµάδα θα κάνει εκποµπή σε πολλές µπάντες τότε χρειαζόµαστε ξεχωριστό logbook 
για κάθε µπάντα µε ξεχωριστή αρίθµηση 

Το µόνο που χρειάζεται  σε κάθε επαφή σας είναι να δίνετε RST (report) + SN (αύξοντα αριθµό επαφής 
ξεκινώντας από το 001) + QTH LOCATOR 

Στο ηµερολόγιο σας  θα πρέπει ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ να αναγράφετε την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ UTC , και το MODE 
κάθε επαφής. Επίσης θα πρέπει να αναγράφετε σε ποια κατηγορία έχετε λάβει µέρος και ένα 
τηλέφωνο επικοινωνίας οπωσδήποτε. 

To ηµερολόγιο σας πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική µορφή 

Το ηµερολόγιο που υποστηρίζει το AEGEAN VHF CONTEST είναι το ηµερολόγιο που χρησιµοποιεί το 
90% σχεδόν των ευρωπαίων στα VHF contest και είναι το VUSC 4 WIN.Κατεβάστε την τελευταία 
έκδοση από εδώ http://www.ok2kkw.com/vusc/vusc4win/vusc-en_soubory/vusc_setup_en.exe 

Μόλις κατεβάσετε το πρόγραµµα και το τρέξετε επιλέγετε στο παράθυρο QUICK RESTART την επιλογή ΝΟ. 
Έπειτα ξεκινάει το πρόγραµµα και επιλέγετε  contest > new > AEG contest και γράφετε το contest name 
(AEGEAN) το χαρακτηριστικό σας και το locator. Το πρόγραµµα είναι έτοιµο. Στο τέλος του contest πατάτε 
contest>save as και δηµιουργείτε ένα αρχείο τύπου DIX για παράδειγµα SV8CYV.DIX. Αυτό το αρχείο 
θέλουµε να µας στείλετε. 

Σε άλλη διαφορετική ηλεκτρονική µορφή το αρχείο µπορεί να είναι ADIF,CABRILLO. 

Επίσης µπορείτε να καταχωρίσετε τις επαφές σας σε EXCEL ή WORD. 

Εάν κρατήσετε χειρόγραφο ηµερολόγιο παρακαλούµε µεταφέρατε το σε Word ή Excel και στείλτε 
µας αυτό το αρχείο. Τά χειρόγραφα καθυστερούν πάρα πολύ την διαδικασία διασταύρωσης και 
βαθµολογίας. 

Μετά το τέλος του διαγωνισµού όσοι σταθµοί επιθυµούν να λάβουν µέρος στην κατάταξη θα πρέπει να στείλουν 
αντίγραφο του ηµερολογίου τους στον contest manager είτε µέσω email στο sv2dcd@yahoo.com  το αργότερο 
έως την ∆ευτέρα 11 Αυγούστου 2014 

Παρακαλώ στο email γράψτε και ένα τηλέφωνο σας για να επικοινωνήσουµε σε περίπτωση που 
χρειαστεί. 

Όταν θα στείλετε το αντίγραφο µέσω email θα παραλάβετε άµεσα αυτοµατοποιηµένη απάντηση ότι το 
αντίγραφο σας έχει ληφθεί κανονικά.  

ΕΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ.  

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας µε τον contest manager είναι 

ΣΤΑΘΕΡΟ : 2467042226 

KΙΝΗΤΟ: 6972858742 

FAX: 2467044152 

 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ !! 
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ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΧΑΝΕ ΛΑΒΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΕΡΟΣ 
ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΛΛΑ ΤΟ LOGBOOK ΤΟΥΣ ∆ΕΝ ΕΦΤΑΣΕ ΠΟΤΕ ΣΤΟΝ CONTEST MANAGER ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 

ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟ 

ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΚΡΙΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ 

ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟ CONTEST ∆ΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟ 5-9report ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ CALLS TΩN ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΩΝ 
ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ LOGBOOK ΕΧΕΙ ΛΗΦΘΕΙ 

ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ CALLS ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ 

Στο τεύχος Ιουνίου του 5-9 Report θα υπάρξουν αναλυτικά άρθρα οδηγιών                      
γύρω από το Aegean VHF Contest. 

73 de SV2DCD Aegean VHF contest manager 

Λεωνίδας Φίσκας sv8dcd@yahoo.com  

 

YO7LBX/P AEGEAN VHF 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV2RM/P, SV2DCD/P, SV2MCH/P AEGEAN VHF 2013 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι επισκεφθείτε την παρά κάτω διεύθυνση στο Youtube καί παρακολουθείστε το video από την 
συµµετοχή της οµάδας SX3TM στο AEGEAN VHF contest 2013. Αυτή η συµµετοχή, όπως και πολλές άλλες, 

αντανακλά το πνεύµα του διαγωνισµού, που είναι: Συναδελφικό πνεύµα, περιπέτεια, τεχνική κατάρτιση, ευγενή 
άµιλλα, µά πάνω απ’ όλα καλή παρέα και ευχάριστες στιγµές πάνω στα ασύγκριτα Ελληνικά βουνά.   

http://www.youtube.com/watch?v=ugWS01hsxQc  
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TOTAL: 101 LOGS (+30% more than 2011) 9.427 QSO  

68 SV stations, 43 EU stations 
 

 

We thank all of you! 

73 de SV2DCD Leo Fiskas 

 sv2dcd@yahoo.com 

 

Aegean VHF contest manager 

One of Aegean DX group members 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aegean VHF contest 2014 will be held on the 5th and 6th of July. 

For more information take a look at www.AegeanDXgroup.gr 

 
We hope to hear all of you in the pile ups! 

 
                                                                        73 de Aegean DX group 
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SVFFs on the AirSVFFs on the AirSVFFs on the Air   
Γράφει ο ∆ηµήτρης Αναστασιάδης. 

SV2GWY 

 

 

 

Σε προηγούµενο άρθρο είχα κάνει µία λεπτοµερή παρουσίαση του προγράµµατος SVFF, δηλαδή τις 
ραδιοερασιτεχνικές δραστηριότητες στους Εθνικούς ∆ρυµούς, Πάρκα, καταφύγια άγριας ζωής κλπ και 
γενικότερα  στην Ελληνική Χλωρίδα και Πανίδα. 

Από τότε που ξεκίνησε και επίσηµα στην SV land, έχουν ενεργοποιηθεί τα παρακάτω      

SVFF references: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆εν είναι και άσχηµα για αρχή, αλλά αν παρατηρήσεις καλύτερα τον πίνακα θα δεις ότι  οι χειριστές 
είναι οι  ίδιοι και οι ίδιοι, συν ένα συνάδελφο από την Ουκρανία, τον Igor US0VA. 

Είχε έρθει στην Ελλάδα για 12 ηµέρες οικογενειακές διακοπές στην Πάργα µε σκοπό να ενεργοποιήσει 
το Εθνικό Πάρκο Βίκου-Αώου SVFF-010, αλλά όταν είδε ότι υπάρχει SV Corrdinator, επικοινώνησε µαζί 
µου και του έδωσα τα SVFF references που ήταν κοντά του για να µην ταλαιπωρηθεί πηγαίνοντας στην 
Πίνδο. Έτσι και έγινε, ενεργοποίησε δύο, το SVFF-034 και SVFF-041, σε πολύ κοντινή απόσταση από 
τον τόπο διαµονής του.  
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Εκείνο που θέλω να περάσω σαν µήνυµα, είναι ότι το ”/p” 

∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ∆ΥΣΚΟΛΟ ! 

Θα παρατηρήσετε ότι ενεργοποίησα τρία (3) SVFF τον Ιούνιο, και τρία (3) τον Ιούλιο.  

Μόνος ή µε παρέα, θέλει διάθεση, χρόνο, και ένα βασικό εξοπλισµό… απλά πράγµατα ! 

 

SV68FF:  
Η λιµνοθάλασσα Αγίου Μάµα έχει χαρακτηρισθεί σα 
«Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Οδηγία για 
Πτηνά)» (Special Protection Area (Birds Directive), 
είναι σχεδόν στη µέση των δύο χερσονήσων της 
Κασσάνδρας και της Σιθωνίας Χαλκιδικής, πολύ 
κοντά στον Τορωναίο Κόλπο, λίγο πριν από τη 
γέφυρα της Νέας Ποτίδαιας µε τα σµαραγδένια 
νερά.   

 

Η περιοχή είναι αρκετά µεγάλη και ο χώρος που 
επέλεξα να στήσω το σταθµό ήταν ανάµεσα στη θάλασσα και ένα παρατηρητήριο της Πολεµικής 
Αεροπορίας.  

Η αίτηση χορήγησης  του Special Callsign SV68FF δεν άργησε να εγκριθεί και φυσικά ενηµέρωσα την 
Τοπική Κοινότητα και Αστυνοµικό Τµήµα.   

Για Special Callsign επέλεξα τη µορφή: SV##FF για την εύκολη και οµοιόµορφη κατανοµή τους από 
τους FF hunters (όπου ## το referenve number του Εθν.Πάρκου) και µε αυτή τη µορφή θα συνεχίσω. 
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Παρέα µε τον Στέργιο από το 
Σύλλογο Ιστορικών Στρατιωτικών 
Οχηµάτων (Σ.Ι.Σ.Ο.), αυτός µε το 
M151A1 και εγώ µε το Volvo 
C303, στήσαµε την κεραία που 
πάντα χρησιµοποιώ, την Delta 
Loop 50m. Στo µέσον της  το An-
tenna Coupler να οδηγείται από 
το TS-2000 και µε βοήθεια το 
αλµυρό νερό της θάλασσας 
βάλαµε το SV68FF σε αρκετά 
Logs.  

 

 

Για παροχή ρεύµατος είχα τη γεννήτριά µου 2.5kVA και µερικά λίτρα βενζίνης, την οποία την 
τοποθέτησα µέσα στο παρατηρητήριο για προστασία από τον ήλιο, αλλά και για να έχουµε την 
«ησυχία» µας.  

 

Μπορεί η το «/portable» και ειδικά το “tent-generator” να είναι η εξάσκηση των ραδιοερασιτεχνών σε 
καταστάσεις ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, δε σηµαίνει ότι ΑΠΟΤΑΣΣΟΥΜΕ την τεχνολογία ! Έτσι σε όλες πλέον 
τις αποστολές µου χρησιµοποιώ το κινητό τηλέφωνο σα “hotspot” και µέσω   Wi-Fi συνδέεται το net-
book για την λήψη DX-Cluster.  

Από νωρίς άρχισαν να έρχονται λουόµενοι που έβλεπαν τη µεγάλη κεραία και τα ασυνήθιστα 
αυτοκίνητα, όπως επίσης 
και από την Κοινότητα που 
είχαν ενηµερωθεί, αλλά 
ήρθαν να δουν από κοντά 
γιατί δεν είχαν καταλάβει 
περί τίνος πρόκειται. Έχω 
φτιάξει δύο ενηµερωτικά 
φυλλάδια για τον 
ραδιοερασιτεχνισµό που 
περιγράφουν την «τρέλλα» 
µας που πάντα έχω µαζί 
µου για τέτοιες περιστάσεις 
και έτσι πιστεύω να 
λύθηκαν οι απορίες τους. 
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Λίγο πριν το σούρουπο αρχίσαµε να τα µαζεύουµε γιατί τα κουνούπια στην περιοχή φηµίζονται για τη 
«δίψα» τους, οπότε το QRT ήταν λίγο πριν τη δύση του ήλιου.   

Ένα ακόµα SVFF reference είχε ενεργοποιηθεί και σίγουρα θα ξαναπάω, ίσως λίγο πιο κάτω. Το ότι 
βγήκε στον αέρα µια φορά δε σηµαίνει ότι έχει κλείσει, αντίθετα υπάρχει ένας «πήχης» που πρέπει να 
ξεπεραστεί.    

Στις φωτογραφίες µπορείτε να δείτε τον εξοπλισµό και την προσπάθειά µου, ενώ πολλά περισσότερα 
µπορείτε να δείτε στο Youtube, αναζητώντας το “SV68FF”  

SV70FF: 
Η εµπειρία στη Λιµνοθάλασσα του Αγίου Μάµα µου έδωσε το κίνητρο να ενεργοποιήσω και άλλη µία 
λιµνοθάλασσα, αυτή τη φορά στο Ακρωτήριο Παλιουρίου, γνωστό µε το όνοµα Γλαρόκαµπος, και είναι 
χαρακτηρισµένος σαν «Τόπος Κοινοτικής σηµασίας – Οδηγία για οικοτόπους» (Site of Community Im-
portance - Habitats 
Directive). 

 

Για να µην ενοχλώ το 
οικοσύστηµα αλλά και 
τους λουόµενους, 
εγκατέστησα το 
σταθµό κοντά στο 
εξωκκλήσι της 
Ζωοδόχου Πηγής, µία 
πολύ παλιά εκκλησία 
που δεν πίστευα ότι θα 
είχε τόση κίνηση από 
πιστούς που ερχόταν 
να ανάψουν κερί.  
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Με τον ίδιο εξοπλισµό, δηλαδή το 50m Delta 
Loop, Antenna Coupler, Kenwood TS-2000, 
cellphone HotSpot, ACER Laptop µε το 
SwissLog, το ex-military Volvo C303, 2,5kVa 
γεννήτρια και αρκετή βενζίνη µπήκε και το 
SV70FF σε αρκετά logs. 

 

 

 

Ευχάριστη έκπληξη ήταν ο ∆ηµήτρης 
Εικοσιδυός (γνωστός από τους ΑΜΑΝ), ο 
οποίος είναι και ραδιοερασιτέχνης µε callsign 
SV2CLB. Είχε δει από µακριά το Volvo 
(αντίκα) και την Delta Loop και του κέντρισε 
το ενδιαφέρον γιατί εκτός από ρ/ε είναι και 
συλλέκτης Οχηµάτων Εποχής.  

 

 

Όλα πήγαιναν καλά ώσπου άρχισε ένα  δυνατός αέρας που δεν έλεγε να σταµατήσει. Εκείνο που µ’ 
έκανε να αρχίσω να τα µαζεύω ήταν η ένδειξη των στασίµων, λόγω του ότι από τον αέρα χαλάρωσαν 
τα 4 τελευταία κοµµάτια του Spiderbeam pole και έπεσαν στη βάση (ευτυχώς εσωτερικά).  

Η συγκεκριµένη τοποθεσία µπορεί να συνδυαστεί µε ένα Σ/Κ απόδρασης στη θάλασσα «συν γυναιξί και 
τέκνοις» και έτσι επιφυλάσσοµαι για άλλη µία  µελλοντική ενεργοποίηση  του SVFF-70. 
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SV54FF:  
Το VHF Aegean Contest γίνεται πάντα το 
1ο Σ/Κ του Ιουλίου και έψαχνα ευκαιρία 
και τοποθεσία και να συµµετέχω, αλλά 
και να ενεργοποιήσω άλλο ένα SVFF.  

 

 

Καλή λύση ήταν το ύψωµα στη Βάβδο 
Χαλκιδικής, που είναι 25χλµ από τo QTH, µε 
καλό υψόµετρο (650µ) και προπάντων πολύ καλό ορίζοντα. Μία µεγάλη έκταση από τη Βάβδο έως τον 
Άγιο Πρόδροµο (∆.Πολυγύρου) έχει χαρακτηριστεί σαν Καταφύγιο Άγριας ζωής (Woldlife Refugee) 

Έτσι το Σάββατο, πάλι µε τον ίδιο εξοπλισµό βγήκα στα HF και την Κυριακή στα VHF στο Aegean Con-
test. 

Αυτή τη φορά πήγα µε το MPV και όχι µε το Volvo (18lt/100km κατανάλωση είναι πολλά).  

Πράγµατι η συγκεκριµένη τοποθεσία ήταν πολύ κοντά στην Πανίδα ! 

 φιδάκια, σαύρες, αλλά προπάντων έντοµα, πολλά και ενοχλητικά έντοµα !  

 

Κάποια στιγµή µάζεψα µικρόφωνα ποµποδέκτες κλπ και συνέχισα µέσα από το Serena γιατί τα 
µυγάκια, κουνουπάκια, µέλισσες, σφήκες mamouth και λοιπά πετούµενα δεν µ’ άφηναν να µιλήσω. Με 
το ένα χέρι να κρατάω το Mic, µε το άλλο το στυλό για το log, δεν υπήρχε 3ο για να διώχνει τα 
έντοµα !  

 

Συγκινητικό ήταν το QSO µε τον Tony 
PY2DY, που µόλις είχε πάρει το 
Ελληνικό του διακριτικό SY8APQ.  

Μετά βεβαιότητας σας πληροφορώ ότι 
περιµένουν το SVFF πώς και πώς ! Από 
τη στιγµή που θα εµφανιστεί στο DX-
Cluster SVFF-χχχ, το Pile-up είναι 
αναµενόµενο. Οι “FF hunters” είναι 
πλέον γνωστοί σε σηµείο που να µιλάµε 
πλέον µε τα µικρά µας ονόµατα και 
πάντα ρωτάνε αν θα βγω και σε άλλες 
µπάντες και µέχρι ποια ώρα ! 
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Την Κυριακή, την 2η ηµέρα του VHF Aegean 
Contest, έστησα για πρώτη φορά έναν ex-
military τηλεσκοπικό 12µ ιστό της Racal και 
στην κορυφή του µία light 5 el. VHF. Άλλη 
µια φορά αποδείχθηκε ότι το Στρατιωτικό 
υλικό είναι ότι πρέπει για τις portable expedi-
tion µας ! Γρήγορα, εύκολα, ανθεκτικά, 
αξιόπιστα, αποτελεσµατικά ! Χρειάστηκε µόνο 
30’ για την πλήρη έπαρση της  κεραίας !  

(Youtube search: Racal mast 1486). 

Φυσικά και δεν πήγαν όλα καλά ! Αφού 
ετοίµασα το κεραιοσύστηµα, ξεκίνησα να 
στήνω το shack. Έπρεπε να τα βγάλω όλα για 
να δω ότι δεν είχα πάρει µαζί µου το καλώδιο 
τροφοδοσίας του IC-7000… 
 
«Όποιος δεν έχει µυαλό …κάνει χιλιόµετρα». 
Ευτυχώς 50χλµ πάνε-έλα δεν ήταν πολλά, 
αλλά αυτά τα 60 περίπου λεπτά µου φάνηκαν 
ατελείωτα γιατί άφησα το κεραιοσύστηµα 
αφύλαχτο ! 
Το διαγωνιστικό κοµµάτι δεν µ’ ενδιαφέρει, 
απλά για τη συµµετοχή και να δώσω πόντους 
σε αυτούς που τους χρειάζονται.  
 
 

Προσωπικά κάθε µου αποστολή τη βλέπω σαν Άσκηση Ετοιµότητας. Η συνεχής οργάνωση,  η 
προετοιµασία, οι εγκαταστάσεις, οι δοκιµές κεραιών και µηχανηµάτων είναι η καλύτερη εκπαίδευση και 
που µπορούµε να έχουµε. 

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

 
 
ΥΓ: Λεπτοµέρειες για τα SVFF, θα βρείτε στο http://www.nrg.com.gr/SVFF  
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ CBCB..  
  

Αγαπητοί φίλοι της Citizens Band, γεια σας.  

Με γοργούς ρυθµούς, ολοκληρώνεται διαδικαστικά και οργανωτικά ο ΠΑ.ΣΥ.ΧΕ.ΡΑ.  

 

 
 

Τα µέλη και οι φίλοι του συλλόγου συναντιόνται τα απογεύµατα στο  

Cafee TEASE στον Χολαργό για καφέ, γνωριµία, και γόνιµες συζητήσεις. 

 

 Όσοι επιθυµούν να επικοινωνήσουν µαζί µας, µπορούν να καλέσουν στο γνωστό 
694866493, ή να στείλουν e-mail στο ac488@hotmail.gr 

 

 

 

Πολλά 73 

 

Μάκης AC488 
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

 

6. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
α. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ 

  Ο όρος «ακτινοβολία» είναι πολύ γενικός. Θα αποτολµήσω λοιπόν, να δώσω ένα δικό µου 
απλουστευµένο ορισµό: Ακτινοβολία είναι οτιδήποτε αόρατο από τον άνθρωπο εκπέµπεται, 
εκτός του ήχου και των αερίων. 

  Έτσι, έχουµε ακτινοβολία ραδιοκυµάτων, δηλαδή ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων που εκπέµπον- ται 
από αγωγούς που διαρρέονται από εναλλασσόµενο ρεύµα, από ποµπούς ραδιοφώνου και τη- 
λεόρασης, ραντάρ, κινητά τηλέφωνα κλπ, που µπορούν να γίνουν αντιληπτά από κατάλληλους δέκτες, 
φωτεινή ακτινοβολία (ορατού και αόρατου φωτός) που είναι φωτόνια που συµπεριφέ- ρονται ως 
ηλεκτροµαγνητικό κύµα, ακτίνες Χ που είναι επίσης φωτόνια µεγάλης ενέργειας. ( Οι ακτίνες Χ, όπως 
και οι ακτίνες γ, λόγω της πολύ µεγάλης τους ενέργειας, κατά την επίδρασή τους στην ύλη 
συµπεριφέρονται πολλές φορές ως πολύ µικρά σωµατίδια ). 

  Όταν µια ακτινοβολία εκπέµπεται από ραδιενεργούς πυρήνες, την ονοµάζουµε ραδιενέργεια και δεν 
πρέπει να την συγχέουµε µε τις προηγούµενες ακτινοβολίες. Η ραδιενέργεια είναι ακτινοβο- λία 

σωµατιδίων α (πυρήνες ), ηλεκτρόνια β – ( ), ποζιτρόνια β + ( ), ακτίνες γ και νετρό- ναι (

) 

  Τις ακτινοβολίες γενικά, µπορούµε να τις διακρίνουµε σε δύο µεγάλες κατηγορίες: Τις µη ιονί- 
ζουσες και τις ιονίζουσες. Ιονίζουσες λέγονται οι ακτινοβολίες, η επίδραση των οποίων µπορεί να 
προκαλέσει ιονισµό των ατόµων ή των µορίων, αποσπώντας ηλεκτρόνια από τις εξωτερικές στι- βάδες 
των ατόµων και µετατρέποντάς τα από ουδέτερα άτοµα σε θετικά ιόντα, δηλαδή θετικά φορτισµένα 
σωµατίδια. Η ραδιενέργεια ανήκει στις ιονίζουσες ακτινοβολίες και θα µελετήσουµε χωριστά την 
επίδρασή της στον ανθρώπινο οργανισµό. Όσο για τις ακτινοβολίες που µπορούµε να χαρακτηρίσουµε 
ως ηλεκτροµαγνητικές, η διάκρισή τους σε ιονίζουσες και µη, παριστάνεται στο Σχήµα 20 

 
  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

ΣΧΗΜΑ 20 
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  β. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

 

  Η µη ιονίζουσα ακτινοβολία συχνότητας από 0 Hz έως µερικές χιλιάδες GHz, θεωρείται σχετικά 
ακίνδυνη για την υγεία, αφού δεν προκαλεί ιονισµό. 

  Όµως, τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα προκαλούν θέρµανση των ιστών του ανθρωπίνου σώµατος, διότι 
αναγκάζουν σε ταλάντωση τα µόρια. Το φαινόµενο αυτό είναι τόσο εντονότερο, όσο µεγα- λύτερη 
είναι η συχνότητα των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. Έτσι, τα πολύ υψηλής συχνότητας 
ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, µπορούν να προκαλέσουν φλεγµονή στους ιστούς. 

  Βέβαια, όπως αναφέρεται στο φυλλάδιο της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) «Τα 
θερµικά αυτά φαινόµενα δεν προκαλούν µακροχρόνια επίδραση, αφού υποχωρούν και εξαφα- νίζονται 
σταδιακά, µόλις σταµατήσει η έκθεση στα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. Μάλιστα, δεν εµφανίζονται όταν 
οι τιµές της έντασης της ακτινοβολίας είναι χαµηλές». 

  Ακόµη και σήµερα, στην Ιατρική εφαρµόζεται σε µερικές περιπτώσεις ως µέσο ανακούφισης ή και 
θεραπείας, η διαθερµία. Στην περίπτωση αυτή, χρησιµοποιούνται βραχέα κύµατα ή µικροκύ- µατα, η 
ενέργεια των οποίων απορροφάται από τους ιστούς και τους θερµαίνει. Οι ιστοί που περι- έχουν πολύ 
νερό, απορροφούν µεγάλο ποσό της ακτινοβολίας και θερµαίνονται πολύ. Το δέρµα και ο λιπώδης 
ιστός µεγάλου πάχους, παρουσιάζουν µεγάλη αντίσταση, γι αυτό και µε την εφαρ- µογή της διαθερµίας 
µικροκυµάτων, το δέρµα θερµαίνεται πολύ, ενώ οι µη λιπώδεις ιστοί που βρίσκονται βαθύτερα, 
θερµαίνονται λιγότερο. 

  Οι διαθερµίες χρησιµοποιούνται για την αύξηση της κυκλοφορίας του αίµατος, του µεταβολι- σµού, 
των καρδιακών παλµών και των αναπνοών. Χρησιµοποιούνται επίσης στην σπονδυλαρθρί- τιδα, την 
ρευµατοειδή αρθρίτιδα και την οστεοαρθρίτιδα. Μια πολύ διαδεδοµένη χρήση τους, είναι στη θεραπεία, 
δηλαδή την εξάλειψη των κονδυλοµάτων. Τα οξυτενή κονδυλόµατα, έχουν µορφή σπυριών ή 
µικροσκοπικών κουνουπιδιών και εµφανίζονται πάνω στα γεννητικά όργανα ή στην περιοχή γύρω από 
αυτά. Προκαλούνται από ιό και είναι σεξουαλικά µεταδιδόµενο νόσηµα. Αποτελεσµατικότερη θεραπεία 
των κονδυλοµάτων γίνεται πλέον µε Laser. 

  Οι διαθερµίες αντενδείκνυνται σε ασθενείς µε προδιάθεση αιµορραγίας, µε καρκίνο, µε 
πυρετό, σε εγκύους, στην οσφύ κατά τη διάρκεια της περιόδου σε γυναίκες και σε παχύσαρ- 
κα άτοµα. 

  Άλλα συµπτώµατα που µπορεί να προκαλέσουν οι µη ιονίζουσες ακτινοβολίες των ηλεκτροµα- 
γνητικών κυµάτων είναι: Τοπικό µούδιασµα και πόνος, ερυθρότητα της περιοχής που εκτίθεται, ήπιος 
πονοκέφαλος, ζάλη και ναυτία, καθώς και αύξηση της αρτηριακής πίεσης. 

  Είναι όµως µόνο αυτά; 

  Το 1974 η Αµερικανίδα γιατρός Νάνσυ Βερτχάϊµερ συσχέτισε την παιδική λευχαιµία µε την η- 
λεκτροµαγνητική ακτινοβολία που προκαλούν οι γραµµές µεταφοράς εναλλασσοµένου ρεύµατος 
υψηλής τάσης και οι µετασχηµατιστές. Έκτοτε, αρκετές διεθνείς  έρευνες έχουν καταλήξει σε 
ανησυχητικά συµπεράσµατα, υπήρξαν όµως και µελέτες µε καθησυχαστικά αποτελέσµατα. Πάντως 
σήµερα, οι περισσότεροι επιστήµονες πιστεύουν ότι υπάρχουν επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων 
από τις ακτινοβολίες αυτές. Μερικά παραδείγµατα: 

  1) Οι περιπτώσεις καρκίνου παιδιών αυξάνουν, όσο πλησιέστερη είναι η απόσταση των σπιτιών του 
από γραµµές µεταφοράς ρεύµατος υψηλής τάσης (Νάνσυ Βερτχάϊµερ, Εντ Λίπερ) 

  2) Παιδιά που κατοικούν σε απόσταση  0 – 150 m από αυτές τις γραµµές υψηλής τάσης, έχουν 
διπλάσιο κίνδυνο να πάθουν καρκίνο, από παιδιά που κατοικούν σε µεγάλες αποστάσεις από αυ- τές 
(Tomenius L, 1980) Σε περιοχές όπου το µαγνητικό πεδίο των αγωγών µεταφοράς ρεύµατος 
υπερβαίνει τα 0,3 µΤ, ο κίνδυνος είναι 2,7 φορές µεγαλύτερος, ενώ για όσους κατοικούν στο ίδιο σπίτι 
από τη γέννησή τους, είναι 5,6 φορές µεγαλύτερος, πάντα για τα 0,3 µΤ. 

  3) Για ηλεκτρολόγους, µηχανικούς τηλεπικοινωνιών και ραδιοερασιτέχνες, ο κίνδυνος να πάθουν 
µυελώδη λευχαιµία, είναι 2,6 φορές µεγαλύτερος (Saviz, 1987) 

  4) Ο κίνδυνος ανάπτυξης όγκων του εγκεφάλου στους τεχνικούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων είναι 
13 φορές µεγαλύτερος (Speers, 1988) 
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   5) Όταν ακτινοβολείται ολόκληρο το σώµα,  αυξάνεται ο κίνδυνος για  λευχαιµία, ενώ για τοπική 

έκθεση στην ακτινοβολία (π.χ. στη µια πλευρά του εγκεφάλου) προκύπτει αυξηµένος κίνδυνος 
εµφάνισης καρκινικών όγκων (Κ.Θ. Λιοκούσης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Βιβλίο 

«Κινητό Τηλέφωνο και Υγεία» εκδόσεις ∆ΙΑΥΛΟΣ) 
 

  Φτάσαµε λοιπόν στο πιο επίµαχο ίσως σηµείο. Κινδυνεύουµε από την ακτινοβολία του κινητού 
τηλεφώνου; 

  Μια πρώτη άποψη την είδαµε ήδη. Το θέµα όµως «κινητό τηλέφωνο» έχει δύο πλευρές. Η µία είναι η 
ακτινοβολία των Σταθµών Βάσης της κινητής τηλεφωνίας, και η άλλη το ίδιο το κινητό τηλέφωνο. 
Στην ιστοσελίδα « Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα» της WIND διαβάζουµε: 

«Τα κύµατα που χρησιµοποιούν οι Σταθµοί Βάσης της κινητής τηλεφωνίας, αποτελούν µη ιονίζουσα 
ακτινοβολία, δεν επιφέρουν βιολογικές αλλοιώσεις και ανήκουν στην ίδια κατηγορία µε τα 
ηλεκτροµαγνητικά κύµατα που χρησιµοποιούνται για τη µετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 
σηµάτων. Μάλιστα η ισχύς  των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων που εκπέµπουν οι κεραίες κινητής 
τηλεφωνίας ( µέγιστη ισχύς 20 W ), είναι κατά πολύ ασθενέστερη αυτής που εκπέµπουν οι κεραίες 
µετάδοσης τηλεοπτικών σηµάτων (η οποία κατά περίπτωση µπορεί να είναι αρκετά KW)» 

  Εδώ µπαίνουν κάποια ερωτήµατα: Μόνο η ισχύς του ποµπού παίζει ρόλο; Η συχνότητα δεν επη- 
ρεάζει; Η απόσταση από τον ποµπό δεν επηρεάζει; Έχουµε µέσα στις πόλεις και κοντά στα σπίτια µας 
ποµπούς τηλεόρασης µερικών KW; Έχουµε ή όχι µέσα στις πόλεις και κοντά στα σπίτια µας ποµπούς 
της κινητής τηλεφωνίας; Κι αν θυµάµαι καλά, ήρθαν στη δηµοσιότητα και περιπτώσεις «κρυφών» 
κεραιών κινητής τηλεφωνίας. 

  Ας δούµε και τι λέει για το ίδιο θέµα η Γαλλική Εθνική Υγειονοµική Υπηρεσία (ANSES): 

«Όσο για την πιθανή καρκινογόνα επίδραση της συχνής χρήσης του κινητού τηλεφώνου, ορισµέ- νες 
επιδηµιολογικές µελέτες που έχουν δηµοσιευθεί από το 2009 και µετά, δείχνουν ένα εν δυνά- µει 
κίνδυνο για τους εντατικούς χρήστες του κινητού, όµως δεν αποδεικνύεται πως υπάρχει απα- ραίτητα 
σχέση αιτιότητος» 

  ∆εν µπορεί λοιπόν να αποκλειστεί η περίπτωση κινδύνου από τη συχνή χρήση κινητού, άρα είναι 
απαραίτητα κάποια µέτρα προφύλαξης. Και όσον αφορά την ακτινοβολία των Σταθµών Βάσης, την 
ευθύνη άρα και τη µέριµνα την έχει η Πολιτεία. Όσον αφορά όµως το χρόνο και τον τρόπο χρήσης του 
κινητού τηλεφώνου, η ευθύνη είναι αποκλειστικά ατοµική του κάθε χρήστη. Μέτρον άριστον έλεγαν 
οι αρχαίοι µας πρόγονοι. Λελογισµένη χρήση του κινητού, µόνο όταν είναι απα- ραίτητο και δεν 
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το σταθερό τηλέφωνο. (Τα ίδια ισχύουν βέβαια και για τα φορητά 
ασύρµατα τηλέφωνα) ∆εν πρέπει επίσης να έχουµε το κινητό µας κοντά σε ευαίσθητα σηµεία του 
σώµατος, όπως κοντά στην καρδιά και τα γεννητικά όργανα. 

 

γ. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΛΗ 

 

  Κατ’ αρχάς, ας έχουµε υπόψη, ότι ακόµη κι ένα µικρό ποσοστό ιονισµού των µορίων ενός ζωντανού 
κυττάρου, µπορεί να του προκαλέσει σοβαρή βλάβη. 

  Στο παρακάτω Σχήµα 21, βλέπουµε τα τρία φαινόµενα που µπορούν να προκαλέσουν οι ακτίνες Χ, 
όταν επιδράσουν σε ένα άτοµο, Στο (a) έχουµε το φωτοηλεκτρικό φαινόµενο, όπου όλη την 
ενέργεια των ακτίνων Χ την παίρνει το εκπεµπόµενο φωτοηλεκτρόνιο. Στο (b) έχουµε το φαινό- µενο 
Compton, όπου ένα µέρος της ενέργειας παίρνει το εκπεµπόµενο ηλεκτρόνιο, ενώ το προσ- πίπτον 
φωτόνιο σκεδάζεται. Στο (c) έχουµε το φαινόµενο της δίδυµης γένεσης (το έχουµε αναφέ- ρει στις 
ακτίνες γ στο προηγούµενο άρθρο) όπου παράγεται ένα ηλεκτρόνιο και ένα ποζιτρόνιο. 

Αξίζει να παρατηρήσουµε, ότι στα φαινόµενα αυτά, το φωτόνιο µεγάλης ενέργειας των ακτίνων Χ, 
όπως και στις ακτίνες γ, λειτουργεί ως πολύ µικρό σωµατίδιο, και ισχύουν οι νόµοι της ελαστι- κής 
κρούσης. 
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Τα ιόντα που δηµιουργούνται λόγω της αποβολής ηλεκτρονίων όταν οι ιονίζουσες ακτινοβολίες πέσουν 
σε άτοµα ή µόρια, είναι εύκολο να δηµιουργήσουν χηµικές αντιδράσεις « εκτός  προγράµµατος » και 
να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία του κυττάρου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  ΣΧΗΜΑ 21 

  Τα σωµατίδια α λόγω των συγκρούσεών τους µε τα άτοµα, χάνουν σταδιακά την ενέργειά τους, κι 
έτσι δεν µπορούν να διαπεράσουν ένα φύλλο χαρτιού ή την επιδερµίδα µας (µικρή διεισδυτική 
ικανότητα). Εποµένως η ακτινοβολία α δεν µπορεί να φθάσει τα εσωτερικά όργανα του σώµατος και 
δεν θεωρείται πολύ επικίνδυνη. Γίνεται όµως πολύ επικίνδυνη, όταν εισχωρήσουν στο σώµα πηγές 
ακτινοβολίας α µέσω της τροφής ή της αναπνοής, διότι τότε προσβάλλονται εύκολα πολλά εσωτερικά 
όργανα του σώµατος. 

  Τα ηλεκτρόνια και τα ποζιτρόνια (ακτινοβολίες β –  και β + αντίστοιχα) έχουν  µεγαλύτερη δι- 
εισδυτική ικανότητα, µε ακτίνα διαδροµής 100 φορές µεγαλύτερη από τις ακτίνες α. Όµως ούτε αυτά 
είναι εύκολο να φθάσουν στα εσωτερικά όργανα του σώµατος, όταν εκπέµπονται από εξωτε- ρικές 
πηγές. Και εδώ, η επικινδυνότητα είναι µεγαλύτερη, όταν πηγές ακτινοβολίας β –  ή β+  ει- σέλθουν 
στον οργανισµό µέσω της τροφής ή της αναπνοής. Αξίζει να σηµειώσουµε, ότι όταν ένα ποζιτρόνιο 
επιβραδυνθεί αρκετά και πλησιάσει ένα ηλεκτρόνιο κάποιου ατόµου, έχουµε το φαινό- µενο της 
εξαΰλωσης οπότε εκπέµπονται ακτίνες γ (βλέπε άρθρο προηγούµενου τεύχους) 

  Οι ακτίνες γ έχουν µεγάλη διεισδυτική ικανότητα. Παράγουν ιόντα µε τους ίδιους τρόπους που 
αναφέραµε και στις ακτίνες Χ, στο Σχήµα 21. Τα ηλεκτρόνια που προκύπτουν από ιονισµό µε ακτίνες 
γ, έχουν πολύ µεγάλη ενέργεια και συνήθως παράγουν και νέα ιόντα. 

  Τα νετρόνια επειδή είναι ηλεκτρικά ουδέτερα, έχουν µεγάλη διεισδυτική ικανότητα. ∆εν δηµι- 
ουργούν άµεσα ιονισµό, επειδή δεν αλληλεπιδρούν µε τα ηλεκτρόνια που περιφέρονται γύρω από τον 
πυρήνα του ατόµου. Μπορούν όµως να «χτυπήσουν» τους πυρήνες των ατόµων και να δηµι- 

ουργήσουν πυρηνικές αντιδράσεις. Π.χ.  

Μερικές από τις αντιδράσεις αυτές δίνουν θυγατρικούς πυρήνες ασταθείς, οι οποίοι µεταπίπτουν σε 
σταθερούς εκπέµποντας ιονίζουσες ακτινοβολίες γ (βλέπε άρθρο προηγούµενου τεύχους). ∆ια- 
τυπώνεται επίσης και η άποψη ότι τα νετρόνια, συγκρουόµενα µε τους πυρήνες, µπορούν να τους 
θέσουν σε κίνηση και οι κινούµενοι πυρήνες να δηµιουργήσουν κατά µήκος της τροχιάς τους ιο- 
νισµούς. 

  Χαρακτηριστική περίπτωση ιονισµού κατά την επίδραση ιονίζουσας ακτινοβολίας, είναι η µετα- τροπή 
του νερού (Η2Ο) που υπάρχει σε αφθονία στα κύτταρα, σε ρίζες, δηλαδή ιόντα υδροξυλίου (ΟΗ  - ) και 
ιόντα υδρογόνου (Η+). Η πολύπλοκη αυτή αντίδραση ονοµάζεται  ραδιόλυση και µπο 

ρεί να παρασταθεί συνοπτικά   

1 235 141 92 1
0 92 56 36 03n U Ba Kr n+ → + +

2H O ΕΝΕΡΓΕΙΑ − +⎯⎯⎯⎯→ΟΗ + Η
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δ. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

 

  Οι ελεύθερες ρίζες, όπως το ΟΗ  - , είναι πολύ δραστικές και µπορούν να αντιδράσουν µε άλλα µόρια 
και να δώσουν άλλες ελεύθερες ρίζες. Π.χ. αν µε RH συµβολίσουµε µια οργανική ένωση, έ- χουµε τη 
χηµική αντίδραση  RH + OH - → R - + H2O.  H παραγόµενη ελεύθερη οργανική ρίζα R – µπορεί εύκολα 
να αντιδράσει µε άλλο οργανικό µόριο του κυττάρου, και να προκαλέσει αλλοιώ- σεις στη δοµή του. 

  Τα εξειδικευµένης λειτουργίας µόρια του κυττάρου είναι πολύ λίγα σε σχέση µε τα µόρια του νερού 
που υπάρχουν σ’ αυτό. Έτσι, η πιθανότητα µια ιονίζουσα ακτινοβολία που διέρχεται από το κύτταρο να 
επιδράσει κατ’ ευθείαν σε ένα ένζυµο ή στο µόριο του DNA του κυττάρου, είναι πολύ µικρή. Αντίθετα, 
υπάρχουν πολλές πιθανότητες οι ελεύθερες ρίζες που δηµιουργούνται µε τον τρόπο που περιγράψαµε, 
να αντιδράσουν µε τα µόρια αυτά προκαλώντας τους αλλοιώσεις, µε σο- βαρές συνέπειες. 

 

  Οι πλέον σοβαρές αλλοιώσεις, είναι αυτές που συµβαίνουν στο DNA του κυττάρου, το οποίο είναι ο 
φορέας των κληρονοµικών ιδιοτήτων κάθε οργανισµού. 

Το DNA (δεσοξυριβοζονουκλεϊνικό οξύ) σύµφωνα µε το µο- 

ντέλο της διπλής έλικας, όπως δείχνει το Σχήµα 22, µοιάζει µε 

περιστρεφόµενη ανεµόσκαλα µε πάρα πολλά σκαλοπάτια. 

Είναι δηλαδή ένα πολύ µακρύ δίκλωνο µεγαλοµόριο, που α- 

ποτελείται από µικρότερες επαναλαµβανόµενες µονάδες, τα 

δεσοξυριβονουκλεοτίδια.  Κάθε δεσοξυριβονουκλεοτίδιο α- 

ποτελείται από τρία επί µέρους µόρια: α) Ένα  σάκχαρο (την 

δεσοξυριβόζη) β) µια οργανική αζωτούχο βάση και γ) ένα 

µόριο φωσφορικού οξέος. Οι αζωτούχες βάσεις του DNA εί- 

ναι τέσσερις: Αδενίνη (Α), Θυµίνη (Τ), Γουανίνη (G) και Κυ- 

τοσίνη (C).  Έτσι υπάρχουν τέσσερα είδη δεσοξυριβονουκλε- 

οτιδίων, όσες και οι αζωτούχες βάσεις. Οι αζωτούχες βάσεις 

είναι συµπληρωµατικές και συδέονται ανά δύο µεταξύ τους, 

σχηµατίζοντας τα ζευγάρια Αδενίνη-Θυµίνη και Γουανίνη- 

Κυτοσίνη. Αυτά τα ζευγάρια αποτελούν τα «σκαλοπάτια» 

της διπλής έλικας. 

                                                                                                                     ΣΧΗΜΑ 22 

  Οι δύο κλώνοι του DNA είναι ο ένας απέναντι στον άλλο, µε 

τις βάσεις-σκαλοπάτια στραµένες κάθετα προς τον απέναντι κλώνο, ώστε κάθε βάση του ενός κλώνου 
να συνδέεται µε την συµπληρωµατική της στον απέναντι κλώνο. Στην αλληλουχία των δε- 
σοξυριβονουκλεοτιδίων του DNA είναι γραµµένος ο γενετικός κώδικας, τα γονίδια που καθορί- ζουν 
όλα τα κληρονοµικά χαρακτηριστικά. 

 

  Η επίδραση των ακτινοβολιών σπάζει την αλληλουχία των µορίων της δεσοξυριβόζης και του 
φωσφορικού οξέος και αλλοιώνει τις αζωτούχες ενώσεις. Στο παρακάτω Σχήµα 23, βλέπουµε τις 
αλλοιώσεις που µπορεί να υποστεί ένα µόριο του DNA από µια ακτινοβολία. Στο αριστερό µέρος του 
Σχήµατος 23, ένα άτοµο υδρογόνου ιονίζεται από µια ιονίζουσα ακτινοβολία. Στην έµµεση αλλοίωση 
του DNA, το ηλεκτρόνιο του ατόµου του υδρογόνου που φεύγει, επιδρά σε ένα µόριο νερού του 
κυττάρου και, όπως είδαµε προηγουµένως, δίνει ελεύθερη ρίζα ΟΗ - , η οποία προκαλεί αλλοιώσεις στο 
DNA. Στην άµεση αλλοίωση, το ηλεκτρόνιο που φεύγει από το άτοµο του υδρο- γόνου, επιδρά 
απευθείας στο DNA και όπως βλέπουµε στο δεξιό µέρος στο Σχήµα 23, ενώ στο (a) έχουµε το κανονικό 
τµήµα του DNA, στο (b) έχουµε θραύση τµήµατος και των δύο κλώνων του, στο (c) απώλεια 
αζωτούχου βάσης ( λείπει το τµήµα –  στον δεξιό κλώνο) και στο (d) χιαστί δια- σύνδεση των δύο 
αλυσίδων του DNA. 
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ΣΧΗΜΑ 23 

 

  Το DNA έχει την ιδιότητα να αναπαράγεται µε αυτοδιπλασιασµό του. Αυτή η ιδιότητα οφείλε- ται στη 
συµπληρωµατικότητα των βάσεων του DNA. Κατά την αντιγραφή, κάθε κλώνος χρησι- µεύει ως  
«καλούπι» για τη δηµιουργία του απέναντι κλώνου. Έτσι στο τέλος της αντιγραφής δηµιουργούνται 
δύο θυγατρικά µόρια DNA όµοια µεταξύ τους και όµοια µε το µητρικό µόριο. Η αντιγραφή γίνεται προς 
το τέλος της ζωής του κυττάρου (µεσόφαση) και πριν τη διαίρεσή του σε 2 κύτταρα. Καθένα από τα 
δύο αντίγραφα του DNA πηγαίνει σε ένα από τα 2 θυγατρικά κύτταρα. ΄Ετσι, οι γενετικές 
κληρονοµικές πληροφορίες µεταβιβάζονται αυτούσιες από κάθε κύτταρο στα θυγατρικά του κύτταρα. 

  Οι αλλοιώσεις λοιπόν που δηµιουργούνται στο DNA των γενετικών κυττάρων των γονέων, µετα- 
βιβάζονται ως γενετικές κληρονοµικές ανωµαλίες στους απογόνους. Είδαµε όµως, ότι οι ακτινο- βολίες 
προκαλούν αλλοιώσεις στις αζωτούχες βάσεις και τα άλλα συστατικά του DNA. 

  Το DNA ως µεγαλοµόριο, είναι ορατό µε το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο, εποµένως οι αλλοιώσεις αυτές 
είναι ορατές στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο. (Υπάρχουν και αλλοιώσεις που δεν είναι ορατές ούτε µε το 
ηλεκτρονικό µικροσκόπιο). 

  Γενικά, αν ένα κύτταρο που έχει υποστεί βλάβη από την ακτινοβολία επιβιώσει, τότε µπορεί να δώσει 
πολλές γενεές µεταλλαγµένων κυττάρων. Αν οι αλλαγές στο DNA αφορούν γονίδια που ρυθµίζουν τον 
ρυθµό πολλαπλασιασµού των κυττάρων, τότε µπορεί να προκληθεί καρκίνος. 

Στην περίπτωση των αλλοιώσεων που δηµιουργούνται στα γενετικά κύτταρα, ενώ ο ίδιος ο οργανισµός 
του γονέα, τα γενετικά κύτταρα του οποίου υπέστησαν αλλοίωση, δεν θα εµφα- νίσει κάποια βλάβη, οι 
βλάβες θα εµφανιστούν στους απογόνους του. 

 Ακόµη και αν το κύτταρο που προσεβλήθη από µεγάλη δόση ακτινοβολίας επιβιώσει από τον άµεσο 
θάνατο (που µπορεί να επέλθει µέσα σε λίγες µέρες ή εβδοµάδες) υπάρχει εξαιρετικά µεγά- λη 
πιθανότητα να εµφανίσει αργότερα καρκίνο. Οι πιο συνηθισµένες µορφές καρκίνου που προ- 
καλούνται από τις ακτινοβολίες είναι η λευχαιµία, ο καρκίνος του στήθους, του µυελού των οστών, 
των πνευµόνων, των οστών, του θυρεοειδούς, του ήπατος, του λεπτού εντέρου και του δέρµατος. 
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  Ποια συµπτώµατα όµως µπορεί να παρουσιάσει κάποιος που εκτέθηκε σε επικίνδυνη δόση ραδι- 

ενεργού ακτινοβολίας 
 
 
 

1) Να υπάρξει µια περίοδος, διάρκειας λίγων λεπτών, κατά την οποία υπάρχει απώλεια ελέγχου των 
κινήσεων. Ακολουθεί λήθαργος και υπερκινητικότητα που καταλήγει σε θάνατο. Αιτία, οι 
αλλοιώσεις των ιδιοτήτων των κυτταρικών µεµβρανών των εγκεφαλικών κυττάρων. 

 

2) Ακατάσχετος εµετός  και διάρροια, λόγω καταστροφής από την ακτινοβολία των επιθηλιακών 
κυττάρων του γαστρεντερικού συστήµατος, τα οποία είναι πολύ ευαίσθητα στην ακτινοβολία. Υπάρχει 
τότε αδυναµία της απορρόφησης των τροφών και του νερού από τις εντερικές λάχνες. 

Κρίσιµη περίοδος για την εµφάνιση αυτών των συµπτωµάτων είναι η 4η έως 6η εβδοµάδα από την 
έκθεση στην ακτινοβολία. Αν τα συµπτώµατα αυτά εµφανιστούν κατά τις πρώτες 2 – 3 ηµέρες, 
συνήθως οδηγούν στο θάνατο µετά από 2 – 3 µήνες. 

 

3) Αιµορραγίες των πνευµόνων που συνήθως οδηγούν σε άµεσο θάνατο. 

4) Καταστροφή των λεγοµένων «αρχεγόνων» κυττάρων του µυελού των οστών. Τα κύτταρα αυτά, µε 
επανειληµµένες διαιρέσεις, δηµιουργούν νέα κύτταρα, τα οποία εισέρχονται στο αίµα, αντικα- 
θιστώντας όσα κύτταρά του πεθαίνουν. Τα «αρχέγονα» κύτταρα, όπως όλα τα κύτταρα που 
πολλαπλασιάζονται γρήγορα, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις ακτινοβολίες.  

Αλλά µε την κατά- στροφή τους από αυτές, έχουµε ελάττωση του αριθµού των λευκών και ερυθρών 
αιµοσφαιρίων στο αίµα. Η ελάττωση όµως του αριθµού των λευκών αιµοσφαιρίων συνεπάγεται και την 
µείωση της αντίστασης του οργανισµού σε µολύνσεις, ενώ η ελάττωση του αριθµού των ερυθρών 
αιµοσφαιρίων συνεπάγεται προβλήµατα στην πρόσληψη του οξυγόνου και την µεταφορά του µε το 
αίµα στους ιστούς του σλωµατος. 

5) Πνευµονικό οίδηµα, που προκαλεί αναπνευστικά προβλήµατα, πυρετό και σε υψηλές δόσεις 
ακτινοβολίας ακόµη και θάνατο. 

 

  Τελειώνοντας αυτή την εργασία, πιστεύω ότι σε όλους µας γεννάται το ερώτηµα « Πόση δόση 
ακτινοβολίας είναι επικίνδυνη»; ∆εν θεώρησα σκόπιµο να αναφερθώ σε µονάδες και τρόπους µέτρησης 
της ακτινοβολίας και της δόσης της λαµβανόµενης ή απορροφούµενης από το σώµα ακτινοβολίας.  

Θα βρει καθένας εύκολα στη βιβλιογραφία αναφορές σε µέγιστες κατά περίπτωση επιτρεπόµενες δόσεις 
και θα παρατηρήσει πόσοι και ποιοι προσπαθούν να µας πείσουν ότι κάποιες ακτινοβολίες 
συνυφασµένες µε την καθηµερινή µας ζωή, εκπέµπονται και απορροφώνται από τον άνθρωπο σε τιµές 
µικρότερες από τις διεθνώς καθορισµένες ως επιτρεπόµενες. ∆εν θα τους διαψεύσω, θα πιστέψω ότι 
έτσι είναι. 

 

  Αλλά δεν θα υποτιµήσω τον κίνδυνο. ∆εν θεωρώ απόλυτα επαρκή τα υπάρχοντα στοιχεία, ιδίως για 
τις θεωρούµενες ως χαµηλού κινδύνου ακτινοβολίες. ∆ιότι οι γνώσεις αυτές βασίζονται σε τυχαία 
περιστατικά, σε διάφορα ατυχήµατα, στις συνέπειες στην υγεία ανθρώπων που υποβλήθηκαν σε 
ακτινοθεραπεία κλπ. ∆εν έγιναν ποτέ, και δεν είναι δυνατόν φυσικά να γίνουν, πειράµατα σε 
ανθρώπους και µάλιστα σε µεγάλη κλίµακα. Καλό είναι λοιπόν να προφυλαγόµαστε από τις 
ακτινοβολίες, ακόµη κι από αυτές που δεν θεωρούνται πολύ επικίνδυνες.  

 

Κανένας δεν µπορεί να µας αποκλείσει την πιθανότητα να είµαστε κάποιο από τα 
θεωρούµενα από µερικούς «τυχαία» περιστατικά. ∆εν µπορώ να είµαι βέβαιος, ότι 
ακτινοβολίες κάτω από τα διεθνώς µέχρι σήµερα επιτρεπτά όρια ασφαλείας είναι πράγµατι 
ακίνδυνες, ιδιαίτερα σε ευπαθείς κατηγορίες ανθρώπων, όπως έγκυες γυναίκες, µικρά 
παιδιά, ηλικιωµένους και ασθενείς. 
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ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 
 
 
1) Αειµνήστου Καίσαρος Αλεξοπούλου, Ακαδηµαϊκού και Καθηγητού Φυσικής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, τα βιβλία για τους φοιτητές του Φυσικού Τµήµατος. 

(Στον εξαίρετο αυτό Άνθρωπο και Επιστήµονα, οφείλουµε πολλά, απεριόριστη αγάπη, τιµή και 
ευγνωµοσύνη όλοι οι φοιτητές του) 

2) Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης: Εµείς και η Ραδιενέργεια 

3) Τα βιβλία  «Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης» και «Φυσική Γενικής Παιδείας» Γ΄ 
τάξης Ενιαίου Λυκείου 

4) Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια Μαλλιάρης 2012 

5) ∆ιαδίκτυο, Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα, WIND 

6) ∆ιαδίκτυο, Ηλεκτροµαγνητική Ακτινοβολία και Υγεία 

7) ∆ιαδίκτυο, Πόσο επικίνδυνα είναι τα Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα (iefimerida.gr) 

8) ∆ιαδίκτυο, Εκποµπή και ∆ιάδοση Ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων 

9) ∆ιαδίκτυο, DNA, Wikipedia 

 

  Υποσχέθηκα στο πρώτο άρθρο αυτής της εργασίας, να γράψω δυο λόγια για τα βιβλία Φυσικής, 
Κατεύθυνσης και Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου, τα οποία δίδαξα επί σειρά ετών. 
Πρόκειται για εξαιρετικά βιβλία, τόσο από επιστηµονική και διδακτική άποψη, όσο και από εµφάνιση, 
που δεν υστερούν σε τίποτα από τα καλύτερα φροντιστηριακά βιβλία. 

 

  ∆ιαπίστωσα όµως, ότι υπάρχουν περιπτώσεις που διδάσκοντες και διδασκόµενοι δεν τα χρησιµο- 
ποιούν όσο και όπως πρέπει και τους αξίζει. Οι διδασκόµενοι (δυστυχώς κατά κανόνα) έχοντας 
ξεκινήσει από τον Ιούλιο (!) την φροντιστηριακή τους προετοιµασία, έχουν συνηθίσει και επανα- 
παυθεί στο φροντιστηριακό βιβλίο και τον φροντιστηριακό τρόπο διδασκαλίας της Φυσικής. Ανα- 
γκάζουν έτσι µερικές φορές τους συναδέλφους των Λυκείων να ακολουθήσουν την ίδια τακτική, αφ’ 
ενός στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τους υποψηφίους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αφ’ ετέρου 
για να µην θεωρηθεί από τους µαθητές ότι υστερούν από τους συναδέλφους των φροντιστηρίων. 

 

  Μετατρέπεται λοιπόν έτσι η διδασκαλία της Φυσικής  σε αποστήθιση ερωτήσεων-απαντήσεων 
πολλαπλής επιλογής και σε άνευ ορίων ασκησιολογία. ∆εν υποτιµώ το έργο και τη βοήθεια του 
φροντιστηρίου στους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Αποτελεσµατικότερη όµως βοήθεια 
θα προσφέρει ο Καθηγητής του Λυκείου, αν καθοδηγήσει τους µαθητές στη µελέτη και κατανόηση των 
εννοιών και των φαινοµένων (µε τα απαραίτητα πειράµατα) και την καλλιέργεια της κρίσης. Αυτή είναι 
η σωστή βάση για να αντεπεξέλθει ο υποψήφιος τόσο στις ερωτήσεις θεωρίας, όσο και την επίλυση 
των ασκήσεων. 

 

 

 

Πολλά 73 και καλά DX  de SV5FD 

Παντελής Κτενιάδης  pantkteniadissv5fd@hotmail.gr 
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 Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙ…Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙ…Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙ… 
JJ  4 8 4 8 TSLTSL  
SKYROS isl. IOTA EU-060              GIOTA NAS-098          13 – 19 Ιουνίου 2014 

Αγαπητοί φίλοι και φίλες συνάδερφοι ραδιοερασιτέχνες και µη, εύχοµαι σε εσάς καιτις οικογένειές σας 
υγεία, τύχη και προκοπή! 

Να χρονοτριβήσω δεν µου επιτρέπεται σε αυτό το τεύχος µια που οι προετοιµασίες βρίσκονται σε 
πλήρη εξέλιξη. 

Ή Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Βορείου Ελλάδος οργανώνει την ραδιοερασιτεχνική ενεργοποίηση της 
νήσου Σκύρος. Από τις 13 ως και τις 19 Ιουνίου 2014 µία οµάδα µελών της αποτελούµενη από 
τους : 

SV2BRT Γιώργο 

 

SV2CLJ Θωµά 

 

Θα βρίσκεται στον αέρα µε το ειδικό διακριτικό κλήσεως J48TSL 

Για αυτό λοιπόν θέλω να σας προσκαλέσω στις ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες, να στείλουµε ΟΛΟΙ οι 
Έλληνες ραδιοερασιτέχνες, ένα βροντερό µήνυµα! Το µήνυµα του ενωµένου SV! 

                                                                    73Παπαφούνης 

SV2DGH Χρήστο (qslmgr) 

 

SV2FPU Γιάννη 

 

SV2HNC Σάκης  

 

SV2RJV Βαγγέλη 
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AEGEAN CONTEST 2014 
Βασικές γνώσεις για τη διάδοση των Ραδιοκυµάτων στα VHF για 

το AEGEAN CONTEST.  
 

 

Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος 

   sv1nk@hotmail.com 

 

Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί Dx-ers των VHF, γεια σας, φέτος ξεκινάµε νωρίς – νωρίς τις 
προετοιµασίες για το AEGEAN Contest, και ο λόγος είναι ότι υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον από πάρα πολλούς , ιδίως 
νεοεισερχόµενους στο χόµπι ραδιοερασιτέχνες.  

Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό να βλέπει ο καθένας µας τους νεοεισερχόµενους συναδέλφους, αντί να επιζητούν 
ανούσια QSO στα repeater, να ασχολούνται, να αναζητούν, και να αντλούν γνώσεις για το Dx-ing στα VHF. Ένας 
νέος «αέρας» πνέει στον χώρο του ραδιοερασιτεχνισµού, αντί για στείρα QSO που αφορούν τσίπουρα και  
κοψίδια, έχουµε συζητήσεις για E σποραδικά, και τροποσφαιρικά. 

Αντί να ακούµε για «στρογγυλές ή τηλεφωνικές διαµορφώσεις», ή για το αν «µπαίνει» ή όχι στον επαναλήπτη, 
ακούµε συζητήσεις για πολώσεις κεραιών, και ηλιακή δραστηριότητα. ∆εν ξέρω αν η Ελληνική οικονοµία 
ανέκαµψε πραγµατικά ή όχι, ο ραδιοερασιτεχνισµός πάντως δείχνει σαφείς ενδείξεις  ανάκαµψης. Hi…Hi… 

Φέτος, περισσότερο από ποτέ, όλοι οφείλουµε να δώσουµε το «παρών» στο AEGEAN CONTEST, όχι για να έχουµε 
ένα ακόµη επιτυχηµένο AEGEAN CONTEST, αλλά για να δώσουµε στους νέους συναδέλφους την ευκαιρία να 
«µιλήσουν» στα VHF simplex µακριά, µε περιοχές που θα τους δώσουν το κίνητρο να ασχοληθούν ακόµη 
περισσότερο µε την θαυµάσια και εντυπωσιακή διάδοση στα VHF. 

Για το 2014 η διάδοση στα VHF δείχνει ότι θα είναι ιδιαίτερα καλή, εξαιτίας του ηλιακού µέγιστου, που ευνοεί τις 
επικοινωνίες µέσω Ε σποραδικού, αλλά και λόγω των κλιµατολογικών συνθηκών που δείχνουν πολύ φιλικά 
κείµενες στην διάδοση των VHF. 

Ας ξεκινήσουµε από τα βασικά, για να µαθαίνουν οι νεότεροι, και να τα ξαναθυµηθούν οι παλαιότεροι. 

Η διάδοση στα VHF 

 

 

 

 

Τα ραδιοκύµατα είναι 
ενεργειακές κυµάνσεις, µε 

µήκος κύµατος που εξαρτάται 
από την συχνότητα που 
εκπέµπει η κεραία µας. 
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Τα ραδιοκύµατα που εκπέµπουν οι κεραίες µας, δεν είναι τίποτε άλλο από ενεργειακές κυµάνσεις, το µήκος 
κύµατος των οποίων µεταβάλλεται ανάλογα µε την συχνότητα εκποµπής µας. 

Για να βρούµε το µήκος κύµατος στο οποίο αντιστοιχεί µια  συχνότητα, απλά διαιρούµε τον σταθερό αριθµό 300, 
µε την συχνότητα σε µεγακύκλους. Το αποτέλεσµα είναι απευθείας µε µέτρα.  

Για παράδειγµα. 

                                                                  300 

                                                    λ(m) = --------- 

                                                               F (MHZ) 

Έστω λοιπόν ότι θέλουµε να δούµε οι δηµοφιλείςς  συχνότητες: 50.150 ΜΗΖ και  144.300 ΜΗΖ σε ποιο µήκος 
κύµατος αντιστοιχούν. 

                                               300              300 

                                  λ(m) = --------- = ---------------- = 5.98m 

                                             F (MHZ)        50.150 ΜΗΖ 

 

Άρα οι 50.150 ΜΗΖ, αντιστοιχούν σε µήκος κύµατος 5.98m, και… 

                                               300              300 

                                  λ(m) = --------- = ---------------- = 2.07m 

                                             F (MHZ)        144.300 ΜΗΖ 

 

Άρα οι 144.300 ΜΗΖ αντιστοιχούν σε µήκος κύµατος 2.07m 

 

Το κύµα εδάφους κινείται παράλληλα µε το έδαφος. 

Όταν οι ενεργειακές αυτές κυµάνσεις – ραδιοκύµατα εγκαταλείψουν την κεραία, ένα µέρος τους κινείται 
παράλληλα µε το έδαφος, και ένα άλλο µέρος κινείται προς το διάστηµα. Τα ραδιοκύµατα που κινούνται 
παράλληλα στο έδαφος ονοµάζονται κύµατα εδάφους, ενώ αυτά που ταξιδεύουν προς το διάστηµα ονοµάζονται 
ουράνια κύµατα. 

 

Το ουράνιο κύµα κατευθύνεται προς το διάστηµα. 
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Η διάδοση του κύµατος εδάφους. 

Η διάδοση του κύµατος εδάφους στα VHF είναι σύνθετη, σχεδόν πάντοτε η διάδοση αυτών των ραδιοκυµάτων 
είναι ένα «µείγµα» ενός απευθείας ραδιοκύµατος, και ενός ή περισσοτέρων ραδιοκυµάτων από ανάκλαση. Σε 
κοντινές προς τον ποµποδέκτη αποστάσεις, το απευθείας κύµα είναι ισχυρότερο από τις ανακλάσεις, σε 
µεγαλύτερες όµως αποστάσεις η συµβολή του απευθείας µε το ή ανακλώµενα ραδιοκύµατα, δηµιουργεί το 
δυσάρεστο φαινόµενο των διαλείψεων QSB. 

 

 

Η διάδοση του κύµατος εδάφους στα VHF, είναι ένα «µείγµα» ενός απευθείας ραδιοκύµατος, και ενός 
ή περισσοτέρων ραδιοκυµάτων από ανάκλαση. 

∆υστυχώς τα ραδιοκύµατα VHF που κατά την διάδοσή τους εφάπτονται στο έδαφος ή κινούνται πολύ κοντά σε 
αυτό, υφίστανται µια µεγάλη εξασθένηση, µε αποτέλεσµα η εµβέλεια τους να είναι µικρή. Αντίθετα, όσο πιο πολύ 
αποµακρύνεται το ραδιοκύµα από το έδαφος, τόσο λιγότερη εξασθένηση υφίσταται, και φυσικά τόσο µεγαλύτερη 
εµβέλεια έχει.  

 

Τα ραδιοκύµατα VHF που κινούµενα εφάπτονται στο έδαφος ή διαδίδονται πολύ κοντά σε αυτό, 
υφίστανται µεγάλη εξασθένηση, και έχουν µικρή εµβέλεια. 

Απευθείας κύµα, ονοµάζεται το ραδιοκύµα που διαδίδεται ανάµεσα σε δύο κεραίες, ΧΩΡΙΣ να µεσολαβεί ανάµεσά 
τους οποιοδήποτε εµπόδιο. Με απευθείας κύµα επικοινωνούν δύο ραδιοερασιτέχνες που βρίσκονται σε µικρή 
απόσταση µεταξύ τους και «βλέπονται», δηλαδή δεν µεσολαβεί κανένα εµπόδιο µεταξύ τους. Τέτοιες περιπτώσεις 
είναι: 

Ο ένας ραδιοερασιτέχνης βρίσκεται στην µια πλευρά µιας πλατείας, και ο άλλος στην άλλη. 

 

Απευθείας κύµα εδάφους µεταξύ φορητών VHF. 
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Ο ένας ραδιοερασιτέχνης βρίσκεται στην ταράτσα µιας πολυκατοικίας, και ο άλλος στην ταράτσα µιας άλλης, 
σε τέτοια απόσταση ώστε οι δύο ταράτσες να «βλέπονται» µεταξύ τους. 

 

Απευθείας  ραδιοκύµα εδάφους, µεταξύ πολυκατοικιών. 

Ο ένας ραδιοερασιτέχνης βρίσκεται στην ταράτσα µιας πολυκατοικίας, και ο άλλος σε ένα λόφο πχ. του 
Λυκαβηττού. Αν ανάµεσα στο λόφο του Λυκαβηττού και στην ταράτσα της πολυκατοικίας δεν µεσολαβεί 
άλλο κτίσµα ή εµπόδιο, τότε επικοινωνούν µε απευθείας κύµα. 

 

QSO µε απευθείας κύµα VHF, µεταξύ ταράτσας πολυκατοικίας και Λυκαβηττού. 

Όταν δυο ραδιοερασιτέχνες βρίσκονται σε βουνά πχ ο ένας ραδιοερασιτέχνης βρίσκεται στην Πάρνηθα, και ο 
άλλος στον Υµηττό  τότε µεταξύ τους επικοινωνούν µε απευθείας κύµα. 

 

 

 

 

 

 

QSO µεταξύ βουνών µέσω απευθείας κύµατος VHF. 

Τα ραδιοκύµατα VHF διαδίδονται ευθύγραµµα, σαν το 
φως, η γη όµως δεν είναι ευθεία, αλλά σφαιρική, 
εποµένως η επιφάνειά της είναι µια συνεχής καµπύλη. 
Αποτέλεσµα αυτού είναι  το ραδιοκύµα να κινείται 
ευθύγραµµα και παράλληλα σε µια συνεχόµενη καµπύλη. 
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Λόγω της καµπυλότητας της γης, το ραδιοκύµα VHF, περνά επάνω από την κεραία του ανταποκριτή 
µας. 

Είναι προφανές ότι µετά από µια κοινή πορεία, το ευθύγραµµο ραδιοκύµα VHF και η  καµπύλη επιφάνεια της 
γης σιγά – σιγά αποµακρύνονται. Από κάποιο σηµείο και µετά η απόσταση  ραδιοκύµατος VHF – γης γίνεται 
τόσο µεγάλη, ώστε το ραδιοκύµα να περνά επάνω από την κεραία του ανταποκριτή µας, ο οποίος δεν ακούει 
την κλήση µας ποτέ. Ειρωνεία ε; το σήµα να φτάνει στον ανταποκριτή µας, αλλά δεν συναντά την κεραία του 
γιατί περνά από… επάνω της!!! 

 

Ραδιοηλεκτρικός ορίζοντας. 

Ευτυχώς τα ραδιοκύµατα VHF δεν διαδίδονται απολύτως ευθύγραµµα µέσα στην ατµόσφαιρα της γης. Λόγω της 
ύπαρξης του µαγνητικού πεδίου της γης, αλλά και του ίδιου του ατµοσφαιρικού αέρα,  διαδίδονται σε µια 
απόσταση 15% πιο µακριά από τον οπτικό ορίζοντα.  

Ως οπτικός ορίζοντας θεωρείται η φυσική γραµµή που ενώνει τον ουράνιο θόλο µε  την επιφάνεια του εδάφους – 
θάλασσας, και οφείλεται στην καµπυλότητα της γης.  

     Ο ορίζοντας που βλέπουµε µε τα µάτια µας είναι το µέτρο για να κατανοήσουµε  την εµβέλεια του απευθείας 
κύµατος  VHF το οποίο τον ξεπερνά κατά 15%     περίπου.   

∆ηλαδή από το µακρύτερο σηµείο που βλέπει το µάτι µας ή η κεραία µας, το  

     ραδιοκύµα VHF,  θα διαδοθεί ακόµη 15% περίπου. Αυτός ο «αόρατος» για  

     εµάς ορίζοντας, λέγεται Ραδιοηλεκτρικός ορίζοντας και µας επιτρέπει να  

     συνοµιλούµε µε ραδιοερασιτέχνες σε αποστάσεις πέρα από τον οπτικό ορίζοντα. 

Μπορούµε να υπολογίσουµε µε αρκετή ακρίβεια για τα ερασιτεχνικά δεδοµένα τον  

    ραδιοηλεκτρικό ορίζοντα ακολουθώντας την παρακάτω απλούστατη διαδικασία: 

Βήµα 1ο 

Υπολογίζουµε την απόσταση του οπτικού ορίζοντα από το σηµείο και το ύψος που βρίσκεται η κεραία του 
ποµποδέκτη VHF. 

Έστω για παράδειγµα ότι έχουµε ανεβεί στον Λυκαβηττό σε ύψος 200 µέτρων, τι οπτικό ορίζοντα έχουµε; 

(Α)πόσταση (Ο)ρίζοντα σε Km = √ 13 * Το (Υ)ψος από την (Θ)άλασσα σε m. 

∆ηλαδή ΑΟ = √ 13 * ΥΘ 

 Οπότε αντικαθιστούµε  στον τύπο το ΥΘ = ύψος από την θάλασσα και έχουµε.. 

Απόσταση ορίζοντα = √ 13 Χ 200m = 50 Km 

Βήµα 2ο 

Αφού ξέρουµε ότι από τον Λυκαβηττό έχουµε οπτικό ορίζοντα 50 Km, είναι εύκολο να υπολογίσουµε ένα 15% που 
είναι ο ραδιοηλεκτρικός ορίζοντας ως εξής: 

                                                                  15 

(Ρ)αδιοηλεκτρικός (Ο)ρίζοντας σε Km= ----  Χ (Α)πόσταση (Ο)ρίζοντα 

                                                                       100        

                                                      15 

                  ∆ηλαδή: ΡΟ(Km) = ------ Χ 50 Km =  0,15 Χ 50 Km = 7,5 Km. 

                                                    100 

 

Εποµένως ο Ραδιοηλεκτρικός µας ορίζοντας είναι 7,5 Km, και η συνολική απόσταση επικοινωνίας µας θα είναι: 

                                50 Km + 7,5 Km = 57,5 Km συνολικά. 
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Επικοινωνία µε ανάκλαση. 

 

 

Όταν ένα ραδιοκύµα VHF, «πέσει» επάνω σε µια επιφάνεια έχουµε τα φαινόµενα της: Ανάκλασης, 
∆ιασποράς και  Περίθλασης.   

 

Όπως συµβαίνει µε το φως, έτσι και τα ραδιοκύµατα VHF ανακλώνται επάνω σε µεγάλες επιφάνειες. Για τους 50 
ΜΗΖ αρκεί η επιφάνεια να είναι µεγαλύτερη από 6m, για τους 70 ΜΗΖ µεγαλύτερη από 4.30m, και για τους 144 
ΜΗΖ µεγαλύτερη από 2,01m. 

Τέτοιες επίπεδες επιφάνειες υπάρχουν σχεδόν παντού, αυτός είναι και ο λόγος όπου τα VHF, έχουν τόσο µεγάλη 
εµβέλεια, µπορούν εύκολα και µε διαδοχικές ανακλάσεις, να καλύψουν µεγάλες αποστάσεις. 

Όσοι κατοικείτε κοντά στον Υµηττό, από την πλευρά της Αργυρούπολης, µπορείτε να δείτε ευκρινέστατα τις 
µεγάλες ανακλαστικές επιφάνειες που έχουν τοποθετηθεί στην νότια πλευρά του προς Αργυρούπολη, και 
χρησιµοποιούνται για επικοινωνίες VHF µέσω ανακλάσεως. 

 

 

 

 

Επικοινωνία VHF µε ανάκλαση στους τοίχους των 
κτηρίων και στους δρόµους. 

 

Μέσα στις πόλεις, οι µεγάλοι δρόµοι και οι επίπεδες 
επιφάνειες των κτηρίων, δηµιουργούν «φυσικές οδούς» 
-κυµατοδηγούς, µέσω των οποίων διαδίδονται τα VHF 
µε πολλαπλές ανακλάσεις. 

 

 

 

 

 

Επικοινωνία VHF, µε ανάκλαση στις επίπεδες 
επιφάνειες ορεινού όγκου 

 

Ακόµη πιο εύκολη είναι η ανάκλαση επάνω στις πλαγιές 
λόφων, βουνών, η µεγάλων τεχνικών έργων, και όχι 
µόνο. Στην Αγγλία ένα πολύ δηµοφιλές σπορ, είναι η 
επικοινωνία µεταξύ ραδιοερασιτεχνών στα VHF, µε 
ανάκλαση επάνω στις ατράκτους και τα φτερά των 
αεροσκαφών!! τα οποία πλησιάζουν για προσγείωση στα 
αεροδρόµια. 
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Τα VHF ανακλώνται ακόµη και επάνω σε 
αεροσκάφη! 

 

 

Σε γενικές γραµµές οι επικοινωνίες στα VHF, 
βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στο απευθείας 
κύµα, για το λόγο αυτό, οι σταθµοί VHF πρέπει να 
βρίσκονται όσο το δυνατόν ψηλότερα από την 
επιφάνεια της γης – θάλασσας. 

Για το AEGEAN Contest, επιλέξτε το υψηλότερο 
δυνατόν σηµείο στο οποίο έχετε ασφαλή πρόσβαση για να εγκαταστήσετε τον σταθµό σας. Κατάλληλα σηµεία είναι 
οι ταράτσες των πολυκατοικιών, οι λόφοι, τα βουνά, ή µεγάλα τεχνικά έργα. 

Προσέξτε όµως, δεν αρκεί µόνο το ύψος, αλλά ΚΑΙ ο ορίζοντας θα πρέπει να είναι ελεύθερος, ή να υπάρχουν 
λογικού ύψους εµπόδια. 

Η επικοινωνία µε το κύµα εδάφους σε κάθε περίπτωση έχει ενδιαφέρον, αλλά οι δυνατότητές του είναι σχετικά 
περιορισµένες. Ευτυχώς για τους λάτρεις του VHF Dxing  και των VHF Contests, υπάρχει ένας ακόµη υπέροχος 
τρόπος διάδοσης των ραδιοκυµάτων VHF, η τροποσφαιρική διάδοση. 

 

Τροποσφαιρική διάδοση.  

 

Η τροπόσφαιρα είναι το κατώτερο στρώµα της ατµόσφαιρας και εκτείνεται σε ύψος 8-14 Km. 

 

Τροποσφαιρική διάδοση, ονοµάζεται η διάδοση των Ραδιοκυµάτων VHF, µέσω των κατωτέρων στρωµάτων της 
ατµόσφαιρας σε αποστάσεις εκατοντάδων ή και χιλιάδων χιλιοµέτρων. 

Η τροπόσφαιρα είναι το στρώµα εκείνο της ατµόσφαιρας µέσα στο οποίο ζει και δραστηριοποιείται ο άνθρωπος, και 
φιλοξενείται η χλωρίδα και πανίδα του πλανήτη. Στην τροπόσφαιρα δηµιουργούνται όλα τα µετεωρολογικά 
φαινόµενα που βιώνουµε, η βροχή, ο αέρας, το χιόνι κλπ.  

έρας στην τροπόσφαιρα κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, δρα σαν ένας τεράστιος φακός, ο οποίος 
«καµπυλώνει» τα ραδιοκύµατα VHF, προς την γη. Αυτό συµβαίνει όταν τα ραδιοκύµατα VHF, «περνούν» µέσα από 
αέριες µάζες της τροπόσφαιρας που έχουν διαφορετικό δείκτη διαθλάσεως. Όπως ακριβώς το φως όταν περνά 
µέσα από ένα φακό, γυαλί, νερό κλπ, «καµπυλώνει», έτσι και τα ραδιοκύµατα VHF καµπυλώνουν προς την γη. 
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   Στην τροπόσφαιρα δηµιουργούνται όλα τα µετεωρολογικά φαινόµενα που βιώνουµε. 

Ας θυµηθούµε λίγη από την Φυσική που κάναµε στο σχολείο πριν από ?.?.?.  χρόνια! Hi… Hi… 

Πείραµα: 

Βουτήξτε πλάγια το µολύβι σας σε ένα ποτήρι γεµάτο νερό και παρατηρήστε το από ψηλά. Θα εκπλαγείτε 
βλέποντας το µολύβι σας "σπασµένο". Φυσικά µόλις το τραβήξετε από το νερό θα διαπιστώσετε ότι όλα ήταν µια 
οφθαλµαπάτη. 

Από την ιστοσελίδα: http://www.clab.edc.uoc.gr/physics/light/light_27.htm 

To φως µπαίνοντας στο νερό σας έπαιξε ένα περίεργο οπτικό παιχνίδι που οφείλεται στο φαινόµενο 
της διάθλασης. Το φως, όπως όλα τα κύµατα (και τα ραδιοκύµατα VHF), έχει µια ορισµένη ταχύτητα διαδόσεως, 
που αλλάζει όταν αυτό µπαίνει σε διαφορετικό υλικό. Αυτό έχει σαν συνέπεια το φως να «κάµπτεται». Το 
φαινόµενο είναι γνωστό σαν διάθλαση. 

Ο διαφορετικός δείκτης διαθλάσεως, αέρα, γυαλιού, νερού, «κάµπτει» το φως. 

Ας γνωρίσουµε λοιπόν καλύτερα την τροπόσφαιρα… 

Είναι η περιοχή εκείνη της ατµόσφαιρας που ξεκινά από την επιφάνεια της γης-θάλασσας και εκτείνεται σε ύψος 
10-12  ΚΜ για το δικό µας γεωγραφικό πλάτος, 8-10 ΚΜ στους πόλους και 10-18 ΚΜ πάνω από τον Ισηµερινό.  

Τα κύρια χαρακτηριστικά της τροπόσφαιρας είναι:  

α) Η πίεση p, που τη µετράµε σε mBar.  

β) Η συγκέντρωση  µέσα στις αέριες µάζες της υγρασίας, νερού 
δηλαδή, από τη      διαδικασία της εξάτµισης θαλασσών, λιµνών, 
ποταµών κλπ. 

γ) Η συνεχής µετακίνηση των αέριων µαζών σε διάφορες 
διευθύνσεις και ύψη,  

    ανάλογα µε την υγρασία, τη θερµοκρασία και την πυκνότητα 
που έχουν. 

δ) Η αλλαγή της θερµοκρασίας της τροπόσφαιρας, ανάλογα µε 
την ώρα της ηµέρας   αλλά και µε το ύψος στο οποίο την 
µετράµε.  

Η τροπόσφαιρα είναι ένας ζωντανός µηχανισµός, ο οποίος παίζει 
σπουδαίο ρόλο στη διάδοση των ραδιοκυµάτων  στις 
ραδιοερασιτεχνικές περιοχές, των VHF: 6m, 4m, 2m. Ανάλογα µε 
την υγρασία, τη θερµοκρασία, τη νέφωση, την ταχύτητα ή την 
ακινησία των αέριων µαζών, και άλλους παράγοντες, η 
τροπόσφαιρα δηµιουργεί συνθήκες καλής ή κακής διάδοσης των 
ραδιοκυµάτων στα VHF. Αξιολογώντας την τροποσφαιρική 
διάδοση σε σχέση µε τη συχνότητα, η τροπόσφαιρα  προσφέρει 
εξαιρετική διάδοση στα HVHF – 145 ΜΗΖ, και καλή στα LVHF – 
50 – 70 ΜΗΖ. 

Το φαινόµενο της τροποσφαιρικής διάδοσης, είναι διαφορετικό σε 
συχνότητα εµφάνισης, διάρκεια, εµβέλεια και ποιότητα, (µε τη 
λέξη ποιότητα εννοούµε τη σταθερότητα της διάδοσης – καθόλου 
ή ελάχιστο QSB, και την  διάρκεια του φαινοµένου σε ώρες), και 
εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος που βρίσκονται οι σταθµοί 
και τις περιφερειακές εδαφολογικές συνθήκες. 
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∆ιαφορετικά χαρακτηριστικά έχει η τροποσφαιρική διάδοση στην περιοχή του κόλπου του Μεξικού και διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έχει στη Μεσόγειο. Στο γεωγραφικό πλάτος που βρίσκεται η Ελλάδα, τα τροποσφαιρικά 

«ανοίγµατα» συνήθως δηµιουργούνται 
γρήγορα µετά την ανατολή του, έχουν 
διάρκεια που µεταβάλλεται ανάλογα µε την 
εποχή, (µικρή την άνοιξη - φθινόπωρο, και 
µεγαλύτερη το καλοκαίρι. Τα τροποσφαιρικά 
«ανοίγµατα»  αρχίζουν γρήγορα, και συνήθως 
τελειώνουν αργά – αργά. 

 ∆εν υπάρχει ελάχιστο όριο εµβέλειας, ούτε 
ορισµένο ύψος σχηµατισµού του 
τροποσφαιρικού στρώµατος όπως συµβαίνει 
µε τα στρώµατα E και F της ιονόσφαιρας. Οι 
πρακτικές µετρήσεις έχουν δείξει ότι τα µικρά 
τροποσφαιρικά ανοίγµατα, δίνουν µια 

εµβέλεια γύρω στα 80 – 100 ΚΜ. Τα  µεσαία τροποσφαιρικά δίνουν εµβέλεια γύρω στα 1000 – 1100 ΚΜ ,και τα 
µεγάλα τροποσφαιρικά µπορεί να φτάσουν τα 1500 – 1800 ΚΜ.  

 

Πολλές φορές ένα τροποσφαιρικό φαινόµενο, µπορεί να συνυπάρχει µε ένα φαινόµενο σποραδικού Ε, και πολλές 
φορές είναι δύσκολο για τον µέσο ραδιοερασιτέχνη να διακρίνει αν η επικοινωνία που έχει, γίνεται µε 
τροποσφαιρικό ή Ε σποραδικό.     

   Οι  µηχανισµοί της τροπόσφαιρας. 

Το καλοκαίρι οι συνθήκες στην τροπόσφαιρα γίνονται ευνοϊκές για τους Ραδιοερασιτέχνες. Η ζέστη του 
καλοκαιριού εξατµίζει µεγάλες ποσότητες νερού, οι οποίες αιωρούνται µέσα στις αέριες µάζες και µετακινούµενες 
σε διάφορες διευθύνσεις ή ύψη, δηµιουργούν ζώνες µε διαφορετική πυκνότητα αέρα, υγρασίας και θερµοκρασίας. 
Αυτή η κατάσταση δηµιουργεί περιοχές µε διαφορετικό δείκτη διαθλάσεως, ικανές να καµπυλώσουν τα σήµατα 
των VHF πίσω στη γη, ακριβώς όπως  κάνει ο ιονισµός στα Ιονοσφαιρικά στρώµατα D,E,F1 και F2. 
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Το χειµώνα η ατµόσφαιρα παγώνει, και είναι  «συµπαγής», έχοντας σχεδόν σταθερές συνθήκες θερµοκρασίας, 
υγρασίας κλπ. Αποτέλεσµα αυτού, είναι να µην δηµιουργούνται συνθήκες διαφορετικού δείκτη διαθλάσεως τέτοιας 
έκτασης, ώστε να δηµιουργείται τροποσφαιρική διάδοση στην περιοχή των VHF.  Το καλοκαίρι αντίθετα  ο ζεστός 
και υγρός αέρας της τροπόσφαιρας δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για καλό DX  στα VHF, σε αποστάσεις 
ακόµη και 1000-1500 Km. 

 

Το Τροποσφαιρικό φαινόµενο δηµιουργείται από διαφορετικές αιτίες. 

Συνθήκες τροποσφαιρικής διάδοσης µπορούν να δηµιουργηθούν οπουδήποτε, είτε επάνω από  θάλασσα, είτε 
πάνω από στεριά, για διαφορετικούς λόγους. Η Ελλάδα µας, είναι µια χώρα που περιβάλλεται από θάλασσα στο 
µεγαλύτερο µέρος της, ενώ η νησιωτική Ελλάδα, είναι κυριολεκτικά µέσα στην θάλασσα! Έτσι εύκολα 
δηµιουργούνται συνθήκες τροποσφαιρικής διάδοσης σε αποστάσεις ακόµη και 500 ΚΜ πάνω από θάλασσα.  

Κάθε χρόνο από την άνοιξη έως το φθινόπωρο,  ακούγονται στην Αθήνα οι συνάδελφοι από την Κρήτη στο 
144.300 MHZ σε SSB, αλλά και σε FM, καλύπτοντας µια απόσταση περίπου 300 ΚΜ. Αλλά και η πανέµορφη 
Αλόννησος ακούγεται εύκολα κάθε φορά που σχηµατίζεται ένα µικρό σχετικά τροποσφαιρικό,  καλύπτοντας 
εύκολα τα 120 περίπου ΚΜ που την χωρίζουν από την Αθήνα.  

Οι συνάδελφοι που το QTH τους βρίσκεται σε κάποιο νησί ή παραθαλάσσια περιοχή, πχ Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, 
Κυλλήνη, Ζαχάρω, ξέρουν πολύ καλά πόσο εύκολα δηµιουργούνται τροποσφαιρικά ανοίγµατα για DΧ µε τις 
γειτονικές τους χώρες. Πχ Μάλτα, Ιταλία κλπ. 

 

Η πρόγνωση της τροποσφαιρικής διάδοσης της 
28/3/2014. 

 

Στην µάχη του τροποσφαιρικού DXing οι 
ραδιοερασιτέχνες των VHF, δεν είναι µόνοι, η 
σύγχρονη Internet-ική τεχνολογία µας βοηθά µε ένα 
πλήθος ιστοσελίδων. Η πιο διαδεδοµένη και χρηστική, 
είναι η:  

http://www.dxinfocentre.com/tropo_eur.html. 

Στην ιστοσελίδα αυτή µπορείτε να δείτε την 
πρόγνωση της τροποσφαιρικής διάδοσης για επτά 
ηµέρες, και ανάλογα να σχεδιάσετε την στρατηγική 
σας στο VHF Dxing, αλλά και στο AEGEAN CONTEST. 

 

Πώς γίνεται η διάδοση των VHF  µέσα στην τροπόσφαιρα; 

Η τροπόσφαιρα εµπεριέχει δύο ουσιώδης παραµέτρους οι οποίες διαµορφώνουν ουσιαστικά τις συνθήκες της 
τροποσφαιρικής διάδοσης: 

Τον ξερό αέρα και  

τους υδρατµούς.  

Αυτά τα δύο στοιχεία υπόκεινται στην επίδραση της ατµοσφαιρικής πίεσης και της θερµοκρασίας. Κάτω από 
«κανονικές» συνθήκες η πίεση του αέρα κοντά στην επιφάνεια της γης – θάλασσας είναι p = 1013mBar, η 
θερµοκρασία t = 15oC  και η σχετική υγρασία s = 60%.  
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Καθώς αποµακρυνόµαστε από την επιφάνεια της γης-θάλασσας και ανεβαίνουµε  υψηλότερα µέσα στην 
ατµόσφαιρα, για κάθε 100m που ανεβαίνουµε η πίεση ελαττώνεται κατά 12mBar και η θερµοκρασία κατά 0,55oC . 

 

 

Γραµµική µεταβολή της θερµοκρασίας σε σχέση µε το 
ύψος. 

 

 

Όταν έχουµε γραµµική, δηλαδή, βαθµιαία µείωση -  µεταβολή 
των χαρακτηριστικών της τροπόσφαιρας όπως δείχνει το σχήµα, 
τότε ∆ΕΝ δηµιουργούνται συνθήκες κυµατοδηγού. 

Αν για κάποιο λόγο διαταραχθεί αυτή η ισορροπία (π.χ.αν 
αυξηθεί η υγρασία, ή δηµιουργηθεί θερµική αναστροφή κ.λ.π.), 
τότε παύει η γραµµική µεταβολή της πίεσης, θερµοκρασίας και 
υγρασίας, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται περιοχές µέσα 
στην τροπόσφαιρα που παγιδεύουν τα ραδιοκύµατα VHF, 

δηµιουργώντας ένα «µονοπάτι διάδοσης» που τις οδηγεί σε απρόσµενα µεγάλες αποστάσεις. Οι περιοχές αυτές της 
ατµόσφαιρας ,που «παγιδεύουν» τα  ραδιοκύµατα VHF και τα οδηγούν σε µεγάλες αποστάσεις, ονοµάζονται 
κυµατοπαγίδες και είναι δύο ειδών: 

 

 

 

 

 

Οι κυµατοπαγίδες εδάφους, που όπως λέει και το όνοµά τους 
σχηµατίζονται κοντά στη επιφάνεια του εδάφους-θάλασσας, και  οι 
υπερυψωµένες κυµατοπαγίδες, οι οποίες σχηµατίζονται σε µεγάλα 
ύψη. 

Είναι προφανές βέβαια, ότι οι κυµατοπαγίδες εδάφους δίνουν 
µικρότερη εµβέλεια από τις υπερυψωµένες κυµατοπαγίδες, αλλά και 
η κάθε µια είναι κατάλληλη για διαφορετικούς σκοπούς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι κυµατοπαγίδες εδάφους είναι κατάλληλες για επικοινωνίες 
ανάµεσα σε σταθµούς FM. Κυρίως βοηθούν την πρόσβαση σε 
αναµεταδότες ή βελτιώνουν τη simplex επικοινωνία µεταξύ κοντινών 
σχετικά περιοχών ή νησιών.  

Οι υπερυψωµένες κυµατοπαγίδες είναι κατάλληλες για επικοινωνίες 
ανάµεσα σε σταθµούς SSB οι οποίοι επιδιώκουν να κάνουν QSO µε 
γειτονικές κυρίως χώρες. Φυσικά οι κυµατοπαγίδες δεν ενδιαφέρονται 
για το Mode στο οποίο εκπέµπουµε, απλά η καθηµερινή πρακτική έχει 
δείξει τη χρησιµότητα της κάθε µίας 
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Οι κυµατοδηγοί  και οι  διαστάσεις τους. 

 

Κάτω από καλές τροποσφαιρικές συνθήκες δηµιουργούνται 
πολλοί κυµατοδηγοί, αλλά δεν είναι όλοι κατάλληλοι για να 
διαδώσουν τα ραδιοκύµατα VHF.  Άλλοι κυµατοδηγοί είναι 
κατάλληλοι για τους 50 ΜΗΖ, άλλοι για τους 70ΜΗΖ, και άλλοι 
για τους 145ΜΗΖ.  

Η καταλληλότητα του κάθε κυµατοδηγού εξαρτάται από το 
ύψος που έχει.  Για τους 50 ΜΗΖ, οι κυµατοδηγοί θα πρέπει να 
έχουν ύψος τουλάχιστον 300 µέτρων, για τους 70 ΜΗΖ, 
απαιτείται ένα ύψος 190m, ενώ για τους 144 ΜΗΖ, αρκεί ένα 
ύψος κυµατοδηγού 100 µέτρων. Εύκολα λοιπόν συµπεραίνει 
κανείς, ότι  για τα µικρά µήκη κύµατος (2m),  χρειάζονται 
µικροί κυµατοδηγοί και για τα µεγαλύτερα µήκη κύµατος (6m), 
µεγαλύτεροι  κυµατοδηγοί. 

Συγκριτικά σχήµατα κυµατοδηγών για συχνότητες 50 – 
144 ΜΗΖ 

Είναι προφανές ότι πολύ πιο εύκολα σχηµατίζονται κυµατοδηγοί 
κατάλληλοι για τα 2m, από ότι για τα 6m, αυτός είναι ένας από 
τους βασικούς λόγους για τους οποίους ενώ έχουµε 
τροποσφαιρικά ανοίγµατα στα 2m µε πολύ δυνατά σήµατα, στα 
6m την ίδια χρονική στιγµή, είτε δεν υπάρχουν ανοίγµατα, είτε 
τα σήµατα είναι κατά πολύ ασθενέστερα. 

Η τροπόσφαιρα είναι ένα δυναµικά µεταβαλλόµενο περιβάλλον, 
µε κύρια χαρακτηριστικά την µεταβολή της  πίεσης, της 
θερµοκρασίας, της υγρασίας κ.λ.π. Η µεταβολή αυτή 
εκδηλώνεται µε την εµφάνιση διαλείψεων  - QSB , στις 
επικοινωνίες των σταθµών VHF, είτε αυτοί βρίσκονται σε 

συνθήκες οπτικής επαφής, είτε σε συνθήκες ραδιοηλεκτρικού ορίζοντα. 

 

Στην περίπτωση σταθµών  VHF που βρίσκονται σε οπτική επαφή, η µεταβολή των µετεωρολογικών συνθηκών 
προκαλεί διαλείψεις στα σήµατα τoυς, λόγω µεταβολής του δείκτη διαθλάσεως, ο οποίος προκαλεί την εµφάνιση 
στην κεραία του ανταποκριτή µας περισσότερων από δύο σηµάτων, τα οποία ερχόµενα από διαφορετικούς 
δρόµους έχουν διαφορά φάσεως. Αυτή η διαφορά φάσεως προκαλεί την εµφάνιση διαλείψεων  - QSB.  

 

Οι διαλείψεις στα VHF, εξαρτώνται από την ώρα του εικοσιτετραώρου, την απόσταση των δύο σταθµών που 
κάνουν QSO µέσω τροποσφαιρικού, και την υγρασία της ατµόσφαιρας. Οι µεγαλύτερες σε βάθος διαλείψεις 
παρατηρούνται κατά την διάρκεια της νύχτας. 

 

 Σε πολλές περιπτώσεις η µεγάλη απόσταση επικοινωνίας µεταξύ δύο σταθµών VHF, δεν µπορεί να δικαιολογηθεί, 
ούτε λόγω υπερυψωµένων κεραιών, ούτε λόγω ύπαρξης κάποιου ευνοϊκού κυµατοδηγού.  Επιπλέον τα σήµατα 
των σταθµών έχουν ένα γρήγορο αλλά όχι αναγκαστικά βαθύ QSB. Η έρευνα έδειξε ότι η επικοινωνία µεταξύ 
απροσδόκητα µακρινών σταθµών µε συνθήκες γρήγορου QSB οφείλεται σε διάδοση µέσω τροποσφαιρικής 
διάχυσης – Scattering.  
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Η τροποσφαιρική διάχυση,  

Είναι ένα φυσικό φαινόµενο που συµβαίνει, όταν στρώµατα της τροπόσφαιρας βρίσκονται σε τέτοιο σηµείο ώστε 
να έχουν οπτική επαφή και µε τους δύο σταθµούς, διαχέουν τα σήµατα τους µε τέτοιο τρόπο, ώστε αυτά να 
αντανακλώνται πίσω στη γη. 

Επειδή η ανάκλαση αυτή γίνεται σε µια περιοχή της ατµόσφαιρας η οποία βρίσκεται σε κατάσταση «τυχαίας 
περιδίνησης», τα σήµατα µε τα οποία επικοινωνούν οι σταθµοί, προέρχονται από την συµβολή πολλών σηµάτων 
τα οποία έχουν διαχυθεί και ανακλαστεί από µια µεγάλης έκτασης περιοχή της τροπόσφαιρας, µε αποτέλεσµα να 
υπάρχει αυτό το γρήγορο QSB. 

 

Η περιοχή που εκδηλώνεται η τροποσφαιρική διάχυση λειτουργεί σαν ένας υπερυψωµένος 
αναµεταδότης. 

 

Για να έχουµε τροποσφαιρική διάχυση, είναι απαραίτητο η περιοχή τροποσφαιρικής διάχυσης να έχει οπτική επαφή 
και µε το σταθµό εκποµπής και µε το σταθµό λήψης.  

Φανταστείτε ότι η περιοχή διάχυσης των σηµάτων, εργάζεται σαν ένας αναµεταδότης σε ένα ψηλό βουνό, όπου 
έχοντας οπτική επαφή µε τους σταθµούς, αναµεταδίδει το σήµα του ενός στον άλλο και αντίστροφα.  

 

Επικοινωνίες µέσω Ε σποραδικού (Ες) 

Η τροποσφαιρική διάδοση όµως, δεν είναι ο µοναδικός τρόπος για να 
ζήσει ο ραδιοερασιτέχνης, που λατρεύει τα VHF, έντονες συγκινήσεις. 
Η ανάκλαση των VHF, µπορεί να γίνει και  ψηλά στην ιονόσφαιρα όταν  
µε κατάλληλες συνθήκες δηµιουργείται το σποραδικό Ε ή Es. 

 

Θερµόσφαιρα, εδώ σχηµατίζεται το Ε σποραδικό. 

 

Στρώµα Ες ή  Ε σποραδικό.  

 

Τα πρώτα πειράµατα για την ανακάλυψη της ιονόσφαιρας έγιναν το 
1924 από τον Appleton, από τα οποία ανακαλύφθηκε πρωταρχικά η 

ύπαρξη του στρώµατος  Ε και αµέσως µετά του F, ενώ η µελέτη της συµπεριφοράς του Ε σποραδικού άρχισε το 
1930.   
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Το στρώµα Ε σποραδικό ∆ΕΝ είναι ένα µόνιµο 
ιονοσφαιρικό στρώµα όπως τα στρώµατα D, Ε και F. 
Είναι ένα στρώµα που δηµιουργείται κάτω από 
ειδικές συνθήκες, που έχουν άµεση σχέση µε την 
ηλιακή δραστηριότητα και την εποχή του έτους. ∆εν 
έχει σαφώς καθορισµένη θέση σε σχέση µε τα 
ιονοσφαιρικά στρώµατα D, Ε και F. Ανάλογα µε τις 
συνθήκες κάτω από τις οποίες δηµιουργείται, είναι 
δυνατόν να σχηµατιστεί λίγο πιο κάτω ή και µέσα 
στο ίδιο το στρώµα Ε. Συχνά πυκνά το Ε σποραδικό 
εµφανίζεται µεταξύ του στρώµατος E και F1, και 
αρκετά συχνά, και µέσα στο στρώµα F1 κοντά στα 
όρια του µε το στρώµα Ε. 

 

 

 

Το σχήµα και το πάχος του πρακτικά δεν είναι 
γνωστά, µιας και σχηµατίζεται περιστασιακά και 
διαρκεί από λίγα λεπτά έως αρκετές ώρες. Η αλήθεια 
είναι, ότι λίγο πιο κάτω από το Ε µέχρι και µέσα στο 
στρώµα F1, σχηµατίζονται διάφοροι ιονισµένοι 
σχηµατισµοί – στρώµατα, οι οποίοι είναι αρκετά 
σταθεροί για κάποιες ώρες και οι οποίοι απέχουν 
µεταξύ τους πολλές δεκάδες χιλιόµετρα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σχηµατισµοί αυτοί ονοµάζονται «σποραδικά στρώµατα», έχουν την ίδια συµπεριφορά µε το στρώµα Ε 
σποραδικό και πολλές φορές συγχέονται µε αυτό. Για τον ραδιοερασιτέχνη είναι αδύνατον πρακτικά να καταλάβει 
αν το QSO  που κάνει, γίνεται από κάποιο τυχαίο σποραδικό στρώµα ή από  αυτό καθ’ εαυτό το Ε σποραδικό.  
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Το στρώµα Εs µοιάζει πολύ µε αυτό το 
σχηµατισµό σποραδικών νεφών. 

Το στρώµα Ε, βρίσκεται σε ύψος 120 – 130 ΚΜ, έχει 
µέσο πάχος 15 – 20 ΚΜ και  η µέγιστη πυκνότητά 
του σε ηλεκτρόνια, το Nmax = 2,5*10^4. Κάτω από 
ειδικές συνθήκες που εξαρτώνται από την ηλιακή 
δραστηριότητα, την εποχή του χρόνου κλπ, σε 
ορισµένες περιοχές της ατµόσφαιρας που βρίσκονται 
σε ύψος µεταξύ 120 – 230 ΚΜ περίπου η πυκνότητα 
του ιονισµού αυξάνει πολύ περισσότερο από   Nmax 
= 2,5*10^4. 

Όταν συµβεί αυτό, δηµιουργούνται διάφορα 
«σποραδικά ιονισµένα» στρώµατα, και το Ε 
σποραδικό που ενδιαφέρει εµάς τους 
ραδιοερασιτέχνες. Οι περιοχές εκείνες µε τον 
εξαιρετικά υψηλό ιονισµό, καταφέρνουν να 
καµπυλώσουν τα σήµατα των VHF πίσω στη γη και 
να κάνουµε  DX µέσω Ε σποραδικού.  

 

Οι ραδιοερασιτεχνικές επικοινωνίες µέσω Ε σποραδικού. 

Το Ε σποραδικό είναι ένα  φυσικό φαινόµενο που δηµιουργείται στην ιονόσφαιρα κάτω από ειδικές συνθήκες, σε 
έκταση, σχήµα, πάχος και διάρκεια, που ποικίλουν ανάλογα µε τις εκάστοτε συνθήκες. Εποµένως το Ε σποραδικό 
µπορεί να µας δίνει τη δυνατότητα για  DX στους 50  ΜΗΖ, αλλά να είναι ακατάλληλο για επικοινωνία στους 144 
ΜΗΖ. Φανταστείτε ότι η αναλογία επικοινωνιών µέσω σποραδικού Ε είναι 10:1 υπέρ των 50 ΜΗΖ, δηλαδή για κάθε 
100 QSO στους 50 ΜΗΖ, αντιστοιχεί µόνο 10 QSO στους 144 ΜΗΖ! 

Κάνοντας QSO στα 6 µέτρα δε σηµαίνει αναγκαστικά ότι θα κάνουµε QSO και στα 2 µέτρα. Ανάλογα µε τις 
συνθήκες, πρώτα «ανοίγει» το Ε σποραδικό στα 6 µέτρα, µετά στα 2 µέτρα.  

 

Η ένταση των σηµάτων επίσης είναι διαφορετική, στα 6 µέτρα µπορεί να ακούµε τους Άγγλους (Gxxxx) µε 7 – 9 
µονάδες, αλλά στα 2m να τους ακούµε µε 1 – 2 µονάδες ή και καθόλου.   

∆ιαφορετική είναι και η διάρκεια του φαινοµένου ανά µπάντα, και η ποιότητα της επικοινωνίας που θα έχουµε. 
Συνήθως το φαινόµενο διαρκεί από λίγα λεπτά, έως αρκετές ώρες. Μπορεί στα 2 µέτρα το φαινόµενο να κρατήσει 
µια ώρα,  και στα 6 µέτρα 3 ώρες. Μεταβλητή είναι και η ποιότητα της επικοινωνίας. Στην ίδια µπάντα µπορεί οι 
σταθµοί που εκπέµπουν από Γερµανία, να ακούγονται χωρίς QSB, ενώ οι σταθµοί από την Ισπανία να έχουν 
αρκετό QSB.  

Αλλά και η διάρκεια και η κατεύθυνση του «ανοίγµατος» είναι διαφορετική. Μπορεί  το Ε σποραδικό να ανοίξει για 
µια ώρα π.χ. προς την πλευρά της Γαλλίας, αλλά να µείνει πολλές ώρες ανοιχτό προς την πλευρά της Πολωνίας ή 
τις µεσηµεριανές ώρες να έχουµε «άνοιγµα» προς Βόρειο Ευρώπη και τις απογευµατινές προς νότιο Ευρώπη. 

 

Το Ε σποραδικό είναι ένα κατεξοχήν καλοκαιρινό φαινόµενο στις Εύκρατες περιοχές της γης. Στη Βόρειο εύκρατη 
περιοχή της γης που ανήκει η Ελλάδα, η κορύφωση του φαινόµενου γίνεται τους µήνες Ιούνιο και Ιούλιο, πολύ 
καλά ανοίγµατα έχουµε τον Μάιο και τον Αύγουστο. Τον Απρίλη και το πρώτο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου 
έχουµε επίσης κάποια καλά ανοίγµατα, αλλά να θυµάστε ότι οποιαδήποτε ηµέρα όλο το χρόνο µπορεί να 
σχηµατιστεί ένα ευκαιριακό Ε σποραδικό, σε απροσδιόριστη ώρα και µε άγνωστη διάρκεια. Τέλος το ∆εκέµβριο και 
τον Ιανουάριο, κατά την διάρκεια του χειµερινού ηλιοστασίου, εµφανίζεται µια µικρή αύξηση στο σχηµατισµό του 
Ε σποραδικού, νωρίς το απόγευµα. 

Τους µήνες  Ιούνιο και Ιούλιο το Ε σποραδικό εµφανίζεται συνήθως νωρίς το πρωί και σχηµατίζεται µέσα σε 
ελάχιστο χρόνο. Συνεχίζει µε διακυµάνσεις όλη την ηµέρα, µε καλύτερα ανοίγµατα κάπου στην µέση του πρωινού  
γύρω στις 10 µε 12, και το απόγευµα γύρω στις 5 µε 7, ενώ το κλείσιµο της διάδοσης γίνεται µε σχετικά αργό 
ρυθµό.   

  

Από πλευράς εµβέλειας το Ε σποραδικό, συνήθως δίνει ένα ελάχιστο άλµα γύρω στα 950 χιλιόµετρα, το πιο 
συνηθισµένο άλµα είναι γύρω στα 1850 ΚΜ και τέλος ένα µεγάλο άλµα είναι γύρω στα 2775 ΚΜ.  Φυσικά  µέσω Ε 
σποραδικού µπορεί να έχουµε το φαινόµενο των πολλαπλών  αλµάτων, είτε στο ίδιο σποραδικό στρώµα Ε στο 
οποίο έγινε το πρώτο άλµα, είτε σε κάποιο άλλο Ε σποραδικό που έχει σχηµατιστεί χιλιόµετρα µακριά από το 
πρώτο και στο οποίο γίνεται µια δεύτερη ανάκλαση του σήµατος. Στην περίπτωση αυτή σπουδαίο ρόλο παίζει η 
επιφάνεια στην οποία γίνεται η ανάκλαση. Αν γίνει σε νερό, τότε έχουµε µικρές απώλειες και άρα δυνατό σήµα, αν 
γίνει σε χώµα οι απώλειες είναι µεγαλύτερες και άρα το σήµα  γίνεται πιο αδύναµο.  
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Στο παραπάνω σχήµα φαίνεται ο «παραδοσιακός» τρόπος µε τον οποίο ξέρουµε ότι γίνεται η ανάκλαση των 
ραδιοκυµάτων. Από τον ποµπό το σήµα ανυψώνεται µέχρι τον σποραδικό σχηµατισµό Es1, από όπου καµπυλώνει 
πίσω στη γη. Τόσο οι 50 ΜΗΖ, όσο και οι 144 ΜΗΖ µπορούν να υποστούν πολλαπλά άλµατα διανύοντας µεγάλες 
αποστάσεις, όπως ακριβώς κάνουν τα βραχέα κύµατα.  

Εκτός από τον παραδοσιακό αυτό τρόπο, οι 50 και 144 ΜΗΖ µπορούν να συµπεριφερθούν  σαν  ακτίνες «φωτός» 
και το σποραδικό Ε σαν «καθρέπτης» διαδίδοντας τις συχνότητες αυτές σε απίστευτα µεγάλες αποστάσεις. Ένα 
τέτοιο παράδειγµα φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Στην παραπάνω εικόνα λοιπόν, βλέπουµε ότι το σήµα από τον ποµπό ανακλάται πάνω στο πρώτο Ε σποραδικό  το 
οποίο λειτουργεί σαν καθρέπτης, αλλά δεν καµπυλώνει πίσω στη γή! Κινείται παράλληλα µε τη γη, σε χώρο µε 
µικρότερο ιονισµό σε σχέση µε τον ιονισµό του Ε σποραδικού και φθάνει σε έναν δεύτερο σχηµατισµό Ε 
σποραδικού, πολλές εκατοντάδες ή και χιλιάδες χιλιόµετρα µακριά. Εκεί το σήµα εξαναγκάζεται από τον υψηλό 
ιονισµό να καµπυλώσει πίσω στη γη. 

    

Η σχέση της ηλιακής δραστηριότητας µε το Ε 
σποραδικό.  

 

Τόσο οι ραδιοερασιτέχνες, όσο και οι επιστήµονες, από πολύ 
νωρίς ενδιαφέρθηκαν να δουν αν υπάρχει σχέση ανάµεσα 
στον σχηµατισµό του Ε σποραδικού και την ηλιακή 
δραστηριότητα. Έτσι σχηµατίστηκαν τα παρακάτω 
γραφήµατα  

Στα διπλανά γραφήµατα γίνεται µια  σύγκριση των µέσων 
πλανητικών τιµών των δεικτών Κ (KP) (α) σε σχέση µε 
καθηµερινές παρατηρήσεις που αφορούν τη διάδοση των 50 
ΜΗΖ µέσω Ε σποραδικού. 

 

Συγκρίνοντας τη σχέση µεταξύ του σχηµατισµού στην 
εύκρατη –ζώνη του σποραδικού Ε και τους ηλιακούς  

γεωφυσικούς  δείκτες  Α και Κ, φαίνεται ότι   
ευνοούν  το σχηµατισµό του σποραδικού  Ε.   
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Μια προσεκτική παρατήρηση της σχέσης µεταξύ του πλανητικού δείκτη  Κ και του σποραδικού  Ε,  που φαίνεται 
στο παραπάνω γράφηµα,  δείχνει ότι οι συνθήκες διάδοσης στους  50MHz  εµφανίζονται  συχνότερα όταν ο 
δείκτης Κ είναι χαµηλός. Όταν ο δείκτης Κ είναι υψηλός, η δραστηριότητα για την δηµιουργία στρωµάτων Ες 
µειώνεται.  

Πώς δηµιουργείται το Ε σποραδικό; 

Ο µηχανισµός µε τον οποίο δηµιουργούνται τα σταθερά ιονοσφαιρικά στρώµατα  Ε και F µας είναι ήδη γνωστός. 
Για το µηχανισµό όµως δηµιουργίας του Ε σποραδικού τα πράγµατα δεν είναι ξεκάθαρα. Η  πιθανή ή οι πιθανές 
αιτίες  που δηµιουργούν το σποραδικό  Ε ερευνώνται  ακόµα από τους επιστήµονες και δεν υπάρχει µια ενιαία  και 
κοινά αποδεκτή θεωρία.   Υπάρχει  όµως  µια θεωρία, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από πολλούς επιστήµονες, αν 
και δεν εξηγεί ικανοποιητικά την συµπεριφορά του Εs, πολύ απλοποιηµένα λέει ότι: 

Τα ιόντα των αερίων της ατµόσφαιρας συσσωρεύονται σε πολλά µικρά και λεπτά στρώµατα. Από τις 
συνδυασµένες ενέργειες των ανέµων που κινούνται σε αυτά τα υπερβολικά ύψη, και µε την επίδραση 
του γήινου µαγνητικού πεδίου στην περιοχή Ε  της ιονόσφαιρας,  προκύπτουν σποραδικά νέφη Εs, τα 
οποία µπορούν να επιτύχουν την απαιτούµενη ιονίζουσα  πυκνότητα για να ανακλάσουν τα 
ραδιοκύµατα στις συχνότητες των VHF πίσω στην γη.  

Μια  πρόσφατη έρευνα υποστηρίζει ότι τα  ιόντα του µαγνησίου  που πιθανόν προέρχονται από την  εξάτµιση  
µετεωριτών, συµβάλλουν στο σχηµατισµό του σποραδικού Ε. Το σποραδικό Ε παρουσιάζεται συνήθως σε 
µορφή στρώµατος που έχει διάµετρο 50 – 100 ΚΜ, πάχος από  2 έως 4 ΚΜ και ύψος  που κυµαίνεται 
από 95 – 115 ΚΜ.   

Τα κυριότερα σηµεία που αφορούν το στρώµα Ε σποραδικό είναι… 

Στο στρώµα Ε σποραδικό ανακλώνται οι συχνότητες VHF 50 – 70 – 145 ΜΗΖ στις οποίες µπορούν να 
δουλέψουν οι Έλληνες Ραδιοερασιτέχνες. Στο AEGEAN CONTEST δουλεύουµε µόνο 50 και 144 ΜΗΖ. 

Από πλευράς εµβέλειας, το Ε σποραδικό, συνήθως δίνει ένα ελάχιστο άλµα γύρω στα 950 χιλιόµετρα, το πιο 
συνηθισµένο άλµα είναι γύρω στα 1850 ΚΜ και τέλος ένα µεγάλο άλµα είναι γύρω στα 2775 ΚΜ.   

Για την Βόρειο Εύκρατη ζώνη στην οποία βρίσκεται η χώρα µας, το Ε σποραδικό σχηµατίζεται  συχνότερα από 
τα µέσα Μαΐου έως µέσα Αυγούστου σε σχέση µε τους άλλους µήνες, ενώ από τα µέσα ∆εκεµβρίου µέχρι  
τα µέσα  

      Ιανουαρίου έχουµε σπάνιες εµφανίσεις. 

Σποραδικό Ε µπορεί να παρουσιαστεί οποιαδήποτε ηµέρα του χρόνου εφόσον υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες. 

Στο γεωγραφικό πλάτος που βρίσκεται η Ευρώπη, σποραδικό Ε     

      εµφανίζεται συνήθως από  τις 08:00 έως 12:00 και από 19:00 έως 23:00 

      τοπική ώρα Ελλάδος, ανεξάρτητα από την εποχή του χρόνου. 

Οι συνθήκες διάδοσης στους  50MHz  εµφανίζονται  συχνότερα όταν ο  

      δείκτης Κ είναι χαµηλός. Η αναλογία επικοινωνίας µέσω Εs µεταξύ 50  

      και 145 ΜΗΖ είναι 10:1, δηλαδή για κάθε 100 QSO που κάνετε στους 50    

      ΜΗΖ, αντιστοιχούν 10  QSO στους 144 ΜΗΖ. 

Ε σποραδικό και διαδίκτυο. 

Την παλιά καλή, και ροµαντική εποχή, όπου 
το Dxing βασιζόταν στο επιµεληµένο 
πολύωρο ψάξιµο, και την τύχη, ο 
ραδιορασιτέχνης κυριολεκτικά σπαταλούσε 
τον χρόνο του περιµένοντας για να ακούσει 
ένα σποραδικό «άνοιγµα». Με την 
ανάπτυξη του διαδικτύου, και την παροχή 
Ham Radio Service στους 
ραδιοερασιτέχνες, όλοι οι DX-ers, αντλούν 
από αυτό όλες τις πληροφορίες  που 
χρειάζονται για καλό DXing, αλλά και βάζει 
τις βάσεις για την επιτυχηµένη συµµετοχή 
του σε κάθε VHF Contest, 
συµπεριλαµβανοµένου του       AEGEAN 
CONTEST. 

Από το πλήθος των ιστοσελίδων που 
ασχολούνται µε το Ε σποραδικό, ξεχωρίζει 
η Dxmaps.com 
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Και από το πλήθος του λογισµικού που ασχολείται µε 
την διάδοση (DX Cluster), ξεχωρίζει το  εξαιρετικά 
αξιόπιστο και εύκολα παραµετροποιήσιµο «DxClus»     
έργο του συναδέλφου HB9BZA.   
Μπορείτε να το κατεβάσετε από την διεύθυνση:  

http://www.hb9bza.net/rxclus-download 
 

Επιλέξτε όλα τα «νταµάκια» εκτός από 50,144,432, 
και τα/το είδος της διαµόρφωσης που σας ενδιαφέρει.  
∆ιάδοση και πόλωση κεραίας. 
Στο AEGEAN Contest τα πράγµατα έχουν ξεκαθαρίσει 
εδώ και πολλά χρόνια! σχεδόν όλες οι επικοινωνίες σε 
διαµόρφωση FM µέσα στην Ελλάδα τόσο στα VHF όσο 
και στα UHF γίνονται µε κατακόρυφη πόλωση, και 
αυτό γιατί το σύνολο των ραδιοερασιτεχνών είτε 
«βγαίνουν» από το QTH οπότε στην συντριπτική τους 
πλειοψηφία έχουν κατακόρυφες πανκατευθυντικές 
κεραίες, είτε «βγαίνουν» µε την mobile κεραία του 
αυτοκινήτου τους, είτε έχουν µια κατακόρυφη 
ιδιοκατασκευασµένη κεραία που έχουν συνδέσει στον 
υπαίθριο σταθµό τους. 
Όσοι συµµετέχουν στο AEGEAN Contest µε σκοπό να 
κάνουν κυρίως DX QSO εκτός Ελλάδος, 
χρησιµοποιούν σχεδόν αποκλειστικά κεραίες µε 

οριζόντια πόλωση, από δίπολο έως κάθε είδους Beam. Η οριζόντια πόλωση είναι σχεδόν µονόδροµος για DX 
επαφές και για τον λόγω αυτό το σύνολο των DX-ers την χρησιµοποιούν αποκλειστικά. 
 
 

 
SV9CVY, ένας καταξιωµένος DX-er µε οριζόντια πόλωση 
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Κεραίες για το AEGEAN CONTEST 
Το AEGEAN CONTEST, είναι ένα «φιλικό» Contest, γιατί απευθύνεται σε ΟΛΟΥΣ τους ραδιοερασιτέχνες 
ανεξάρτητα από τον εξοπλισµό τους. Το πρώτο µέληµα κάθε διαγωνιζόµενου – Contester, είναι η…. κεραία. Στις 
σελίδες που ακολουθούν θα δείτε ορισµένες απλές ιδέες για την κατασκευή κεραιών κατάλληλων για το AEGEAN 
CONTEST. 
Κεραία V/U από καλώδιο RG-58 

Η κεραία που βλέπετε στην επόµενη εικόνα, είναι κατασκευασµένη από κάθοδο RG-58 και ΜΟΝΟ. Είµαι αυστηρός, 
γιατί µου έχουν φέρει αρκετές κεραίες κατασκευασµένες από άλλες καθόδους που όµως δεν λειτουργούσαν 
ικανοποιητικά. Ο λόγος είναι ότι οι διαστάσεις της  συγκεκριµένης κεραίας έχουν υπολογιστεί µε βάση τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του RG-58. αν η κεραία αυτή  κατασκευαστεί µε άλλη κάθοδο πχ RG-213, θα πρέπει να έχει 
διαφορετικές διαστάσεις, για να λειτουργήσει σωστά. 

Η όλη κατασκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί, τεντωµένη, µέσα σε ένα πλαστικό ηλεκτρολογικό σωλήνα, ώστε να 
µπορεί να στέκετε όρθια. 
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Κεραία Yagi – Uda 3 στοιχείων για τα 2m.  

Οι κεραίες Yagi – Uda ή απλά Beam όπως έχει επικρατήσει να λέγονται, (κακώς βέβαια, για ουσιαστικούς και 
τυπικούς λόγους), είναι οι κεραίες µε τις οποίες οι Dx-ers των V/UHF βασίζονται για να στείλουν το σήµα τους όσο 
µακρύτερα µπορούν. 

 Μια κεραία beam µπορεί να φτιαχτεί εύκολα µε λίγα κοµµάτια ξύλου και µερικά µέτρα χονδρό χαλκόσυρµα 2,5 -3 
χιλιοστών, και θα µας χαρίσει πολλές  ώρες απίθανης διασκέδασης. 

Η πολικότητα της κεραίας παίζει σηµαντικό ρόλο στην ένταση των σηµάτων που στέλνει / λαµβάνει. Στο AEGEAN 
Cοntest χρησιµοποιείστε κατακόρυφη πόλωση για τα QSO ΄µέσα στην Ελλάδα, και οριζόντια για τα QSO εκτός 
Ελλάδας.  

Κατασκευή 

Η κεραία κατασκευάζεται από ξύλο και χονδρό µονόκλωνο ηλεκτρολογικό σύρµα 2,5 – 3 mm.  

Το boom, το µεγάλο ξύλο δηλαδή πάνω στο οποίο θα στηριχτούν τα στοιχεία της κεραίας έχει µήκος 1m.  

Tο «πιχάκι» πάνω στα οποία θα στερεώσετε το καλώδιο του ανακλαστήρα θα έχει µήκος 1.14m 

Tο «πιχάκι» πάνω στα οποία θα στερεώσετε το καλώδιο του διπόλου θα έχει µήκος 99 cm. 

Tο «πιχάκι» πάνω στα οποία θα στερεώσετε το καλώδιο του κατευθυντήρα θα έχει µήκος 94 cm 

Τώρα κόψτε το µονόκλωνο ηλεκτρολογικό καλώδιο στα εξής µήκη: 

Ανακλαστήρας =1.13m  

∆ίπολο = 49.13 cm κάθε στοιχείο του διπόλου. 

Κατευθυντήρας = 93.10 cm 

Βιδώστε τον ανακλαστήρα στην µια άκρη του boom και σε απόσταση 43.44cm βιδώστε το δίπολο. Προσοχή! Τα 
43.44 cm είναι η απόσταση από χαλκινο σύρµα του ανακλαστήρα έως το χαλκινο σύρµα του διπόλου. Από το 
χαλκινο σύρµα του διπόλου µετράτε πάλι 43.44 cm και βιδώνεται τον κατευθυντήρα.  

 

 

Η κεραία από όπως φαίνεται από το  πλάι. 

 

 

H κεραία όπως φαίνεται από επάνω. 

 

Στάσιµα 

Αν την κατασκευάσετε µε τις διαστάσεις που σας προτείνω 
η κεραία έχει στάσιµα γύρω στο 1.5. Με αυξοµείωση των 
διαστάσεων του διπόλου τα στάσιµα έρχονται ακόµη και 
στο 1:1. 

Στήριξη 

Η κεραία µπορεί να στηριχθεί σε οποιονδήποτε ξύλινο ή 
πλαστικό ιστό, αν πρέπει να στηριχθεί σε µεταλλικό ιστό θα 
πρέπει να µεσολαβεί 1m ξύλινου ιστού ή πλαστικού µεταξύ 
της κεραίας και του µεταλλικού ιστού. 
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Ηλεκτρονικό Log-Book 

 

 Το ηµερολόγιο που υποστηρίζει το AEGEAN VHF CONTEST είναι το ηµερολόγιο που χρησιµοποιεί το 
90% σχεδόν των ευρωπαίων στα VHF contest και είναι το VUSC 4 WIN. 

Το λογισµικό αυτό αναπτύχθηκε από τον συνάδελφο OK1DIX, και µας επιτρέπει: 

Να κρατήσουµε ένα πλήρες Log-Book, στο οποίο καταχωρούµε όλα τα στοιχεία της επικοινωνίας, δηλαδή, 
διακριτικό σταθµού, Locator, αύξοντα αριθµό, mode. 

Μας ενηµερώνει άµεσα αν ήδη έχουµε κάνει κάποιο σταθµό στη ίδια µπάντα ή στο ίδιο mode. 

Μας οργανώνει και σώζει  το αρχείο µε τα QSO µας για να τα στείλουµε στον manager του διαγωνισµού. 

Επιτρέπει σε µεγάλα και οργανωµένα Team ραδιοερασιτεχνών να δουλέψουν σε δίκτυο έτσι ώστε να δίνει 
πάντοτε τον σωστό αύξοντα αριθµό επαφής, και να ενηµερώνει για τους διπλοδουλεµένους σταθµούς. 

Κατεβάστε την τελευταία έκδοση από εδώ  

http://www.ok2kkw.com/vusc/vusc4win/vusc-en_soubory/vusc_setup_en.exe 

Το αρχείο µε τα QSO σας, θα το στείλετε στον manager του διαγωνισµού, τον διακεκριµένο συνάδελφο 
SV2DCD στο: sv2dcd@yahoo.com 

Σε άλλη διαφορετική ηλεκτρονική µορφή το αρχείο µπορεί να είναι ADIF,CABRILLO. 

Επίσης µπορείτε να καταχωρίσετε τις επαφές σας σε EXCEL ή WORD. 

Εάν κρατήσετε χειρόγραφο ηµερολόγιο µεταφέρατε το σε Word ή Excel και στείλτε αυτό το αρχείο.  

 
 

Το AEGEAN CONTEST ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
 
Φορητοί σταθµοί. 

Οι συνάδελφοι που ο εξοπλισµός τους το διήµερο του διαγωνισµούπεριορίζεται σε ένα φορητό ποµποδέκτη δεν 
πρέπει να απογοητεύονται. 

Επιλέξτε το ψηλότερο σηµείο από το οποίο µπορείτε να εκπέµπετε. Ακούστε προσεκτικά µε χαµηλό squelch στο 
145.500 ΜΗΖ ή γύρω από αυτό. Η συχνότητα αυτή χρησιµοποιείτε σε όλη την Ελλάδα σαν συχνότητα κλήσης 

των σταθµών FM ειδικά στην επαρχία, αν και είναι συχνότητα  κλήσεις µόνο µεταξύ  σταθµών Mobile. 

Αν ήδη υπάρχει «κίνηση» βρείτε ένα κενό και εκφωνήστε το διακριτικό σας. Αν η συχνότητα είναι «κενή» καλέστε 
µε το τυποποιηµένο: 

CQ CQ AEGEAN CONTEST SV1NK  SV1NK ∆ΙΑΚΟΠΗ. 

(ΣΙ ΚΙΟΥ, ΣΙ ΚΙΟΥ ΕΤΖΙΑΝ ΚΟΝΤΕΣΤ  ΣΙΕΡΑ ΒΙΚΤΟΡ ΕΝΑ 

ΝΟΒΕΜΠΕΡ ΚΙΛΟ ΣΙΕΡΑ ΒΙΚΤΟΡ ΕΝΑ ΝΟΒΕΜΠΕΡ ΚΙΛΟ ∆ΙΑΚΟΠΗ). 

Όταν λάβετε απάντηση απλά εκφωνήστε: 

(ΤΟ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΣΑΣ) Ε∆Ω SV1NK 5-9 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΑΦΗΣ 001 ΛΟΚΕΙΤΟΡ ΚΙΛΟ ΜΕΞΙΚΟ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ 

ΕΞΡΕΗ ΒΙΚΤΟΡ ∆ΙΑΚΟΠΗ . Το locator µεταβάλετε ανάλογα µε το γεωγραφικό διαµέρισµα που βρίσκεστε. 

 
Κατά την διάρκεια του QSO αν τα σήµατα είναι χαµηλά «βγάλτε» το Squelch διαφορετικά κρατήστε το χαµηλά για 
να εξοικονοµείτε µπαταρία. 

Αν  «ξεµείνετε» από µπαταρία και έχετε εφεδρική µπαταρία χρησιµοποιήστε την για να συνεχίσετε τα QSO και την 
εξαντληµένη βάλτε την στον Ήλιο! Αντιεπιστηµονικό αλλά θα δείτε ότι η µπαταρία θα «ξαναγεµίσει»  ως εκ 
θαύµατος και θα σας επιτρέψει µερικά ακόµη QSO. Με ένα φορητό δεν περιµένετε θαύµατα! Έλα όµως που στο 
Aegean contest συµβαίνουν! Μην εκπλαγείτε αν κάνετε simplex QSO µε σταθµούς που βρίσκονται σε αποστάσεις 
πάνω από 150 KM. 

Σηµειώνετε τα QSO που κάνετε, ώρα, µπάντα, report-ο αύξοντα αριθµό επικοινωνίας και locator του συνοµιλητή 
σας. Στο τέλος πάρτε ένα χάρτη  και δείτε µε ποιες περιοχές µιλήσατε, τα συναισθήµατα που θα νοιώσετε θα είναι 
µοναδικά! 

Εγώ φτιάχνω ένα χάρτη µε τα QSO που κάνω κάθε χρόνο,  και κάθε χρόνο εντυπωσιάζοµαι από τις νέες περιοχές 
ή χώρες µε τις οποίες µιλάω. Ένας φορητός σταθµός βασισµένος σε µπαταρίες έχει περιορισµένη διάρκεια 
δραστηριότητας, αυτό είναι αναµφισβήτητο γεγονός, έτσι καλό είναι να συµµετέχετε στο contest µεταξύ 11:00  
και 13:00 είναι η καλύτερη πρωινή ώρα, και το απογευµατάκι 17:00 µε 19:00. 
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Σταθµοί επί αυτοκινήτου ή mobile 

Οι mobile σταθµοί σε κάθε περίπτωση είναι οι πιο ευέλικτοι και εύκολοι σε συµµετοχή σταθµοί του διαγωνισµού. 
Έχουν δυνατότητα άµεσης µετακίνησης για αναζήτηση καλύτερων σηµείων επικοινωνίας, σε όλα τα σύγχρονα 
αυτοκίνητα υπάρχει κλιµατισµός. Η  µπαταρία φορτίζεται από την  µηχανή του αυτοκινήτου  ενώ υπάρχει  άφθονο 
µέταλλο για Radial στην ή στις κεραίες που θα χρησιµοποιήσετε.  

Ένας κινητός σταθµός µπορεί να εκπέµψει  τουλάχιστον µε 50 Watt, µην ξεχνάτε ότι υπάρχουν  και VHF  
αυτοκινήτου µε 75 Watt! εποµένως ισχύς υπάρχει, κεραίες on car ή on mast υπάρχουν οπότε όλα συνηγορούν για  
µια επιτυχηµένη συµµετοχή στο Contest. 

Αν ο ποµποδέκτης σας είναι µόνο FM ψάξτε και καλέστε µεταξύ 145.225 – 145.575 ΜΗΖ. Από πλευράς εµβέλειας 
τα πάντα είναι ρευστά  από δεκάδες χιλιόµετρα έως εκατοντάδες χιλιόµετρα, τα πάντα εξαρτώνται από την ισχύ, 
την κεραία, το ύψος και τα τροποσφαιρικά. Να περιµένετε  ελάχιστη εµβέλεια γύρω στα 50 ΚΜ και βλέπουµε…… 
γιατί όλο και κάποιος θα βρίσκετε σε πλεονεκτικότερη θέση από εσάς για να του µιλήσετε. 

Μην ξεχάσετε ότι το αµάξωµα του αυτοκινήτου σας έχει «κατευθυντικές» ικανότητες πάνω – κάτω όπως η Beam, 
αν ένα σταθµό δεν τον ακούτε ή δεν σας ακούει καλά περιστρέψτε ή µετακινήστε εµπρός-πίσω το αυτοκίνητο έως 
ότου βελτιωθούν οι συνθήκες επικοινωνίας σας. 

 

Υπαίθριοι σταθµοί ή Portable  

Οι υπαίθριοι σταθµοί είναι οι σταθµοί των οργανωµένων Contesters. Είναι αυτοί που δεν «τρέχουν» το Contest 
µόνο για την συµµετοχή και την διασκέδαση, αλλά ΚΑΙ για µια καλή θέση στην γενική κατάταξη. Οι  οργανωµένοι 
διαγωνιζόµενοι «στρατοπεδεύουν» µε σκηνές και τέντες αναδιπλούµενες καρέκλες και πολυθρόνες γεννήτρια ή 
γεννήτριες, Beam κάθε τύπου και είδους, µηχανήµατα All-mode ως επί το πλείστον φορητά ψυγεία και προµήθειες 
για ένα 48ωρο!  

Οι υπαίθριοι σταθµοί είναι σταθµοί της παρέας, και την οργάνωσης, µεταξύ χαβαλέ και ψησίµατος γίνονται τα 
καλύτερα QSO, πέρα από τα αστεία όµως η συνύπαρξη και συν λειτουργία πολλών σταθµών µαζί απαιτεί 
οργάνωση  στην λειτουργία και τεχνική µελέτη στην εγκατάσταση. 

Απαιτείται να γνωρίζει ο καθένας τον ρόλο και την βάρδια του όσον αφορά την λειτουργία του σταθµοί, ενώ όσο 
αφορά την εγκατάσταση θα πρέπει να ξέρει τι εξοπλισµό θα φέρει ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ, και κυρίως αν έχει 
προβλήµατα εκποµπής ανεπιθύµητων συχνοτήτων, και να έχει προβλήµατα στην λήψη από σταθµούς που 
εκπέµπουν σε κοντινή απόσταση. 

Πολύ σηµαντικό είναι να χρησιµοποιήσετε διαφορετική τροφοδοτική διάταξη   για κάθε ποµποδέκτη, ώστε να 
αποφύγετε την ανάδραση µέσω της τροφοδοσίας. Αν έχετε γεννήτρια χρησιµοποιήστε σταθεροποιητή 230 Volt και 
ξεχωριστό τροφοδοτικό για κάθε µηχάνηµα. Αν έχετε µόνο Μπαταρίες χρησιµοποιήστε Voltage Converter από 
12DC σε 230Volt AC και µετά τροφοδοτικό 220Volt AC/13.8Volt DC. 

Μοιράστε τις κεραίες όσον αφορά την πόλωση και τοποθετήστε τες σε διαφορετικά ύψη και σε όσο γίνετε 
µεγαλύτερη απόσταση µεταξύ τους. Τέλος αν δεν έχετε καλό σύστηµα γείωσης µην γειώσετε τίποτε γιατί η γείωση 
θα λειτουργεί σαν κεραία και θα RF-φιάζουν τα πάντα! 

Οι εµβέλεια των υπαίθριων σταθµών είναι κατά κανόνα µεγάλη και ξεκινά από τις εκατοντάδες έως χιλιάδες 
χιλιόµετρα, σε αντίθεση µε τους φορητούς και κινητούς σταθµούς που ξεκινούν από χιλιόµετρα και καταλήγουν σε 
εκατοντάδες χιλιόµετρα. 

 

Σταθµοί βάσεως-σταθεροί η Base Stations 

Είναι οι σταθµοί που έχουµε στο σπίτι µας ή στο εξοχικό µας. Είναι το Shack µας, η καλύβα µας, το ησυχαστήριό 
µας, ο ιερός χώρος που µόνο εµείς µπορούµε να µπούµε! ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΑΣ!!! 

Εδώ έχουµε τον εξοπλισµό µας, τις κεραιάρες µας, το ψυγείο και την υποστήριξη από την XYL, σε καφέ, τσιγάρα 
(???) , αναψυκτικά, και σάντουιτς. 

Εδώ υπάρχει Internet για να παίρνουµε και να δίνουµε πληροφορίες στο cluster, αδιάλειπτη παροχή ρεύµατος, και 
κλιµατισµός, από εδώ ξεκινάµε ένα ταξίδι αξιώσεων στο Contest µε όλες τις διευκολύνσεις.  

Κατά κανόνα οι σταθµοί βάσεως κονταροχτυπιούνται µε τους υπαίθριους σταθµούς. Οι πρώτοι έχουν τον 
τεχνολογικό εξοπλισµό και οι δεύτεροι την τοποθεσία!  Η εµβέλεια των σταθµών βάσεως κατά κανόνα είναι  
εκατοντάδες χιλιοµέτρων, έως χιλιάδες χιλιόµετρα.    

 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ MODE ΓΙΑ ΤΟ AEGEAN CONTEST. 

Το Aegean contest είναι ένας διαγωνισµός που έχει δύο σκέλη. Το ένα αφορά τα QSO που γίνονται µέσα στην 
Ελλάδα και που στην πλειοψηφία τους αφορά κινητούς ή φορητούς σταθµούς µε FM διαµόρφωση, και το άλλο 
αφορά τα QSO που γίνονται µε σταθµούς εκτός Ελλάδος από υπαίθριους  ή σταθµούς Βάσεως συνήθως σε SSB. 
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Φορητοί ή κινητοί σταθµοί που βρίσκονται κοντά στα σύνορα  µπορούν να επικοινωνήσουν µε σταθµούς 
γειτονικών χωρών, αλλά όσοι βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας επικοινωνούν µε Ελληνικούς σταθµούς. 

Οι υπαίθριοι και οι σταθµοί βάσεως επικοινωνούν συνήθως σε SSB mode µε σταθµούς του εξωτερικού 
µεταφέροντας την Ελληνική παρουσία χιλιάδες χιλιόµετρα µακριά. 

Και οι µεν και δε είναι υποχρεωµένοι να χρησιµοποιούν ορισµένες συχνότητες ανάλογα µε το mode που τους 
ενδιαφέρει. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι συχνότητες και τα Mode του Aegean contest. 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ AEGEAN CONTEST 

50.090 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  CW 

50.150 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  SSB 

50.510 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  SSB -SSTV  

 

144.050 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ CW  ΣΤΕΝΟΥ ΕΥΡΟΥΣ 

144.300 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ SSB  

144.500 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ SSB -SSTV   

144.520 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ FM -SSTV   

144.600 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ SSB-RTTY  

145.212,5 ΕΩΣ 145.287,5 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ QSO ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ FM  

145.300  FM - RTTY 

145.312,5 ΕΩΣ 145.487,5 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ QSO ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  ΣΕ FM  

145.512,5 ΕΩΣ 145.587,5 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ QSO ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  ΣΕ FM 

 

432.050 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ CW 

432.200 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ SSB 

432.500 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  SSB -SSTV   

432.600 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  SSB -RTTY 

433.400 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  FM-SSTV  

433.600 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  FM-RTTY 

433.425 ΕΩΣ 433.487,5 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ QSO ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ FM 

433.512,5 ΕΩΣ 433.575 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ QSO ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ FM 

 

ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ AEGEAN CONTEST ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ FM 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι χειριστές συσκευών µε διαµόρφωση FM, οι παρακάτω οδηγίες θα σας βοηθήσουν να 
απολαύσετε το AEGEAN CONTEST αρκεί να τις έχετε δίπλα στον  « ποµποδέκτη σας.» 

50 ΜΗΖ 

Στους 50 ΜΗΖ ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ Η ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ FM αλλά µόνο στενού εύρους διαµορφώσεις SSB, CW κλπ. 
εποµένως στο AEGEAΝ Contest δεν επιτρέπετε  και δεν θα γίνει δεκτή καµία επαφή σε διαµόρφωση FM.   

144 MHZ 

Στους 144  ΜΗΖ οι χειριστές FM µπορούν να εργαστούν στις παρακάτω συχνότητες: 145.212,5 έως 145.593,5 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  FM-SSTV 

144.520 QSO σε FM- SSTV. 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ FM-RTTY 

145.300 QSO σε FM- RTTY. 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ QSO ΜΕ FM ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Η περιοχή από 145.212,5 έως 145.593,5 µπορεί να χρησιµοποιηθεί για QSO σε  FM διαµόρφωση µε βήµα 12,5 
ΚΗΖ, ΕΚΤΟΣ από τους 145.300 που έχουν δοθεί για QSO σε FM – RTTY και τους 145.500 που έχουν δοθεί για 
κλήσεις κινητών σταθµών. 
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Προτιµήστε τις «στρογγυλές» συχνότητες πχ 145.225 – 145.250 – 145.275 που είναι περισσότερο γνωστές και 
χρησιµοποιούµενες,  αντί των «µισών» συχνοτήτων πχ 145.212,5 – 145.237,5 – 145.262,5 

Συχνότητες πρώτης επιλογής 

145.225, 145.250, 145.275, 145.325, 145.350, 145.400, 145.425, 145.450, 145.475, 145.525, 
145.550,145.575 

Εποµένως υπάρχουν 12 συχνότητες πρώτης επιλογής και  15 συχνότητες δεύτερης επιλογής. Συνολικά 27  sim-
plex συχνότητες υπάρχουν στην διάθεση των χειριστών FM για QSO στο AEGEAN CONTEST.   

 

432 ΜΗΖ 

 

Στους 432  ΜΗΖ οι χειριστές FM µπορούν να εργαστούν στις παρακάτω συχνότητες: 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ FM- SSTV 

433.400 QSO σε FM - SSTV. 

ΣΥΧΝΟΤΗΤA RTTY 

433.600  QSO σε FM-RTTY  

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ QSO ΜΕ FM ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Η περιοχή από 433.425 έως 433.575  µπορεί να χρησιµοποιηθεί για QSO σε  FM διαµόρφωση, ΕΚΤΟΣ από τους 
433.5000 που έχουν δοθεί για κλήσεις κινητών σταθµών. 

Προτιµήστε τις «στρογγυλές» συχνότητες πχ 433.425 – 433.450 – 433.475 που είναι περισσότερο γνωστές και 
χρησιµοποιούµενες,  αντί των «µισών» συχνοτήτων πχ 433.437,5 – 433.462,5 – 433.487,5. Αν φυσικά όλες οι 
«στρογγυλές» συχνότητες χρησιµοποιούνται τότε χρησιµοποιήστε τις «µισές». 

Συχνότητες πρώτης επιλογής: 

Εποµένως υπάρχουν 6 συχνότητες πρώτης επιλογής στην διάθεση των χειριστών FM για QSO στο AEGEAN CON-
TEST.  

 

ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ AEGEAN CONTEST ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ SSB/CW 

Αγαπητοί συνάδελφοι χειριστές συσκευών µε διαµόρφωση SSB/CW, οι παρακάτω οδηγίες θα σας βοηθήσουν να 
απολαύσετε το AEGEAN CONTEST αρκεί να τις έχετε δίπλα στον  « ποµποδέκτη σας.» 

 

50 ΜΗΖ 

Στους 50 ΜΗΖ επιτρέπονται όλα  mode εκτός από FM. Την φωνή και τα ψηφιακά mode, εύρος είναι µέχρι 2700 
ΗΖ, για δε το CW το εύρος είναι τυπικά 500 ΗΖ. 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ CW 

Στους 50 ΜΗΖ οι χειριστές CW µπορούν να χρησιµοποιήσουν στις συχνότητες από: 

50.080 έως 50.100 µε Κεντρική συχνότητα κλήσης τους 50.090 ΜΗΖ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ SSB  

Στους 50 ΜΗΖ οι χειριστές SSB µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις συχνότητες από 50.130 έως 50.200 µε Κεντρική 
συχνότητα κλήσης τους 50.150 ΜΗΖ. 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ SSB-SSB-5  SSTV 

50.510  QSO σε  SSB-SSTV  

ΣΥΧΝΟΤΗΤA SSB- RTTY 

50.600 QSO σε  SSB-RTTY. 

144 ΜΗΖ 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ CW 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  909090   

Στους 144 ΜΗΖ οι χειριστές CW µπορούν να χρησιµοποιήσουν στις συχνότητες από: 

144.035 έως 144.137,5 και 144.138,5 έως 144.150 µε Κεντρική συχνότητα κλήσης τους 144.050 ΜΗΖ. 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ SSB 

 

Στους 144 ΜΗΖ οι χειριστές SSB µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις εξής συχνότητες: 

144.150 – 144.160 

144.182,5 – 144.360 

144.300 Κεντρική συχνότητα κλήσεως. 

144.372,5 – 14.399 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ SSB- SSTV 

144.500 QSO σε SSB-SSTV 

ΣΥΧΝΟΤΗΤA SSB-RTTY 

144.600 QSO σε SSB-RTTY 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ QSO ΣΕ SSB 

 

Στους 144 ΜΗΖ οι χειριστές µε διαµόρφωση SSB µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις εξής συχνότητες για QSO. 

144.150    -144.160 

144.182,5 - 144.360 Με κεντρική συχνότητα κλήσεως τους 144.300 ΜΗΖ 

144.372,5 - 144.399  

432 MHZ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ CW 

Στους 432 ΜΗΖ οι χειριστές CW µπορούν να χρησιµοποιήσουν στις συχνότητες από: 

432.025 – 432.050     QSO σε CW στενού εύρους 

432.050                      Κεντρική συχνότητα κλήσης σε CW στενού εύρους 

432.050 – 432.087,5   QSO σε CW στενού εύρους 

432.088,5  – 432.099,5  QSO σε CW στενού εύρους 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ SSB 

Στους 432 ΜΗΖ οι χειριστές SSB µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις εξής συχνότητες: 

432.100 – 432.200    QSO σε SSB 

432.200    Κεντρική συχνότητα κλήσης σε SSB 

432.200 – 432.347,5 QSO σε SSB 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑA SSB- SSTV 

432.500 QSO  σε SSB-SSTV 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑA SSB- RTTY 

432.600 QSO σε SSB-RTTY. 

 SSTV ΚΑΙ AEGEAN CONTEST 

Στο Aegean του 2009 για πρώτη φορά πήραν δοκιµαστικά µέρος σταθµοί σε SSTV mode. Και εφέτος είναι µια 
καλή ευκαιρία όλοι όσοι αγαπούν την τηλεόραση βραδείας σαρώσεως να δώσουν το παρών. 

Όσοι θα εκπέµψουν SSTV στα 2m: 

Θα χρησιµοποιήσουν τους 144.500 ΜΗΖ / USB 

Όσοι εκπέµψουν µε FM mode θα χρησιµοποιήσουν τους 144.520 ΜΗΖ 

Όσοι εκπέµψουν SSTV στα 70cm: 

Θα χρησιµοποιήσουν τους 432.500 ΜΗΖ / USB 
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Όσοι εκπέµψουν µε FM mode θα χρησιµοποιήσουν τους 433.400 ΜΗΖ 

 

Επίσης αναλυτικό Band Plan για το Aegean VHF contest θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Ae-
gean DX group πού είναι και ο διοργανωτής του διαγωνισµού: 

 http://www.aegeandxgroup.gr > Aegean VHF contest RULES>BAND PLAN 

 

 

 

 

Επίλογος. 

 

Το AEGEAN CONTEST, του 2014, είναι προ των πυλών. Είναι µια µοναδική ευκαιρία παλαιοί και νέοι 
ραδιοερασιτέχνες να συναντηθούν στον «αέρα» και να ανταγωνιστούν µεταξύ τους. Το νέο «αίµα», εναντίων της 
εµπειρίας, και όλοι µαζί να στείλουν την υπερήφανη Ελληνική φωνή στο εξωτερικό. 

 

Επιλέξτε τις τοποθεσίες από τις οποίες θα εκπέµψετε. 

Σχηµατίστε τις οµάδες σας. 

Επιλέξτε το ειδικό διακριτικό µε το οποίο θα διαγωνιστείτε, και ξεκινήστε τη διαδικασία της έκδοσης του. Μην 
ξεχνάτε ότι απαιτούνται 50 ηµέρες για να εκδοθεί. 

Προµηθευτείτε τον εξοπλισµό σας, και µάθετε να τον λειτουργείτε. Κατά την διάρκεια του διαγωνισµού δεν θα 
έχετε τον χρόνο να µάθετε την λειτουργία του. 

∆ιαβάστε σε παλαιότερα τεύχη του 5-9report.gr τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί για το AEGEAN CONTEST. 
Θα σας βοηθήσουν πολύ. 

 

Το AEGΕAN CONTEST είναι ο δικός µας, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ διαγωνισµός. Καλέστε σε όλες τις συχνότητες του 
Contest:  CQ AEGEAN CONTEST, για να ακούγεται η Ελληνική φωνή στον «αέρα».  

Είµαστε ένας άφραγκος, αλλά Υπερήφανος λαός, είναι απαραίτητο να δείξουµε σε όλους, ότι οι Έλληνες είναι 
όρθιοι και µεγαλουργούν, έστω και µε ένα VHF Contest, το δικό µας AEGEAN CONTEST. 

 

Καλή αντάµωση αγαπητοί συνάδελφοι στο στίβο της «εγγενούς άµιλλας»  των ερτζιανών κυµάτων το πρώτο 
Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, και καλή διασκέδαση. 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                 Πολλά 73 de SV1NK  Μάκης 

                                                                                                 Μέλος του Aegean DX group 
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Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΦΑΝΤΑΖΕΤΑΙ…Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΦΑΝΤΑΖΕΤΑΙ…Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΦΑΝΤΑΖΕΤΑΙ…   

Η ΑΥΤΟΥ ΕΞΟΧΟΤΗΣ…: ΕΓΩ Η ΚΑΡΤΑ!Η ΑΥΤΟΥ ΕΞΟΧΟΤΗΣ…: ΕΓΩ Η ΚΑΡΤΑ!  

… ο Τζίµης µε το που πέφτει κατρακυλάει, χτυπάει την µέση του και ένα βήµα πριν πέσει στην θάλασσα 
βρίσκεται ανάσκελα και γαντζώνεται µε τα δύο του χέρια από τα ρέλια, τα κάγκελα, µε το κεφάλι έξω 
από το πλοίο και έτσι όπως τεντώνεται το κορµί του, εγώ η άµοιρη κάρτα, που πίστεψα ότι τα βάσανα 

µου επιτέλους τελείωσαν, καλούµαι να ζήσω την πιο φρικτή µου περιπέτειά… 

 
… µέχρι τώρα…! 

… κοίτα να δεις… το µόνο που µε παρηγορεί είναι ότι σε βλέπω δίπλα µου, που σηµαίνει ότι όλα αυτά 
τα ξεπέρασες αλλά συνέχα που να σε πάρει… µην σταµατάς! 

… συνεχώσυνεχώ… που λες, έτσι που έκανε ο Τζίµης για να σωθεί τεντώθηκε απότοµα και έτσι 
απότοµα κι εγώ καλούµαι να αντιµετωπίσω µία ακόµα απρόβλεπτη κατάσταση… η αριστερή του τσέπη 
και µαζί µε αυτήν κι εγώ κοιτάµε τον φουρτουνιασµένο ωκεανό τ’ ανάποδα και εγώ φεύγω, 
αποχωρίζοµαι την ασφάλεια και σιγουριά του Τζίµη και χάνοµαι, πέφτω µα δεν πέφτω, µια που ο 
άνεµος µε στροβιλίζει και αντί να πέφτω πετάω για τέσσερα δευτερόλεπτα ακριβώς πριν αρχίσει η 
πτώση… βλέπω τον Τζίµη να είναι ακόµη πιασµένος από τα ρέλια και νοµίζω, δεν είµαι σίγουρη, µε 
κοίταξε λυπηµένα µα αισθάνθηκα ότι δεν θα µε εγκατέλειπε… και άρχισε η πτώση… στην αρχή πλαγίως 
και µετά κατακόρυφα περνώντας ακριβώς δεκατρία εκατοστά απόσταση από το τεντωµένο αριστερό 
χέρι του Τζίµη, ο οποίος προσπάθησε να µε πιάσει,  αφήνοντας ουσιαστικά το κορµί του να 
συγκρατείτε µε το ένα χέρι από το πλοίο… εγώ µε τις λιγοστές µου σωµατικές και ψυχικές δυνάµεις 
έκανα ότι µπορούσα αλλά δεν τα κατάφερα και προσπέρασα τον Τζίµη µε κατεύθυνση προς τα 
µανιασµένα κύµατα… αυτό ήταν είπα, εδώ κάπου θα πέσουν οι τίτλοι τέλους, µα καλή µου κάρτα η 
Παπαφούνιος φαντασία που δεν γνωρίζει από όρια κοίτα που θα µε µπλέξει… 
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-… κοιτώ, κοιτώ… λέγεεε… 

-… ο Τζίµης µα ούτε κι εγώ δεν ξεκολλήσαµε ο ένας να κοιτάει τον άλλον, εγώ να κοιτώ προς τα επάνω 
την τεντωµένη παλάµη και την χαµένη ευκαιρία να µε πιάσει, κι εκείνος, να µε κοιτάει ανάσκελα κι 
ανάποδα προσπαθώντας να σωθεί µα και να σώσει εµένα και συνάµα να εκπληρώσει την επιθυµία της 
αγαπηµένης του θείας… εγώ ολοένα και αποµακρυνόµουν από τον Τζίµη µε κατεύθυνση τα αφρισµένα 
κύµατα, πέντε µέτρα από τον Τζίµη κι έξι από τα κύµατα, έξι µέτρα από τον Τζίµη και πέντε από τα 
κύµατα… και εκείνη ακριβώς την στιγµή ο Τζίµης, που σε όλη του την ζωή ονειρευόταν πότε θα έρθει η 
στιγµή να κυβερνήσει το πλοίο και όχι οποιοδήποτε πλοίο µα το µεγ… 

-… µπορείς σε παρακαλώ πολύ να σταµατήσεις να παπαφουνίζεις και να µου πεις την συνέχεια νέτα 
σκέτα, δεν αντέχω… 

-… εντάξει µωρήσυνεχώ και συγνώµη, αλλά ξέρεις τα θυµήθηκα και συγκινήθηκα… συνεχώ… κι έτσι 
όπως βλέπω τον Τζίµη να ξεµακρύνει, κάνει µία έτσι και βουτάει στον λυσσασµένο Ινδικό ωκεανό µε 
κατεύθυνση εµένα… δεν ξέρεις πως συγκινήθηκα, ο ήρωας µιας qsl card σκέφτηκα και εκείνη ακριβώς 
την στιγµή συµβαίνουν δύο ταυτόχρονα γεγονότα, εγώ ακουµπώ τα παγωµένα νερά και ο Τζίµης σκίζει 
τα νερά µε τα προτεταµένα χέρια του τελειώνοντας ουσιαστικά µία βουτιά για ρεκόρ, σαρανταπέντε 
µέτρων κατακόρυφης και ανάστροφης πτώσης, περνώντας δώδεκα εκατοστά πλάι µου… αυτό ήταν 
είπακατέφθασε ο σωτήρας µου, µα δεν υπολόγισα η έρµη, τον χρόνο που θα κάνει µέχρι να βγει στην 
επιφάνεια… εγώ στο µεταξύ πέρα από άπειρα πέρα δώθε και πάνω κάτω, το ευαίσθητο χάρτινο κορµί 
µου ήταν ασφαλές και προπάντων στεγνό µια που ο φάκελος ήταν αδιάβροχος… για το πόσο δεν 
γνώριζα… 

-… Προσέξατε άνθρωπος στην θάλασσα το παρών δεν είναι γυµνάσιο, βροντοφώναξαν τα 
µεγάφωνα του πλοίου τρεις φορές ενώ η µπουρού βάραγε συνεχώς, µα ίσα ίσα που ακούστηκαν 

εξαιτίας της φουρτούνας… Τζίµηηηηηη, Τζίµηηηηηη φώναζα µέσα στον χαµό µην µε εγκαταλείπεις, µα 
που να µε ακούσει… 

 

 

                                                                         Συνεχίζεται… 
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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! 

                                                                                                
___________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 

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

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

Edited by  I1JQJ & IK1ADH 
Direttore  Responsabile I2VGW 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  959595   

31 May 2014                                              A.R.I. DX Bulletin 
 
                                  No 1204 
                         =========================== 
                         *** 4 2 5  D X  N E W S *** 
                         *******   CALENDAR  ******* 
                         =========================== 
                          Edited by  I1JQJ & IK1ADH 
                        Direttore  Responsabile I2VGW 
 
PERIOD           CALL                                                   REF 
till  31/05      E51AVE and E51KJW: Rarotonga (OC-013), South Cooks    1202 
till  31/05      E51JQY and E51MCA: Rarotonga (OC-013), South Cooks    1202 
till  31/05      II3AC: special station                                1201 
till  31/05      LY10EU: special event station                         1200 
till  31/05      LZ1555WNS: special callsign                           1184 
till  31/05      MM1REK/p: Isle of Muck (EU-008)                       1197 
till  31/05      PA/OT1S, PA/ON6EF: Terschelling Island (EU-038)       1201 
till  31/05      PA600WRT: special callsign                            1200 
till  May        JW2US: Bear Island (EU-027)                           1178 
till  01/06      9M2MI: Pulau Undan (AS-097)                           1203 
till  01/06      ES0/OH3LB, ES0/OH3HPV, ES0/OH3TA: Hiiumaa Isl (EU-034)1203 
till  01/06      ES0/OH6KS and ES0/OH7KA: Hiiumaa Island (EU-034)      1203 
till  01/06      JF3ELH/6: Amami Oshima (AS-023)                       1203 
till  01/06      TM1INT: Banc d'Arguin (EU-159)                        1203 
till  01/06      YF1AR/5: Pulau Sipura (OC-215)                        1203 
till  02/06      JH7IPR/6: Yonaguni-jima (AS-024)                      1204 
till  03/06      A35JP/p: Niuatoputapu Island (OC-191)                 1198 
till  03/06      DU8/NW5H: OC-235 and OC-130                           1203 
till  03/06      SW8WW: Thassos Island (EU-174)                        1201 
till  03/06      W1AW/0: Missouri                                      1203 
till  03/06      W1AW/7: Wyoming                                       1203 
till  04/06      GM/DH5JBR/p: Scottish islands                         1200 
till  04/06      HR5/F2JD: Honduras                                    1189 
till  04/06      P40DM: Aruba (SA-036)                                 1203 
till  04/06      P40TX, P40DL and P40LW: Aruba (SA-036)                1203 
till  04/06      TM5FI: Ratonneau Island (EU-095)                      1203 
till  05/06      HG10CC: special station                               1202 
till  05/06      HP0CC: special station                                1202 
till  05/06      II0COTA, II5COTA, II6COTA: special stations           1202 
till  05/06      V63DX: Pohnpei (OC-010), Micronesia                   1203 
till  07/06      9A7XO: Ugljan Island (EU-170)                         1203 
till  08/06      J79WTA: Dominica (NA-101)                             1199 
till  09/06      7QNL: Malawi                                          1202 
till  15/06      CS5DX: special callsign (Portugal)                    1191 
till  16/06      CY0/VA1AXC: Sable Island (NA-063)                     1196 
till  22/06      IY7M: special callsign                                1189 
till  31/07      II3TN: special callsign                               1200 
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  15/08      HO100CANAL: special event station                     1197 
till  August     ZC4MIS: UK Sovereign Base Areas on Cyprus             1195 
till  15/09      T6DD: Afghanistan                                     1194 
till  18/10      TM68VA: special event station (France)                1203 
till  31/10      ZM90DX: special callsign (New Zealand)                1167 
till  October    ZD9M: Gough Island (AF-030)                           1190 
till  20/11      AF1G/C6A: Andros Island (NA-001), Bahamas             1183 
till  26/11      RI59ANT: Bellingshausen Station, So. Shetlands        1191 
till  30/11      GA, MA, 2A: special prefixes (Scotland)               1184 
till  30/11      YL2014 special callsigns                              1191 
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      OM44LTE: special callsign                             1190 
till  31/12      S567O: special callsign                               1185 
till  31/12      TC10SWAT: special callsign                            1188 
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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 
till  Feb   2015 DP0GVN: Neumayer III Station (Antarctica)             1180 
till  Feb   2015 RI1ANT: Mirny Station, Antarctica                     1173 
till  Mar   2015 CE9OJZ: South Shetland Islands (AN-010)               1203 
31/05-01/06      YB9/JL3TOG: Lombok Island (OC-150)                    1204 
31/05-08/06      7Q7GIA: Malawi                                        1203 
31/05-09/06      F/PA70DDAY: France                                    1204 
May              ZS8KX: Marion Island (AF-021)                         1195 
01/06-30/06      LZ1816PAS: special callsign                           1184 
01/06-30/07      ZX14xx and ZY14xx: special event stations             1199 
01/06-31/08      3E100PC: special callsign (Panama)                    1201 
02/06-07/06      OJ0W: Market Reef (EU-053)                            1201 
02/06-12/06      TM70UTAH: special station (France)                    1195 
02/06-16/06      TM24H: special event station (France)                 1203 
03/06-12/06      F4HAU/p: EU-048, EU-094, EU-068, EU-105, EU-074       1204 
03/06-13/06      TM70BBC: special event station (France)               1197 
04/06-06/06      AF1Y/KH0: Saipan (OC-086)                             1204 
04/06-08/06      F/ON6JUN/p: France                                    1204 
04/06-10/06      W1AW/4: Alabama                                       1204 
04/06-10/06      W1AW/5: Louisiana                                     1204 
05/06-08/06      TM70BMC: special event station (France)               1203 
05/06-09/06      HK9/VK6LC: Colombia                                   1204 
05/06-18/06      J6/G0VJG: St. Lucia (NA-108)                          1204 
05/06-19/06      TM70DD: special callsign                              1204 
06/06-08/06      W9D: special event station                            1203 
06/06-15/06      V31WU and V31DV: Caye Caulker (NA-073), Belize        1204 
06/06-15/06      ZA/ON6NB: Albania                                     1201 
06/06-20/06      TM70JUN: special event station (France)               1203 
06/06-31/07      VC3JUNO: special callsign                             1203 
07/06-08/06      E20HHK/p: Nu Island (AS-145)                          1201 
07/06-08/06      IY4EY: special event station                          1204 
07/06-08/06      N5E: Galveston Island (NA-143)                        1204 
07/06-09/06      CS5RCO: Berlenga Grande (EU-040)                      1204 
07/06-09/06      V31DT and V31AB: Round Cay (NA-180), Belize           1204 
07/06-17/06      SV8/YO9GVW: Thasos Island (EU-174)                    1204 
07/06-21/06      C6ATT: New Providence (NA-001), Bahamas               1201 
09/06-15/06      SA6G/7: Ven Island (EU-137)                           1203 
09/06-27/06      FS/K9EL: St. Martin (NA-105)                          1203 
11/06-17/06      DK7TX/p: Spiekeroog Island (EU-047)                   1199 
13/06-15/06      JA8COE/8: Yagishiri Island (AS-147)                   1204 
13/06-17/06      HK0/VK6LC: San Andres Island (NA-033)                 1204 
13/06-19/06      J48TSL: Skyros Island (EU-060)                        1203 
14/06-21/06      MS0WRC: Summer Isles (EU-092)                         1191 
14/06-21/06      TM0O: Ouessant Island (EU-065)                        1203 
15/06-20/06      GB2BLE: Lundy Island (EU-120)                         1203 
15/06-15/09      JG8NQJ/JD1: Minami Torishima (OC-073)                 1204 
17/06-29/06      SD1B/7: Aspo Island (EU-138)                          1191 
18/06-24/06      HK3/VK6LC: Colombia                                   1204 
18/06-25/06      RI0F: IOTA group AS-062                               1199 
19/06-21/06      VX9MOSKVA: Miscou Island (NA-068)                     1203 
25/06-06/08      V47JA: St. Kitts (NA-104)                             1201 
26/06-30/06      GT3ZME/p: Isle Of Man (EU-116)                        1203 
01/07-31/07      LZ1810PPW: special callsign                           1184 
05/07-15/07      FP/KV1J: Miquelon Island (NA-032)                     1203 
07/07-17/07      TO5MJ: Guadeloupe (NA-102)                            1203 
12/07-17/07      EJ7NET: Clear Island (EU-121)                         1203 
13/07-28/07      KH8/W7GJ: 6m EME from Tutuila (OC-045)                1191 
21/07-27/07      MJ0ICD: Jersey (EU-013)                               1197 
23/07-29/07      GH3RCV/p and MJ8C: Les Minquiers (EU-099), Jersey     1197 
24/07-31/07      KL7RRC: Adak Island (NA-039)                          1200 
25/07-27/07      CK2I: Ile-aux-Grues (NA-128)                          1201 
25/07-27/07      ZY8D: Ilha das Canarias (SA-072)                      1204 
01/08-31/08      LZ1680MTS: special callsign                           1184 
14/08-17/08      VK3VTH/7: King Island (OC-233)                        1204 
15/08-18/08      WP4I: Isla Culebrita (NA-099)                         1203 
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16/08-17/08      VK3ATX/p: Gabo Island (OC-196)                        1204 
26/08-29/08      VK5CE/8: Bathurst Island (OC-173)                     1187 
30/08-20/10      OZ/DL4VM: Vendsyssel-Thy (EU-171)                     1191 
01/09-30/09      LZ37MP: special callsign                              1184 
11/09-14/09      P29VCX: New Britain Island (OC-008)                   1204 
15/09-20/09      P29NI: Kranket Island (OC-258)                        1204 
21/09-24/09      P29VCX: Kiriwina Island (OC-115)                      1204 
25/09-30/09      P29NI: Loloata Island (OC-240)                        1204 
September        TX4A: Matthew Island (OC-218), New Caledonia          1198 
01/10-31/10      LZ1375IKA: special callsign                           1184 
02/10-15/10      T30D: Western Kiribati (OC-017)                       1199 
03/10-15/10      YJ0X: Vanuatu (OC-035)                                1197 
08/10-29/10      ZK3Q and ZK3E: Tokelau (OC-048)                       1197 
13/10-29/10      VK9DLX and VK9LM : Lord Howe Island (OC-004)          1196 
30/10-10/11      FT4TA: Tromelin Island (AF-031)                       1198 
01/11-30/11      LZ1164SIM: special callsign                           1184 
10/11-02/12      7QAA: Malawi                                          1197 
01/12-31/12      LZ1784SMH: special callsign                           1184 
Sep-Oct     2015 ZD9TT: Tristan da Cunha (AF-029)                      1181 
January     2016 VK0EK: Heard Island                                   1201 
 
********************************************************************* 
 
                 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 
 
********************************************************************* 
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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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