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Τα τέσσερα δίπολα συνδέονται µέσω µιας «κόσας» µε βίδες ή και κολλητά µε την γραµµή
τροφοδοσίας RG-213 µέσα σε ένα πλαστικό κουτί 67 Χ 67 mm x 38 mm ύψος , όπως φαίνεται
στο σχέδιο Z.

Επειδή όλα τα δίπολα συνδέονται σε φάση η διανοµή του σήµατος είναι απλή και δεν χρειάζονται
ιδιαίτερες ρυθµίσεις.
Η κεραία είναι ιδιαίτερα αποδοτική µε σταθερά σήµατα στις χαµηλές γωνίες ενώ αντίθετα στις υψηλές
και όσο πλησιάζουµε στο ζενίθ µειώνονται αισθητά όπως φαίνεται και στο διάγραµµα της κάθετης
ακτινοβολίας σχέδιο C.
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Για κάλυψη των υψηλών γωνιών ΜΟΝΟ η Quadrifilar µπορεί να τις καλύψει σχετικό άρθρο στο
www.5-9report.gr τεύχος 121 σελίδες 2-5 του ∆εκεµβρίου 2011.
Εάν θέλετε να αλλάξετε την πόλωση σε αριστερόστροφη αλλάζετε την σύνδεση των δίπολων στην
κόσα χειροκίνητα ή µε ηλεκτρονόµους (ρελέ) και τηλεχειρισµό.
Στο σχέδιο φαίνεται µία απλή κατασκευή µε ξύλινη υποδοµή από καδρόνι 5 Χ 5 εκατοστά και
εναλλακτικά από PVC σωλήνες για πιο επαγγελµατική κατασκευή . Η επιλογή είναι δική σας.

Στην επιλογή µε πλαστικούς σωλήνες ,όλα τα καλώδια ευρίσκονται εσωτερικά των σωλήνων
και είναι πιο προστατευµένα από τις καιρικές συνθήκες.
Ότι απορίες έχετε στο E-mail : din.boxmail@gmail.com
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Σειρά στις κεραίες ΕΜΕ έχουµε στο παρόν τεύχος την περιοχή των 23 εκατοστών δηλαδή των
1200 έως 1300 ΜΗz.
Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή διότι όλα τα µεγέθη των κεραιών πρέπει να έχουν
κατασκευαστική ακρίβεια +- 0.0001 χιλιοστό µεγάλη ακρίβεια και σχολαστικό µέτρηµα πριν το
«κόψιµο» των στοιχείων αλλά και των σηµείων που θα στερεωθούν τα δίπολα.
Η προτεινόµενη κεραία είναι της ίδιας κατηγορίας Yagi Beam 22 στοιχείων µε κέρδος 16 dBd
και µε δυνατότητα τοποθετήσεως Stacked 2 κεραιών που ανεβάζουν την απόδοση στα 20 dBd.
Γωνία 24 0 , ισχύς 600 W.

Η τροφοδοσία γίνεται στο αναδιπλωµένο δίπολο µε συνδετήρα τύπου Ν αυστηρά γιατί οι
απώλειες µε άλλους συνδετήρες είναι µεγάλες.
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Το ΒalUn µπορεί να τοποθετηθεί εντός του κουτιού του δίπολου και σχετικές λεπτοµέρειες έχουµε
περιγράψει στο προηγούµενο τεύχος Νο. 155. Σελίδα 8.

Επειδή είναι µικρό 7 cm θέλει µια ιδιαίτερη προσοχή στην κόλληση των άκρων του στον
συνδετήρα τύπου Ν.

Ο κορµός της κεραίας για µεγαλύτερη ευκολία αντί στρογγυλού αλουµίνιου προτείνουµε
τετράγωνο σωλήνα 15 Χ 15 Χ 2 mm πάχος και µήκος 2000 mm . H αρίθµηση των στοιχείων
αρχίζει από το πίσω µέρος όπου και υπάρχει το τµήµα στηρίξεως, και αφού αφήσουµε 200 mm.
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∆ύο κεραίες Stacked σε εγκατάσταση Mirror - Καθρέφτη δηλαδή η κάτω κεραία είναι το είδωλο
της επάνω άρα ανάποδα .
Οι συνδέσεις πρέπει να γίνουν όπως φαίνονται στο σχέδιο. Απόσταση κατακόρυφη 58,5
εκατοστά, αντοχή σε άνεµο 180 km/h. Bάρος 1 kg.
Η κεραία έχει αρκετό εύρος σε όλη την περιοχή όπως δείχνει και το διάγραµµα

SWR, κατωτέρω,

H κεραία είναι κατάλληλη για Τροποσφαιρικές επικοινωνίες , ΕΜΕ , ΑΤV, ∆ορυφορική , αλλά λόγω
του µικρού όγκου και βάρους κατάλληλη για εύκολη µεταφορά ..
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O πίνακας αναγράφει τα στοιχεία την απόσταση από την αρχή του κορµού-ΒΟΟΜ µετά από 20
εκατοστά ,και το µήκος αυτών.
Προσοχή στα µέτρα, πρέπει να είναι µε µεγάλη ακρίβεια για σωστές επιδόσεις.
Το πάχος των στοιχείων είναι 4 χιλιοστά
R

0 mm

131 mm

DR

50

121

D1

68,3

107,2

D2

110

105,6

D3

159,3

104,1

D4

217,3

102,8

D5

283,9

101,6

D6

363,4

100,5

D7

427

99,5

D8

504,4

98,7

D9

585,5

98

D10

669

97,5

D11

775,6

97

D12

846

96,4

D13

937,2

96

D14

1029,4 95,6

D15

1122,8 95,2

D16

1216,2 94,8

D17

1309,6 94,5

D18

1403

D19

1496,4 93,9

D20

1589,8 93,6

D21

1683,2 93,3

D22

1776,6 93

Dτέλ. 1800

µασίφ. Όλες οι διαστάσεις σε mm.

94,2

0

Για την στήριξη της κεραίας απαιτούνται 20 εκατοστά στην αρχή πριν την έναρξη των
αποστάσεων που ξεκινούν από τον ανακλαστήρα.

ανωτέρω

Στο επόµενο θα αναλύσουµε τους µηχανισµούς περιστροφής και ανυψώσεως. Καθώς και τα είδη
διαµορφώσεων για τις ΕΜΕ επικοινωνίες.
73

SV1dB ,

K. ”¨˚˛˜¨˘—

.
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Στην Καστοριά, την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 18:00 µµ στην
Λεωφόρο Κύκνων / ∆Η.ΝΑ.Κ. πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια των
γραφείων του συλλόγου της Ραδιολέσχης Καστοριάς. Παρόντες ήταν
πλήθος ραδιοερασιτεχνικού κόσµου από τους νοµούς Καστοριάς,
Κοζάνης και Φλώρινας.
Το διοικητικό συµβούλιο της Ραδιολέσχης Καστοριάς που
απαρτίζεται από τους εξής: SV2ESV Μυρκόπουλο Βασίλειο Πρόεδρο,
SV2NFK Τσοτουρίδη Ελευθέριο Αντιπρόεδρο, SV2BXZ Πρασσά Φώτιο
Γραµµατέα, SV2MCV Κοσµά Κοσµά Ταµία, SV2CWD Παπαγιάννη
Αργύριο Μέλος, SV2FNS Βέργο Χρήστο Μέλος, SV2MCZ Σιάσσιο
Νικόλαο Μέλος, SV2QGK Σταυρόπουλο ∆ηµήτριο Μέλος, έφερε σε
πέρας την εγκατάσταση στα νεότευκτα εντευκτήρια µετά από µεγάλη και
επίπονη προσπάθεια. Είναι άξιοι συγχαρητηρίων που στην σηµερινή
εποχή βρίσκονται στα ηνία του συλλόγου άνθρωποι δηµιουργικοί,
συνεργάσιµοι, αλτρουιστές.
Από την πλευρά της
Ραδιολέσχης
Φλώρινας παρέστησαν
η SV2QBD Ασπασία
Ζουζέλη Πρόεδρος, και
τα µέλη του συλλόγου
SV2FAV Βοζινίδης
Κωνσταντίνος και
SV2QBA Μηνάς
Ευθύµιος.
Η εκδήλωση
στάθηκε αφορµή για
να γνωριστούµε
καλύτερα και να
αποφασίσουµε κοινές
ραδιοερασιτεχνικές
δράσεις και από τους
τρεις νοµούς.
Η Ρ.Λ.Κ. είναι σύλλογος
ενταγµένος στα Μητρώα της
Πολιτικής Προστασίας και
συνεργάζεται µε όλες τις
εθελοντικές οµάδες της περιοχής.
Μεταξύ των σκοπών της είναι η
επικοινωνιακή κάλυψη της
περιοχής καθώς και η διάδοση
του ραδιοερασιτεχνισµού.
Μετά τιµής
Ασπασία Ζουζέλη
SV2QBD
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– SZ8S.
Aegean Radioamateurs Association – A.R.A.
Po. Box 04

GR 831 00
Samos HELLAS
sz8s.erka@gmail.com

Η ΕΡΚΑ ενηµερώνει.
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι χαίρετε!
Αναµφισβήτητα για µας εδώ αυτή η περίοδο µετά από το QRLελικό τρέξιµο του
Καλοκαιριού είναι µια παραγωγική από ραδιοερασιτεχνικής πλευράς περίοδο,
παρ’ όλες τις δυσκολίες πού αντιµετωπίζουµε όλοι µας…
Επίσης η καλή παρέα και οι πυκνότερες συναντήσεις των µελών προσφέρουν
ξεχωριστή ικανοποίηση πέρα από τις καθαρά ραδιοερασιτεχνικές
δραστηριότητες.
FIELD DAY CONTEST 2014
Φυσικά όπως κάθε χρόνο άλλωστε, τον Σεπτέµβριο η ΕΡΚΑ έλαβε µέρος στο Field Day contest από το όρος
«Μπαϊρακτάρης» πού βρίσκεται κοντά στην πόλη της Σάµου ώστε να µπορέσουν να έχουν γρήγορη πρόσβαση οι
χειριστές του σταθµού πού θα κάλυπταν τό 24ωρο του διαγωνισµού, αλλά και να µπορούν εύκολα να έλθουν οι
διάφοροι επισκέπτες µας πού ενδιαφέρονται για τον ραδιοερασιτεχνισµό.
Η βασική οµάδα πού διανυκτέρευσε στο βουνό, αποτελούνταν από τους SV8IJZ τον Γιώργο τον Σοφιανό, από τον
SV8PKJ τον Μανώλη τον Μαυρατζώτη και τον SV8CYV τον Βασίλη τον Τζανέλλη.
Σε συγκεκριµένες βάρδιες ήρθαν ο SV8FMY ο Ηλίας ο Κατσαφάδος, και ο καλός φίλος από το Βέλγιο, o ON5CT ο
Dirk o Vermulen µαζί µε την σύζυγο του Loutgart.
Εκτός προγράµµατος και εντελώς αναπάντεχα µας επισκέφτηκε από την Ικαρία και έκατσε µαζί µας, o SV8QDJ ο
∆ηµήτρης ο Καρύδας! Το κουτιά µε τά σπιτικά Ικαριώτικα τυροπιτάκια και καλτσούνια έδωσαν ένα διαφορετικό
τόνο στα γεύµατα ξηράς τροφής πού συνηθίζουµε στις
εξορµήσεις µας.
Ο καιρός αλλά και η διάδοση κατά την διάρκεια του contest ήταν εξαιρετικά. Βέβαια ο υψηλός θόρυβος στις πάνω
µπάντες των 160/80 και 40 µέτρων δεν µας επέτρεψε και
φέτος να κάνουµε κάτι σηµαντικό εκεί παρόλες τις ελπίδες
µας και τά σχέδιά µας. Κατά τά άλλα τά 15 µέτρα
κράτησαν σχεδόν όλη µέρα µε σηµαντικά ανοίγµατα προς
τά ∆υτικά, όπως επίσης και τά 10 µέτρα. Όσο για τά 20
είχαν την κλασική τους συµπεριφορά.
“fi§
& SZ8S Field Day 2014
SV8FMY ‹˚`.— .¨ SV8PKJ .˚˘—
·ˇ0/ˇ˛—
.¨ +ˇ. µµ.2¿.— :2.

.
active!

Έκπληξη για φέτος η µεγάλη συµµετοχή αµερικανικών
σταθµών / portable. Βέβαια όπως κάθε χρόνο οι
γερµανικοί portable σταθµοί µε τά πανίσχυρα σήµατά
τους έκλεψαν την παράσταση. Άλλωστε είναι γνωστό το
πόσο πολύ οι συνάδελφοι ραδιοερασιτέχνες από την
Γερµανία και την Μεγάλη Βρετανία, αγαπούν και
συµµετέχουν κατά δεκάδες στο Field Day contest!
Όσο αφορά το τελικό αποτέλεσµα ευελπιστούµε ότι θα
βρεθούµε σε µια αξιοπρεπή θέση στην κατάταξη…

ON5CT Dirk, :
SV8QDJ '˘ µ2ˇ˘

2˘
.
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SV8PKJ Μανώλης
SV8CYV Βασίλης
SV8FMY Ηλίας
… µε τά µωρά του Field Day αγκαλιά!

SV8IJZ Γιώργος.
Μετά την βάρδια στον ασύρµατο έπαιρνε
αγκαλιά το δικό του µωρό…

Και ο SV8CYV Βασίλης πάντα αµετανόητος. Mετά την βάρδια του στο HF, τρύπωνε στο βανάκι και καλούσε CQ
Transequatorial on 6m…
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Πρώτη Οκτωβρίου µας ήρθε η πρόσκληση για συµµετοχή της ΕΡΚΑ στο δεύτερο φεστιβάλ οργανώσεων και
συλλόγων πού θα πραγµατοποιούνταν µετά από µόλις δύο µέρες στην Σάµο. Ο χρόνος πού είχαµε για
προετοιµασία και το στήσιµο του περιπτέρου ήταν εξαιρετικά µικρός. Επίσης η απουσία εκτός νησιού αρκετών
µελών πού συνέπεσε εκείνες τις µέρες έκανε την συµµετοχή µας ακόµη πιο αβέβαιη.
Προς στιγµή σκεφτήκαµε να µην ανταποκριθούµε στην πρόσκληση αλλά από την άλλη δεν θέλαµε να χαθεί η
καλή ευκαιρία για προβολή του συλλόγου µας στο ευρύ κοινό από την µια και την γνωριµία µας µε τις άλλες
εθελοντικές οργανώσεις του τόπου µας αλλά και της ευρύτερης περιοχής από την άλλη.
Τά λίγα µέλη πού είχαν διαθέσιµο χρόνο εκείνη την περίοδο επωµίστηκαν την όλη διοργάνωση.
Τη πρώτη µέρα στήθηκε η βασική διακόσµηση πού αποτελούνταν από ένα πάζλ ταπετσαρία QSL καρτών και των
βραβείων από το Greek Islands On The Air-GIOTA award programme καθώς και διάφορους ραδιοερασιτεχνικούς
χάρτες και αφίσες από τις διάφορες expeditions. Ακόµη στήθηκαν οι διάφορες κεραίες, το δίκτυο τροφοδοσίας,
ηλεκτρονικοί υπολογιστές και φυσικά πολύ έντυπο υλικό.
Την επόµενη µέρα πού ήταν και η έναρξη του φεστιβάλ, νωρίς το πρωί τοποθετήθηκε ένα FT-2000 και
συµπληρώθηκε η εγκατάσταση του σταθµού επίδειξης όπως επίσης και η εγκατάσταση συλλεκτικών µηχανηµάτων
από την συλλογή του SV8CYV του Αλέξανδρου του Καρπαθίου, ο οποίος είχε αναλάβει και τις επαφές µε τους
διοργανωτές της εκδήλωσης.
Ο γραµµατέας της ΕΡΚΑ, SV8PKJ ο Μανώλης ο Μαυρατζώτης, ανέλαβε την ξενάγηση. Ο SV8DQU ο Μιχάλης ο
Κριτσωτάκης ανέλαβε την την διανοµή του έντυπου πληροφοριακού υλικού αλλά και τήν υποδοχή των
επισκεπτών. Ο SV8IJZ ο Γιώργος ο Σοφιανός, τον χειρισµό του σταθµού επίδειξης.
Επίσης ο πρόεδρος του συλλόγου µας SV8FMY ο Ηλίας ο Κατσαφάδος παρόλο το σοβαρότατο οικογενειακό
πρόβληµα πού αντιµετώπιζε προσπαθούσε σε κάθε ευκαιρία να παραβρίσκεται και να βοηθάει µε κάθε τρόπο.
Το διήµερο πού ακολούθησε η προσέλευση των συµπατριωτών µας ήταν εντυπωσιακή καθώς επίσης και το
ενδιαφέρον πού έδειξαν για το χόµπι µας.
Το ∆Σ της ΕΡΚΑ θερµά ευχαριστεί όλους όσους βοήθησαν είτε µε προσωπική εργασία είτε µε παροχή υλικών την
επιτυχηµένη παρουσία του συλλόγου µας και ευελπιστεί ότι την επόµενη φορά η παρουσία τής ΕΡΚΑ θα είναι
εξαιρετικά δυναµική.
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J48A7H (Hellenic)
‡ fi˛ˇ1ˇ˛—
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SPECIAL CALL FOR THE "END OF USE" OF A7H CORCAIR IN HELLENIC AIR FORCE
AFTER 39 YEARS IN SERVICE
FROM 11 TO 25 OKTOBER 2014
Ένα ειδικό χαρακτηριστικό κλήσεως πού ενεργοποίησε ο SV8CYR Αλέξανδρος Καρπαθίου.
sv8cyr@gmail.com
Για όσους αγαπάνε την αεροπορία και ειδικότερα τά µαχητικά αεροπλάνα σίγουρα είναι ενήµεροι για για την
απόσυρση από την επιχειρησιακή χρίση µετά από 39 χρόνια υπηρεσίας πάνω από το Αιγαίο του αεροσκάφους A7H
Corsair. Mια πραγµατική καµπή για τις µοίρες κρούσης τής Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας.
Ο SV8CYR Αλέξανδρος έχοντας «στενούς δεσµούς» έτρεξε από τις 11 έως 25 Οκτωβρίου το ειδικό χαρακτηριστικό
J48A7Hellenic για να σηµατοδοτήσει αυτό το γεγονός και παραθέτει παρακάτω λίγες από τις εντυπώσεις του:
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Αγαπητοί συνάδελφοι µε επιτυχία έφθασε στό τέλος του το Ε∆Κ J48A7H µε λίγο πρό τις 1000 επαφές (να φτάσουν
και οι κάρτες) µε την βοήθεια του Αγαπητού Βασίλη SV8CYV πού έτρεξε τις µπάντες 10, 12 & 18m, σαν guest operator από το shack µου.
Προσωπικά πραγµατοποίησα τον µεγαλύτερο αριθµό επαφών στα ψηφιακά mode. Επίσης µ αυτό το διακριτικό
έλαβα µέρος στόν διαγωνισµό RTTY Μακρόθεν και στό Ιαπωνικό RTTY της JART.
Η µεγαλύτερη απήχηση ήταν από την Αµερική και ενδεικτικά σας παραθέτω το e-mail του αγαπητού Paul πού
τελικά µας βρήκε και πραγµατοποίησε QSO σε κάθε µπάντα και mode πού τρέξαµε.

Dear Alexander,
I just had the privilege of working J48A7H @ 16:27Z hours and I would like to say congratulations on your special event station. It is sad to learn that the A7H aircraft is being taken out of
service because it is a great aircraft and I commend you for showing it in an honorable way with
the special event station.
I enjoyed very much reading the information on your QRZ.COM page and the information there
caused me to send you this email. During my time in the U.S.Navy (1960 – 1963) I had the
pleasure of being assigned to squadrons that flew the F8U Crusader and my last squadron flew
the A4D Skyhawk aircraft. I have great memories of both aircraft as I’m certain many of you do
of the A7H.
All the best and again, thank you and the entire crew who put forth the effort to put J48A7H on
the air.
73,
Mick, W3FJ

Πράγµατι ήταν ένα Ε∆Κ Περίεργο και ασυνήθιστο χωρίς υστεροβουλίες και πρωτοβουλίες (σπόνσορες)
Εύχοµαι το επόµενο να είναι ένα ακόµα που θα κάνει τη διαφορά ….. και εµείς έχουµε την δυνατότητα..

•0˚02.`0—
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--The last honour of H.A.F. to A7H Corsair
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Λίγα λόγια για το αεροσκάφος
›˛¨˛—
1974
Η κυβέρνηση της Ελλάδος, µέσα στο γενικό πρόγραµµα αναβάθµισης της Πολεµικής Αεροπορίας υπό το βάρος της
κατάληψης µεγάλου τµήµατος της Κύπρου από τους τούρκους και την επιτακτική ανάγκη να καλύψει
επιχειρησιακά τις ανάγκες βαθειάς διείσδυσης και κρούσης, παρήγγειλε 60 A-7Ε τα οποία όµως δεν είχαν την
δυνατότητα FLIR και πραγµατοποίησης εναέριου ανεφοδιασµού («φιλικού ανεφοδιασµού»). Τα υποµοντέλα αυτά
ονοµάστηκαν A-7H και η σύµβαση για την απόκτησή τους υπεγράφη τον Ιούνιο του 1974.
Ένα χρόνο µετά, τα πρώτα αεροσκάφη έφτασαν στα
αεροδρόµια της Λάρισας και της Σούδας και τέθηκαν
στην διάθεση των ιπτάµενων. Μοιράστηκαν µεταξύ
των Μοιρών 347 «Περσέας» (110 ΠΜ), 340 «Αλεπού»
και 345 «Λαίλαψ» (αµφότερες της 115 Πτέρυγας
Μάχης).

Ελληνικό TA-7C.

Έξη χρόνια µετά, το 1980 πραγµατοποιήθηκε επιπλέον αγορά 5 διθέσιων εκπαιδευτικών TA-7H.
Ταυτόχρονα, ένα από τα Α-7Η µετατράπηκε σε ΤΑ-7Η. Τέλος, ο στόλος Α-7 της Πολεµικής Αεροπορίας αυξήθηκε,
και οι δυνατότητές του αναβαθµίστηκαν µε την προσθήκη 62 A-7E και ΤΑ-7C, πλήρως εξοπλισµένων από πλευράς
συστηµάτων, από τα αποθέµατα της Αεροπορίας του Αµερικανικού Ναυτικού το 1999. Με την παραλαβή αυτών, τα
Corsair µεταφέρονται στην 116 ΠΜ και πιο συγκεκριµένα στις 335 Μοίρα Βοµβαρδισµού («Τίγρης») και 336 Μοίρα
Βοµβαρδισµού («Όλυµπος»).
Το αεροπλάνο χρησιµοποιήθηκε ως καµβάς για δύο επετειακά αεροσκάφη των προαναφερθέντων µοιρών.
Συγκεκριµένα, η 335 Μοίρα έβαψε το 2005 ένα από τα αεροσκάφη της στα χρώµατα και τις χαρακτηριστικές
ραβδώσεις µιας Τίγρης, και η 336 Μοίρα ένα ολόµαυρο, µε καλλιτεχνικές απεικονίσεις του Ολύµπου και ενός
Κουρσάρου.
Αξιοσηµείωτο είναι ότι το αεροσκάφος της 335 ΜΒ είναι ένα από τα Α-7Ε που αποκτήθηκαν από το ΑΠΝ και
πρόκειται περί βετεράνου του πολέµου του Βιετνάµ.

Τα επετειακά αεροσκάφη στις 335 Μοίρα Βοµβαρδισµού («Τίγρης») και 336 Μοίρα Βοµβαρδισµού («Όλυµπος»).
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Κατανοµή ισχύος σε AM και DSB.
Ας δούµε πολύ απλοποιηµένα πως γίνεται. Το σήµα ΑΜ, στο παράδειγµά µας, έχει συνολική ισχύ 200
Watt, η οποία διαµοιράζεται ως εξής:
100 Watt στο Φέρον κύµα.
50 Watt στην κάτω πλευρική LSB και
50 Watt στην άνω πλευρική USB.
Στο σήµα DSB, η ισχύς του φέροντος κύµατος µπορεί να προστεθεί στην ισχύ των πλευρικών, έτσι
έχουµε αύξηση της ισχύος στις πλευρικές που µεταφέρουν την πληροφορία, χωρίς να επιβαρύνεται ο
ποµπός. ∆ηλαδή αντί να έχουµε 100 Watt χαµένα στο φέρον κύµα και από 50 Watt σε κάθε πλευρική,
µοιράζουµε τα 100 Watt του φέροντος στις δύο πλευρικές και διπλασιάζουµε την ισχύ τους. Αυτή και
αν είναι οικονοµία ισχύος!
Αν και η διαµόρφωση DSB, είναι ουσιαστικά µια διαµόρφωση δοκιµών, πειραµατισµών, και
ιδιοκατασκευών, είναι µια διαµόρφωση που υπόκειται στους ίδιους κανόνες µε την διαµόρφωση ΑΜ.
Το εύρος ζώνης του σήµατος DSB σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να είναι ανεξέλεγκτο αλλά αντίθετα
να συµµορφώνεται µε το εύρος ζώνης που υποδεικνύει το Band Plan των συχνοτήτων.
Σε γενικές γραµµές, η διαµόρφωση DSB, ακολουθεί τους περιορισµούς της διαµόρφωσης ΑΜ, αφού αν
εξαιρέσουµε το καταπιεσµένο φέρον κύµα, κατά τα άλλα έχει ακριβώς το ίδιο εύρος ζώνης.
Τι είναι όµως το εύρος ζώνης µιας διαµόρφωσης, ή διαφορετικά εύρος καναλιού;
Οι συχνότητες του ραδιοηλεκτρικού φάσµατος, ή όπως τα λένε οι δηµοσιογράφοι τα «Ερτζιανά
κύµατα» ή ραδιοκύµατα, είναι «κοινόχρηστα» για όλους τους ανθρώπους, τις υπηρεσίες και τους
φορείς του πλανήτη Γη. Αυτό σηµαίνει ότι οι ίδιες συχνότητες χρησιµοποιούνται από διαφορετικούς
χρήστες την ίδια στιγµή σε όλο τον πλανήτη, για την µετάδοση κάποιου µηνύµατος, πληροφορίας,
µουσικής, εικόνας κλπ.
Για να υπάρξει µια στοιχειώδης τάξη στις ραδιοσυχνότητες, ορίστηκαν συγκεκριµένοι τρόποι
µετάδοσης, δηλαδή: ισχύς, διαµόρφωση, παρεχόµενη υπηρεσία κλπ. Στους ραδιοερασιτέχνες δύο είναι
τα κυρίαρχα στοιχεία: η µέγιστη χρησιµοποιήσιµη ισχύς, και το είδος της διαµόρφωσης. Έτσι υπάρχει
µια τάξη στην χρήση των ραδιοερασιτεχνικών συχνοτήτων.
Κάθε περιοχή συχνοτήτων έχει οριστεί να χρησιµοποιείται για µια συγκεκριµένη υπηρεσία πχ µετάδοση
µηνυµάτων µέσω κώδικα Morse σε διαµόρφωση CW, µε εύρος ζώνης 200 ΗΖ. Αυτόµατα αυτό µας
οδηγεί στο να γνωρίζουµε πόσοι σταθµοί µπορούν ταυτόχρονα να λειτουργήσουν χωρίς ο ένας να
παρεµβάλει την λειτουργία του άλλου. Για παράδειγµα, στη ραδιοερασιτεχνική περιοχή των 40m, το
φάσµα συχνοτήτων από 7000 – 7040 ΚΗΖ έχει διατεθεί για επικοινωνίες CW, µε εύρος διαµόρφωσης
200 ΗΖ.
Άρα 7040 ΚΗΖ – 7000 ΚΗΖ = 40 ΚΗΖ δηλαδή 40.000 ΗΖ.
Αν διαιρέσουµε τους 40000 ΗΖ µε τους 200 ΗΖ που είναι το εύρος ζώνης συχνοτήτων που απαιτεί η
διαµόρφωση CW, τότε βρίσκουµε ότι στην ζώνη των 7000 – 7040 ΚΗΖ χωρούν 200 ραδιοερασιτεχνικοί
σταθµοί που µπορούν να δουλεύουν - σε ιδανική περίπτωση - ταυτόχρονα, ο ένας δίπλα στον άλλο.
Αν για οποιονδήποτε λόγο εµείς χρησιµοποιήσουµε περισσότερο εύρος ζώνης, τότε αναγκαστικά ή θα
χρησιµοποιήσουν λιγότεροι ραδιοερασιτέχνες το φάσµα της περιοχής CW, ή µοιραία θα έχουµε
ανεξέλεγκτες αλληλοπαρεµβολές.
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Για να τελειώνουµε µε την σοβαρότητα του εύρους ζώνης των διαµορφώσεων, δείτε την επόµενη
εικόνα, που δείχνει πώς ακριβώς ορίζεται ένα κανάλι διαµορφωµένης εκποµπής.

Η δοµή ενός καναλιού επικοινωνίας.
Ας εξηγήσουµε τι µας δείχνει η παραπάνω εικόνα.
Ορισθείσα ζώνη: είναι το σύνολο των συχνοτήτων που διατίθενται σε
ένα κανάλι επικοινωνίας. Πχ 10 ΚΗΖ.
Καλυπτόµενη ζώνη: είναι το µέγιστο εύρος συχνοτήτων που θα
εκπέµψουµε προς τον συνοµιλητή µας.
Πχ 300 ΗΖ – 3500 ΗΖ. Επειδή µιλάµε για
διαµόρφωση DSB που έχει δύο πλευρικές συχνότητες
το µέγιστο εύρος της καλυπτόµενη ζώνης θα είναι:
3500 ΗΖ – 300 ΗΖ = 3200 ΗΖ η κάθε πλευρική
3200 ΗΖ Χ 2 πλευρικές = 6400 ΗΖ.
Άρα η καλυπτόµενη ζώνη του σήµατος DSB είναι:
6400 ΗΖ.
Ορισθείσα συχνότητα: Είναι η συχνότητα που έχει ορισθεί σαν η
κεντρική συχνότητα του φέροντος κύµατος πχ
14200 ΚΗΖ.
Χαρακτηριστική συχνότητα: Είναι η πραγµατική συχνότητα που
εκπέµπει ο ποµποδέκτης µας. ∆ηλαδή µπορεί η συχνότητα που θέλουµε να εκπέµψουµε να είναι οι
14200 ΚΗΖ, αλλά ο ποµπός µας µπορεί να «τσουλήσει» προς τα πάνω ή προς τα κάτω οπότε αλλού
πρέπει να εκπέµπουµε και αλλού πραγµατικά εκπέµπουµε.
Αυτό το «τσούληµα» της συχνότητας είναι απόλυτα φυσιολογικό, και συµβαίνει σε όλους τους
ποµποδέκτες, αναφέρεται δε και στο εγχειρίδιο χρήσης του στο τµήµα των προδιαγραφών – Specifications. ∆είτε…..
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Αν υπάρχει µια διαµόρφωση που αγαπήθηκε και υιοθετήθηκε από όλη την ραδιοερασιτεχνική κοινότητα
παγκοσµίως, είναι η διαµόρφωση SSB – Single Side Band transmission, η εκποµπή µονής πλευρικής
συχνότητας. Σχεδόν το 90% των ραδιοερασιτεχνικών επικοινωνιών, κυρίως τα DX QSO, βασίζεται
στην διαµόρφωση SSB, ενώ µια ολόκληρη βιοµηχανία την στηρίζει κατασκευάζοντας και πουλώντας
κάθε λογής «φίλτρα SSB» και παρελκόµενα.

“:¨ˆ0ˆ.`1˘

QSO 10 SSB mode 12˛—
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Σαν ραδιοερασιτέχνες µας ενδιαφέρει να φτάσει η φωνή µας όσο το δυνατόν πιο µακριά, η
διαµόρφωση SSB, είναι η δεύτερη διαµόρφωση µε την µεγαλύτερη εµβέλεια σε παγκόσµια κλίµακα,
µετά την διαµόρφωση CW που κατέχει σταθερά την πρώτη. ΟΚ µην φωνάζετε, δεν την αδικώ, η
διαµόρφωση SSB, έχει την πρωτιά της µεγαλύτερης εµβέλειας από όλες τις διαµορφώσεις φωνής,
ευχαριστηµένοι;
Λίγη ιστορία….
Η διαµόρφωση SSB, είναι µια πολύ παλιά.. προπολεµική ιστορία! Αν και στον ευρύτερο
ραδιοερασιτεχνικό χώρο άργησε να εµφανιστεί. Εφευρέτης της διαµόρφωσης SSB, είναι ο John
Renshaw Carson, παρ’ ότι δυστυχώς για εµάς, δεν ήταν Ραδιοερασιτέχνης!!! Η ηµεροµηνία της
επίσηµης γέννησής της είναι η 1η ∆εκεµβρίου 1915, ηµεροµηνία που πήρε ο Carson το δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας για την διαµόρφωση SSB.
Φυσικά µια τέτοια πολλά υποσχόµενη διαµόρφωση δεν
µπορούσε να αφήσει ασυγκίνητο το πολεµικό ναυτικό των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, αλλά και τις εταιρίες
ενσύρµατων και ασύρµατων επικοινωνιών. Έτσι το USA Navy,
ξεκίνησε τα δικά του πειράµατα πολύ νωρίς, πριν από τον
Πρώτο Παγκόσµιο πόλεµο, µε σκοπό να εντάξει την διαµόρφωση
SSΒ στις υπηρεσιακές του επικοινωνίες.
Η εµπορική χρήση της διαµόρφωσης SSB, ξεκίνησε στις 7
Ιανουαρίου του 1927, στις διατλαντικές ραδιοτηλεφωνικές
επικοινωνίες που βασιζόταν στα Μακρά κύµατα. και διασύνδεσε
την Νέα Υόρκη, µε το Λονδίνο. Μετά τον δεύτερο παγκόσµιο
πόλεµο άρχισαν και οι ραδιοερασιτέχνες συστηµατικά τα δικά
τους πειράµατα, ενώ η Αεροπορία το 1957 ξεκίνησε να
χρησιµοποιεί την διαµόρφωση SSB για τις µακρινές επικοινωνίες
των αεροσκαφών.
John Renshaw Carson, ˛ «:.2¿ˇ.—
SSB.

» 2˘— /¨. µˇ31˘—
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Ένα από τα ιστορικότερα τεύχη των «Ηλεκτρονικών Νέων», που έδωσε το σχέδιο του καλύτερου
ποµπού SSB, εκείνης της περιόδου.
Αν και η συστηµατική ενασχόληση των ραδιοερασιτεχνών άρχισε µεταπολεµικά, οι ραδιοερασιτέχνες
είχαν σποραδική εµπλοκή σχεδόν αµέσως µετά την εµφάνιση της διαµόρφωσης SSB. Οι
ραδιοερασιτέχνες
ασχολήθηκαν κυρίως µε το πρόβληµα της ολίσθησης της συχνότητας σε ποµπούς και δέκτες.
Η 21 Σεπτέµβρη 1947, είναι η ηµεροµηνία όπου πραγµατοποιήθηκε η πρώτη ολοκληρωµένη εκποµπή
σε SSB mode, στην ραδιοερασιτεχνική περιοχή των 75m από τον σταθµό W6YX, το σταθµό του
συλλόγου των φοιτητών του Πανεπιστηµίου του Στάνφορντ, µε χειριστή τον W6QYT- OG Villard τον
νεώτερο.
Το 1950 άρχισε η σκληρή µάχη µεταξύ των διαµορφώσεων ΑΜ και SSB. Η διαµάχη διήρκεσε περίπου
10 χρόνια, αλλά από το 1960 και µετά η πλάστιγγα άρχισε να κλίνει υπέρ της διαµόρφωσης SSB. Την
εποχή εκείνη στην Ελλάδα ο ραδιοερασιτεχνισµός ήταν στα σπάργανα, αλλά πολύ γρήγορα άρχισε να
εξαπλώνεται.
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Στην εξάπλωση του ραδιοερασιτεχνισµού συνέβαλλαν δύο περιοδικά της εποχής εκείνης, «Τα
Ηλεκτρονικά Νέα» και η «Τεχνική Εκλογή», αλλά και ένα πλήθος Βιβλίων µε κατασκευές ποµπών,
κυρίως ΑΜ. Την διαµόρφωση SSB, ουσιαστικά την γνώρισαν οι Έλληνες Ραδιοερασιτέχνες µε ή χωρίς
άδεια της εποχής, όταν το περιοδικό Ηλεκτρονικά Νέα δηµοσίευσε στο ιστορικό «µαύρο τεύχος» …..
ένα ποµπό SSB, µε «µετατόπιση φάσεως».
Τι είναι όµως η διαµόρφωση SSB;
Η διαµόρφωση SSB αγαπητοί µου συνάδελφοι είναι η ίδια η διαµόρφωση ΑΜ, κοµµένη στα δύο! Για
τον λόγο αυτό, όλα όσα διαβάσατε στην διαµόρφωση ΑΜ, ισχύουν και στην διαµόρφωση SSB. Αν
λοιπόν κάποιος θεώρησε περιττό να διαβάσει την διαµόρφωση ΑΜ, πριν συνεχίσει να διαβάζει την
διαµόρφωση SSB, ας ρίξει µια µατιά στην διαµόρφωση ΑΜ, και γιατί όχι και στην DSB, ώστε να
µπορέσει να παρακολουθήσει µε περισσότερη ευκολία τις επόµενες γραµµές.
Για να δούµε…..
Η διαµόρφωση SSB είναι ένας γρίφος, άλλοι λένε ότι είναι µισή διαµόρφωση ΑΜ, και σταµατούν εκεί,
και άλλοι γεµίζουν 100 σελίδες µε µαθηµατικούς τύπους και στο τέλος ο αναγνώστης πονοκεφαλιάζει
και εγκαταλείπει την ανάγνωση.
Εµείς θα δούµε την διαµόρφωση SSB, όσο πιο πρακτικά µπορούµε, ώστε όλα όσα θα αποκοµίσετε από
την ανάγνωση αυτών των γραµµών, να σας είναι χρήσιµα στην πράξη.
∆είτε µε προσοχή την επόµενη εικόνα….
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Στην εικόνα βλέπουµε ένα σήµα ΑΜ. Παρατηρήστε ότι και οι δύο πλευρικές του είναι ακριβώς οι ίδιες,
µε άλλα λόγια, το CQ DX που λέτε στο µικρόφωνο, µεταφέρεται δύο φορές! Μια στην επάνω πλευρική
–USB, και µια στην κάτω πλευρική – LSB. ∆ηλαδή το φέρον κύµα του σταθµού µας – carrier,
µεταφέρει κάτι σαν το παρακάτω…
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Είναι φανερό ότι αυτό είναι µια κραυγαλέα σπατάλη γιατί:
Το φέρον κύµα έχει διπλάσιο εύρος.
Καταναλώνεται περίπου τριπλάσια ισχύς, περισσότερη από την αναγκαία.
Το χειρότερο από όλα είναι ότι όταν τελικά το σήµα ΑΜ φτάσει στον δέκτη, αυτό χρησιµοποιεί µόνο
την µία από τις δύο πλευρικές συχνότητες – φώραση – για να την οδηγήσει στο µεγάφωνο. Η άλλη
πλευρική απορρίπτεται! ∆ηλαδή το σήµα µε τις δύο πληροφορίες φεύγει από την Ελλάδα, ταξιδεύει
στην ιονόσφαιρα, και όταν φτάσει στον προορισµό τους πχ στην Αγγλία, ο δέκτης του ανταποκριτή
µας χρησιµοποιεί µόνο την µια από τις δύο πλευρικές για να την στείλει στο µεγάφωνο και να
ακουστεί το CQ DX µας. Η άλλη πλευρική µεταφέρεται άδικα.
∆είτε…
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Στο σήµα SSB, γίνεται το εξής: αρχικά ο ποµπός µας δηµιουργεί ένα σήµα DSB µε δύο πλευρικές, και
ένα «συµπιεσµένο» φέρον κύµα. Στην συνέχεια «κόβει» την µια πλευρική συχνότητα, και το
συµπιεσµένο φέρον κύµα, και εκπέµπει µόνο την πλευρική που επιλέξαµε USB ή LSB. Έτσι
εξοικονοµούµε και εύρος ζώνης συχνοτήτων, και καταναλισκοµένη ισχύ.
∆είτε την επόµενη εικόνα…

§:˚˛:˛¨˘
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Στην εικόνα βλέπουµε το block διάγραµµα ενός ποµπού SSB, απλοποιηµένο όσο δεν πάει άλλο. Ο
ταλαντωτής δηµιουργεί την συχνότητα που εκπέµπουµε πχ 7180 ΚΗΖ. Όταν αρχίσουµε να µιλάµε
µπροστά στο µικρόφωνο ο ενισχυτής χαµηλής συχνότητας – AF, ενισχύει το µικροφωνικό σήµα και το
οδηγεί σε µια βαθµίδα που λέγεται ισοσταθµισµένος διαµορφωτής.
Στον ισοσταθµισµένο διαµορφωτή φτάνει και το σήµα της συχνότητας εκποµπής από τον ταλαντωτή,
από την µίξη τους, ο ισοσταθµισµένος διαµορφωτής, δηµιουργεί ένα σήµα DSB. Ένα σήµα δηλαδή
όπου έχει δύο πλευρικές µε την φωνή µας, και ένα αρκετά καταπιεσµένο φέρον κύµα.
Στην συνέχεια το σήµα DSB, οδηγείται σε ένα σύστηµα φίλτρων τα οποία φροντίζουν να αφαιρέσουν
όσο περισσότερο φέρον είναι δυνατόν, και µια από τις δύο πλευρικές, σύµφωνα µε την επιλογή µας. Σε
γενικές γραµµές οι ραδιοερασιτέχνες από 10 ΜΗΖ και κάτω εκπέµπουν σε LSB, και από 10 ΜΗΖ και
επάνω σε USB.
Στην πραγµατικότητα, ποτέ δεν αφαιρείται τελείως το φέρον κύµα, πάντοτε υπάρχει ένα µικρό
ποσοστό που εκπέµπεται αλλά είναι πρακτικά απειροελάχιστο. Οι κατασκευαστές των ποµποδεκτών το
αναφέρουν στις προδιαγραφές τους.
Τυπικά η συµπίεση του φέροντος κύµατος ενός σύγχρονου ποµποδέκτη SSB, είναι µεγαλύτερη από 40
dB. Αυτό σηµαίνει πρακτικά ότι ένας ποµποδέκτης µε ισχύ 100 Watt, εκπέµπει ένα ανεπιθύµητο φέρον
κύµα ισχύος 0.01 Watt! δηλαδή πρακτικά απολύτως τίποτε.

•:¨
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SSB.

Τέλος, το σήµα LSB ή USB, ενισχύεται από διάφορους ενισχυτές χαµηλής παραµόρφωσης, και
εκπέµπεται στον «αέρα».
¿˙˛/˛¨

/˘ µ¨˛ˇ˜`.—

SSB.

Με φίλτρα.
Υπάρχουν διάφοροι µέθοδοι για να δηµιουργηθεί ένα σήµα SSB. Η πιο διαδεδοµένη µέθοδος είναι µε
την χρήση φίλτρων, τα οποία αποκόπτουν την πλευρική ζώνη που θέλουµε, και το φέρον κύµα.
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Υπάρχει πληθώρα κυκλωµάτων που δηµιουργούν σήµα SSB, άλλα περίπλοκα, και άλλα πολύ απλά,
ανάλογα µε το κόστος του ποµποδέκτη. Σε γενικές γραµµές οι κατασκευαστές των ραδιοερασιτεχνικών
ποµποδεκτών έχουν τυποποιήσει τον τρόπο µε τον οποίο οι ποµποδέκτες τους δηµιουργούν το σήµα
SSB, σε άµεση συνάρτηση µε το κόστος του κάθε ποµποδέκτη.
Στην επόµενη εικόνα µπορείτε να δείτε ένα πολύ απλό κύκλωµα δηµιουργίας ενός σήµατος SSB, µε
την χρήση κρυσταλλικών φίλτρων.

·.ˇ/0¨˜

µ. /˘ µ¨˛ˇ˜`.—

1 µ.2˛— SSB, µ0 ˇ12.˚˚¨
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Ένα «καλό» σχέδιο για την κατασκευή ποµπού SSB, µπορείτε να δείτε στις επόµενες εικόνες…
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http://www.zerobeat.net/g3ycc/ssbtx.htm

.

H δηµιουργία σήµατος SSB µε την µέθοδο της µετατόπισης φάσεως, ήταν πολύ διαδεδοµένη στους
ραδιοερασιτέχνες του πάλαι ποτέ «Ανατολικού Μπλοκ». Ο λόγος είναι ότι δεν είχαν πρόσβαση στην
αγορά των κατάλληλων κρυσταλλικών φίλτρων, για την κατασκευή SSB ποµπών τους.
Αυτούς τους ιδιοκατασκευασµένους ποµπούς SSB, µε µετατόπιση φάσεως, τους καταλαβαίναµε
αµέσως, από την µπάσα, βραχνή και «τενεκεδένια» διαµόρφωση που είχαν.
Προς Θεού, δεν θέλω να µειώσω έστω και στο ελάχιστο τους τότε «ανατολικούς» συναδέλφους, απλά
υπενθυµίζω κάτι πασίγνωστο στους παλαιούς ραδιοερασιτέχνες, και δίνω ένα «στίγµα» της ποιότητας
αυτής της διαµόρφωσης στους νεότερους ραδιοερασιτέχνες που εκ των πραγµάτων δεν µπορούν πλέον
να την ακούσουν.
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Πώς όµως δηµιουργείται αυτό το σήµα SSB;
Εδώ η δηµιουργία των δύο πλευρικών ζωνών γίνεται µε την µετατόπιση της φάσεως του σήµατος της
υψηλής συχνότητας του ταλαντωτή, και της χαµηλής συχνότητας του µικροφώνου κατά 900 µοίρες.
∆ηλαδή η άνω πλευρική – USB, και η κάτω πλευρική – LSB, διαφέρουν κατά 90 µοίρες. Στην
συνέχεια, επιλέγουµε µε ένα διακόπτη ποια από τις δύο πλευρικές θα εκπέµψουµε. ∆είτε τα επόµενα
σχήµατα….

•˛ ˚
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Στην παραπάνω εικόνα βλέπουµε το δικτύωµα που µετατοπίζει την φάση της υψηλής συχνότητας κατά
90, και αποτελείται από το κύκλωµα Thomson C10,L1a, το δευτερεύον κύκλωµα C12, L1b, R7, L2
και τους ισοσταθµισµένους διαµορφωτές USB/LSB, που αποτελούνται από τα ποτενσιόµετρα R8,C15
D1, D2 για τα USB, και R9,C16, D3,D4 για τα LSB. Τέλος το πηνίο L3a δηµιουργεί τις συνθήκες
αποκοπής του φέροντος κύµατος λειτουργώντας σαν σηµείο αναφοράς.
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Τέλος τα πηνία L3/L4 κάνουν την τελική µετατόπιση φάσεως, και την ζεύξη
µε την επόµενη βαθµίδα του ενισχυτή υψηλής συχνότητας.
Στην επόµενη εικόνα, φαίνεται η σύνδεση του κυκλώµατος µετατόπισης της
ακουστικής συχνότητας, µε το κύκλωµα µετατόπισης της υψηλής
συχνότητας. Όπως βλέπετε υπάρχει άµεση αντιστοίχηση του κάθε
κυκλώµατος µετατόπισης φάσεως AF, µε το αντίστοιχο κύκλωµα
µετατόπισης φάσεως RF.
Σε γενικές γραµµές η κατασκευή ενός ποµπού SSB µε την µέθοδο της
µετατόπισης φάσεως είναι πιο οικονοµική από την αντίστοιχη των
κρυσταλλικών φίλτρων, για τον λόγο αυτό χρησιµοποιείται στις
ιδιοκατασκευές πολλών ραδιοερασιτεχνών.
Βέβαια κάθε τι απλό, δεν είναι πάντοτε και ποιοτικό, σε γενικές γραµµές το
σήµα SSB που προκύπτει από την µετατόπιση φάσεως διακρίνεται:
Για την
χαµηλότερη
ποιότητα που
έχει σε σχέση
µε το κρυσταλλικό.
Για την αστάθεια που πολλές φορές
παρουσιάζεται, εξ αιτίας της µεταβολής
των φάσεων, λόγω της θερµικής
µεταβολής των εξαρτηµάτων.
Η µετατόπιση φάσεως είναι µια τεχνική
λύση ανάγκης, ώστε οι ραδιοερασιτέχνες
που έχουν περιορισµένη «τσέπη», ή
περιορισµένη πρόσβαση στην αγορά των
ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων, να µπορούν
να κατασκευάσουν ποµπούς SSB.
Για λόγους συνέπειας, θα πρέπει να σας
ενηµερώσω ότι τα σχέδια που
χρησιµοποίησα για το SSB µε µετατόπιση
φάσεως βρίσκονται στο «θρυλικό» διπλό
τεύχος 84/85 των Ηλεκτρονικών Νέων,
Οκτώβριος / Νοέµβριος 1973. Το Άρθρο
έχει επιµεληθεί ο συνάδελφος Νίκος
Κοντσές SV1DA.
‹ /¨.1/01˘
µ02.2:¨1˘—

2
˚
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Στην επόµενη εικόνα µπορείτε να δείτε
το σχέδιο ενός ποµπού SSB, µε
µετατόπιση φάσεως…
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Ένα σήµα SSB, είναι ένα «ευαίσθητο» σήµα, οποιαδήποτε κακοποίηση του, µε οποιονδήποτε τρόπο
οδηγεί σε παραµόρφωση του ακουστικού αποτελέσµατος στο µεγάφωνο του συνοµιλητή µας, ή στην
δηµιουργία ανεπιθύµητων «Splatters» - παρεµβολών σε γειτονικές συχνότητες.
Οι ποµποδέκτες SSB, είναι θαύµατα της αναλογικής τεχνολογίας, που όµως απαιτούν από τον χειριστή
τους σεβασµό. Το απλούστερο που πρέπει να κάνει ένας ραδιοερασιτέχνης που σέβεται τον εαυτό του
και τους συναδέλφους ραδιοερασιτέχνες, είναι να εκπέµπει ένα σωστό και µη παραµορφωµένο σήµα. Η
διαδικασία είναι πολύ απλή, ας την δούµε….
Σχεδόν όλοι οι σύγχρονοι ποµποδέκτες, δίνουν στον χειριστή τους την δυνατότητα να ρυθµίσει την
ενίσχυση του µικροφωνικού σήµατος, είτε µέσω λογισµικού από το MENU, είτε µέσω ενός χειροκίνητου
ποτενσιοµέτρου – MIC Gain.
Η ρύθµιση του µικροφωνικού σήµατος σε ένα ποµποδέκτη SSB είναι απαραίτητη για δύο λόγους:
Για να µπορεί ο ραδιοερασιτέχνης να ρυθµίσει την ισχύ εξόδου του ποµπού του.
Για να ρυθµίσει την απολαβή του µικροφωνικού σήµατος σε ένα τέτοιο σηµείο, ώστε και ο
ποµποδέκτης να λειτουργεί µέσα στην γραµµική περιοχή.
Όλοι οι ποµποδέκτες SSB, εκπέµπουν τόσο µεγαλύτερη ισχύ, όσο πιο δυνατά µιλάµε στο µικρόφωνο.
Άρα όταν µιλάµε σιγά, ο ποµποδέκτης εκπέµπει µε µικρή ισχύ, όταν µιλάµε δυνατά, ο ποµποδέκτης
εκπέµπει µε µεγαλύτερη ισχύ.
Η ρύθµιση του Mic Gain.
Το σωστό είναι να ρυθµίσουµε το µικρόφωνο µας σε ένα τέτοιο σηµείο, ώστε αν τοποθετήσουµε το
µικρόφωνο σε απόσταση 5 cm, από το στόµα µας, και µιλώντας φυσιολογικά, σαν να συζητούµε µε
κάποιο φίλο µας όταν πίνουµε το καφεδάκι ή το τσιπουράκι µας, ο ποµποδέκτης µας να «βγάζει την
ισχύ του», τα 10, 100, 200 ή 400 Watt που έχει προβλέψει ο κατασκευαστής του. Όλοι οι σύγχρονοι
ποµποδέκτες είναι εφοδιασµένοι µε ένα πολύ-όργανο το οποίο µεταξύ άλλων µετρά και την ισχύ
εξόδου του ποµπού µας. Μιλώντας λοιπόν φυσιολογικά µπροστά στο µικρόφωνο, ρυθµίζουµε το Mic
Gain, τόσο, όσο η ισχύς εξόδου να µην
ξεπερνά την προβλεπόµενη από τον κατασκευαστή του.

•˛
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Είναι λάθος να τερµατίζουµε το Mic gain του µικροφώνου και να φωνάζουµε δαιµονισµένα: ΟΟΟΟΟλα,
ΟΟΟΟΟΟΟλα, 1-2-3-4, ΟΟΟΟΟλα, ΟΟΟλα, 1-2-3-4, προσπαθώντας να «πικάρει» το σήµα στα 10-100
-200 ή 400 Watt του µηχανήµατος µας. Όταν το Βαττόµετρο δείχνει 80 Watt, ο ποµποδέκτης εκπέµπει
100 Watt, απλά το όργανο δεν προλαβαίνει να µετρήσει την µέγιστη ισχύ που εκπέµπουµε αλλά
περίπου το 80% .
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Άρα τα 80 Watt στο βαττόµετρο, είναι 100 Watt, εκποµπής, και τα 100 Watt στο βαττόµετρο, είναι 120
Watt στην εκποµπή. Οι ποµποδέκτες µας δεν πρέπει να ξεπερνούν την προβλεπόµενη ισχύ τους,
διαφορετικά και η διαµόρφωση παραµορφώνεται, και τα «splatters» που εκπέµπουµε θα εκτείνονται
αρκετούς χιλιόκυκλους πάνω και κάτω από την συχνότητα που εκπέµπουµε.
Το ALC – Automatic – Limiter Control
Στα απλά Ελληνικά σηµαίνει αυτόµατος έλεγχος για τον περιορισµό της ισχύος του ποµποδέκτη µας.
Είναι ένα κύκλωµα µε πολλούς ρόλους, οι κυριότεροι είναι:
Περιορισµός της ισχύος του ποµποδέκτη µας για να τον προστατεύσει σε περίπτωση αύξησης των
στασίµων κυµάτων.
Μεσολαβεί για να εµφανιστούν στο πολύ-όργανο του ποµποδέκτη µας η ισχύς εξόδου του, τα στάσιµα
κύµατα, και η ασφαλής περιοχή ενίσχυσης του µικροφώνου µας!!!
Περιορίζει την ισχύ εξόδου του ποµποδέκτη µας στην περίπτωση που λόγω µεγάλης ενίσχυσης του
µικροφωνικού σήµατος, ο ποµποδέκτης υπεροδηγείται σε ισχύ µεγαλύτερη από την προβλεπόµενη.
Πράγµατι η ποιότητα του σήµατος SSB, εξαρτάται άµεσα από το ποσοστό της διαµόρφωσης, και την
ισχύ εξόδου. Για τον λόγο αυτό δεν αρκεί να «ανοίξουµε» το Mic Gain τόσο, όσο να «βγάλει» ο
ποµποδέκτης µας την ισχύ του, αλλά πρέπει να γίνει και σε συνάρτηση µε τις ενδείξεις του οργάνου
ALC.
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Αφού ρυθµίσουµε το Mic Gain στο σηµείο όπου το βαττόµετρο του µηχανήµατος δείχνει να βγάζει όλη
του την ισχύ, στην συνέχεια, επιλέγουµε την λειτουργία ALC.
Μιλάµε µε φυσιολογική φωνή µπροστά στο µικρόφωνο, και παρατηρούµε αν η ένδειξη ALC, βρίσκεται
µέσα στην ασφαλή περιοχή ή όχι. Αν η ένδειξη περνά µέσα στην «κόκκινη» περιοχή του οργάνου, τότε
ελαττώνουµε την ενίσχυση του µικροφώνου από το Mic Gain, τόσο, ώστε η ένδειξη να µην περνά στην
κόκκινη περιοχή.
Με την συνδυασµένη αυτή ενέργεια, και η διαµόρφωση µας είναι η προβλεπόµενη από τον
κατασκευαστή, και η ισχύς µας βρίσκεται µέσα στα όρια που προβλέπει.
Έτσι έχουµε ένα «καθαρό», και απαραµόρφωτο σήµα SSB. Το κέρδος κάθε ραδιοερασιτέχνη δεν είναι
να βγάλει την µέγιστη δυνατή ισχύ από τον ποµποδέκτη του µε ένα παραµορφωµένο σήµα, αλλά ένα
σήµα µέσα στα πλαίσια της προβλεπόµενης ισχύος µε την λιγότερο παραµορφωµένη διαµόρφωση.

§:1:.1

µ. .:

2¨—˛/˘˜`0—

ˇ˙

µ¨1˘— 2˛

ALC, :.1`˜12˛

:˛ µ:˛/¿2˘

.

Αγαπητοί συνάδελφοι οι ποµποδέκτες µας είναι τεχνολογικά θαύµατα. Χιλιάδες Μηχανικοί και τεχνικοί
κάθε ειδικότητας, εργάζονται για να πάρετε στα χέρια σας ένα ποµποδέκτη, που εργάζεται άψογα αν
ακολουθείτε τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης που τον συνοδεύει.
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Αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να το διαβάζετε µε προσοχή, όχι µόνο για να µάθετε τον χειρισµό του
ποµποδέκτη σας, αλλά και για να µην αλλοιώσετε τις προδιαγραφές του. Για παράδειγµα, η στάθµη
των ανεπιθύµητων εκποµπών του ποµποδέκτη σας, το εύρος ζώνης της διαµόρφωσής σας, και η ισχύς
εξόδου του, είναι απολύτως
αλληλένδετα.
Πολλοί συνάδελφοι
«κατσαβιδιάζουν» λογισµικά
ή κυριολεκτικά τους
ποµποδέκτες τους, µε σκοπό
να βελτιώσουν την
διαµόρφωση τους ή την ισχύ
εξόδου του. Το αποτέλεσµα
είναι ο ποµποδέκτης να
οδηγείται εκτός
προδιαγραφών, και το
εκπεµπόµενο σήµα SSB, να
είναι παραµορφωµένο, να
«splatt-άρει» τους
γειτονικούς σταθµούς, και
να γεµίζει τις
ραδιοσυχνότητες µε
ανεπιθύµητα παρασιτικά
σήµατα – Spurius.
Τώρα θα δούµε πόσο
σοβαρό είναι να «πειράζουµε» την διαµόρφωση και την ισχύ ενός ποµποδέκτη SSB. Ισχύς, εύρος
διαµόρφωση, και ανεπιθύµητες εκποµπές είναι αλληλένδετες.
Ας διαβάσουµε µαζί µεγαλόφωνα, το εννοώ, τι λέει ο κατασκευαστής του συγκεκριµένου ποµποδέκτη.
Με τάση τροφοδοσίας 13.8 Volt, ο ποµποδέκτης έχει ισχύ εξόδου έως 100 Watt σε διαµόρφωση SSB.
Με αυτή την ισχύ των 100 Watt, εκπέµπει ανεπιθύµητες συχνότητες µε ισχύ 50 dB, κάτω από την ισχύ
της επιθυµητής εκποµπής, δηλαδή εκπέµπει 100 επιθυµητά Watt, και 0.001 Watt ανεπιθύµητες
εκποµπές. Αυτά ισχύουν όταν το εύρος ζώνης των συχνοτήτων της διαµόρφωσης που εκπέµπουµε
βρίσκονται µεταξύ 400 – 2600 ΗΖ.

5-9 Report

•˛

ˆ0ˇ˛:0ˇ¨˛/¨

2˛

¶0˚`/.

§¨˜.`˛

41

∆ηλαδή ο κατασκευαστής εγγυάται την ποιότητα του σήµατος SSB, όταν ο χειριστής δεν αποφασίσει
να «βελτιώσει» τον ποµποδέκτη του σε ισχύ και διαµόρφωση, διαφορετικά η ποιότητα του
εκπεµπόµενου σήµατος SSB, βρίσκεται εκτός προδιαγραφών, και φυσικά εις βάρος της ποιότητας του
σήµατος, και εις βάρος των υπολοίπων ραδιοερασιτεχνών οι οποίοι θα ενοχλούνται από τις
ανεπιθύµητες εκποµπές, τα splatters, κλπ.
Ο συγκεκριµένος ποµποδέκτης έχει την τάση να έχει «πρίµα» διαµόρφωση, αφού δεν ξεκινά από τους
300 ΚΗΖ, αλλά από τους 400 ΗΖ, και τελειώνει στους 2600 ΚΗΖ. Οι 400 ΗΖ και οι 2600 ΗΖ, είναι
τέσσερις φορές πιο χαµηλής έντασης από την κεντρική συχνότητας της διαµόρφωσης που είναι οι 1500
ΗΖ. ∆ηλαδή το συνολικό εύρος που θα καταλαµβάνει η εκποµπή αυτού του ποµποδέκτη σε SSB, θα
είναι 2200 ΗΖ. Αν ο ραδιοερασιτέχνης θέλει να «βελτιώσει» την διαµόρφωση του, τότε θα πρέπει να
ενισχύσει ή να υποβιβάσει τις συχνότητες που θέλει, αρκεί το εύρος ζώνη που θα καταλαµβάνει η
εκποµπή του να µην υπερβαίνει τους 2200 ΗΖ, διαφορετικά η διαµόρφωση θα «ξεχειλώσει», θα
απλωθεί, και θα γεµίσει η µπάντα splatters και όχι µόνο. Για να το κατορθώσετε αυτό, θα πρέπει αν
ενισχύετε τις χαµηλές συχνότητες να υποβιβάζετε τις υψηλές έτσι ώστε το συνολικό εύρος να µην
υπερβαίνει τους 2200 ΗΖ, και το αντίστροφο.
Τώρα κατά πόσο αυτό είναι δυνατόν, αυτό εξαρτάται από τις δυνατότητες του εξοπλισµού, και τις
γνώσεις του ραδιοερασιτέχνη. Ξέρουµε ότι άλλο είναι το ιδανικό και άλλο το δυνατό. Προσπαθήστε να
κρατήσετε το εύρος της εκποµπής σας κοντά σε αυτό που έχει ορίσει ο κατασκευαστής του ποµποδέκτη
σας ώστε να µην δηµιουργείται προβλήµατα στους άλλους ραδιοερασιτέχνες.
Η διαµόρφωση SSB, είναι µια διαµόρφωση για επικοινωνία µεγάλων αποστάσεων, µε ικανοποιητική
ποιότητα φωνής και τίποτε άλλο. Όσο και αν προσπαθήσετε να την βελτιώσετε, το αποτέλεσµα εκ των
πραγµάτων θα είναι περίπου ίδιο: µια διαµόρφωση φωνής, χαµηλής ποιότητας. Κάτω από αυτό το
πρίσµα πριν βάλετε το χέρι στην τσέπη, σκεφτείτε το εξής:
Τα χρήµατα που θα διαθέσετε, ή οι µετατροπές – επεµβάσεις στ
ον ποµποδέκτη σας το αξίζουν πραγµατικά; Μήπως µπαίνετε σε µια ταλαιπωρία απλά για να
ικανοποιήσετε τις ακουστικές «ευαισθησίες» της παρέας σας, ενώ δεν το έχετε πραγµατική ανάγκη;
Ποιο απλά: Μήπως εσείς πληρώνετε το ακουστικό «γούστο» των φίλων σας;
Στις δύσκολες ηµέρες που ζούµε, καλό είναι να πληρώνουµε για πράγµατα που πραγµατικά θα
βελτιώσουν τον σταθµό µας. Σκεφτείτε τι πραγµατικά χρειάζεται ο σταθµός σας, και µην παρασύρεστε
από συστάσεις φίλων.
Σε καµιά περίπτωση µην επιτρέψετε να ανοιχθεί ο ποµποδέκτης σας και να γίνουν επεµβάσεις στα
κυκλώµατα της διαµόρφωσης. Η αλλαγή στις τιµές πυκνωτών και αντιστάσεων, και ακόµα χειρότερα η
παράκαµψη ή η προσθήκη επιπλέον κυκλωµάτων, µπορεί να οδηγήσει τελικά σε αύξηση του εύρους
της ζώνης των ακουστικών συχνοτήτων που εκπέµπει ο σταθµός σας, αλλά αυτό γίνεται εις βάρος των
υπολοίπων συναδέλφων, κάτω από τις διαµαρτυρίες των οποίων θα αναγκαστείτε να ξαναπεριορίσετε
το εύρος της ζώνης που εκπέµπετε.
Στο επόµενο άρθρο θα ασχοληθούµε µε την διαµόρφωση FM, την Βασίλισσα της διαµόρφωσης των
VHF/UHF/SHF συχνοτήτων. Μέχρι τότε να είστε καλά, να χαίρεστε τις οικογένειές σας, το χόµπι µας,
καλές δουλειές, και υγεία πάνω από όλα.
– ·˛˚˚

·˛˚˚
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CQ WW CW 2014

Όπως είχαµε ανακοινώσει, δεν
είµαστε έτοιµοι για το contest
αλλά θα συµµετείχαµε, έστω
για τη χαρά της συµµετοχής.
Έτσι
την
Παρασκευή
28
Νοεµβρίου, οι SV1DPJ, SV1CIB
και SV2FWV ανηφόρισαν νωρίς
το πρωί, προς το σταθµό στον
Κοκκινόλογγο.
Η αποστολή ήταν να µπορέσουν
να συνδέσουν το ίντερνετ στο
σπίτι του κ. Λαµπρακόπουλου
(πατέρα του προέδρου της
ΕΡ∆Ε), κι από κει στο σταθµό.
Ο κ. Λαµπρακόπουλος είναι ο
πρώτος που θα έχει ίντερνετ
στον
οικισµό
του
Κοκκινόλογγου
και
προσφέρθηκε να µας
επιτρέψει την πρόσβαση, κάτι για το οποίο τον ευχαριστούµε. Από κει θα βγάζαµε ένα link ώστε να
έχουµε επιτέλους πρόσβαση στο διαδίκτυο και µεις. Το
µεσηµέρι όλα ήταν έτοιµα και τα computer του
σταθµού έκαναν συνεχώς επανεκινήσεις και update,
προς µεγάλη χαρά όλων µας.
Νωρίς το απόγευµα έφθασαν και οι υπόλοιποι:
SV1DPI, SV1CQG, SV1UK, λίγο αργότερα ο SV1SN.
∆υστυχώς δε µπόρεσε να έρθει ο γερανός ώστε να
βάλουµε την κάθοδο στο καινούριο µας παιχνίδι: την
κεραία 2 στοιχείων για τα 40µ.
Επίσης δε λειτουργούσαν οι beverages, λόγω του ότι
δεν προλάβαµε να τοποθετήσουµε το διακόπτη, καθώς
και δεν είχαµε ρότορα στην 2η κεραία του multiplier
σταθµού.
Στα προβλήµατα προστέθηκε η αλλαγή πλεύσης του
SV1RP και του SV1BDO, που την τελευταία στιγµή,
µάθαµε ότι δε θα έρχονταν τελικά.
Με το που έπεσε το σούρουπο, προστέθηκε κι άλλο
ένα: το ίντερνετ που τόσο µοχθήσαµε όλη µέρα,
κόπηκε. Απ' ότι αποδείχθηκε ήταν βλάβη της γραµµής
του ΟΤΕ, η οποία αναµένουµε να αποκατασταθεί τις
επόµενες µέρες.
Ούτε clusters Λοιπόν ούτε τίποτα. Τουλάχιστον η
διοικητική µέριµνα λειτουργούσε καλά και κάναµε ένα
υπέροχο δείπνο την Παρασκευή το βράδυ...

5-9 Report

•˛

ˆ0ˇ˛:0ˇ¨˛/¨

2˛

¶0˚`/.

§¨˜.`˛

43

Το διαγωνισµό άρχισαν οι SV2FWV και
SV1CIB. Ενώ από ρυθµό QSO είµαστε
πολύ καλά, η έλλειψη clusters µας
οδήγησε σε πολύ λίγους multipliers. Το
πρωί συνέχισαν οι SV1DPI και SV1DPJ.
Με το που χάραξε όµως, το ίντερνετ
ξανάρθε. Η πλάκα που έγινε δεν
περιγράφεται.Όλοι
έλεγαν
ότι
ο
πρόεδρος πλήρωσε µόνο για ίντερνετ
την ηµέρα και άλλα τέτοια. ∆υστυχώς
όµως τώρα που ήρθε το ίντερνετ, η
κεραία
του
2ου
σταθµού
δεν
περιστρεφόταν.
Αποτέλεσµα
να
χάνουµε πολύ χρόνο για να πάρουµε
κάποια multiplier και κάποια να µην τα
ακούµε καθόλου, αφού η κεραία
κοίταζε µόνιµα προς Αµερική. Το
απόγευµα και µετά, δίναµε αυτή την κεραία στο run σταθµό και έπαιρνε την άλλη ο mult και κάτι
ψιλογίνονταν... Έτσι έβλεπες κάποιες ώρες να
µην υπάρχει καν χειριστής στο δεύτερο σταθµό...
Το Σάββατο το πρωί ανέβηκε και ο Αναστάσης
SY1ALH. Απλώσαµε τις καθόδους για τις beverεγκαταστήσαµε
τον
καινούριο
ages
και
διακόπτη,κατασκευής SV1ELF.
Ο Αναστάσης κόλλησε τόσους κονέκτορες, που θα
το βλέπει στον ύπνο του...
Ο διακόπτης αυτός θα επέτρεπε να µοιράζονται τις
κεραίες λήψεως και οι δύο σταθµοί. Η λογική του
απλή: κάθε κεραία καταλήγει σε µια θέση του.
Μετά υπάρχει ένα σπλίτερ που µοιράζει την κάθε
κεραία σε δυο διακόπτες µε ρελέδες, ξεχωριστό
για κάθε σταθµό...
Το απόγευµα ευτυχώς ήρθε και ο Κώστας
SV1CQN, και προστέθηκε στους χειριστές.
Οι υπόλοιποι ετοιµάζαµε τις τελυταίες
λεπτοµέρειες της 40άρας, αφού ο
χειριστής του γερανού, µας ειδοποίησε
ότι θα έρχονταν αργά το απόγευµα. Κι
έτσι έγινε...
Ο Βασίλης SV1DPJ ανέβηκε πάνω στο
καλάθι και µε τη βοήθεια του γερανού,
τοποθέτησε την καινούρια κάθοδο, και το
καλώδιο του ρότορα, υπό το φως του
φεγγαριού κι ενός µεγάλου φακού που
είχε ο SV1CQG!!!

Μετά περάσαµε τα καλώδια όπως θα έπρεπε και νοµίζαµε ότι
τελειώσαµε. ∆υστυχώς δε βλέπαµε όσο καλά θα θέλαµε, ώστε να
ανεβάσουµε τον τηλεσκοπικό πύργο της κεραίας και την αφήσαµε
την κεραία στα 13 µέτρα.
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Βάζοντας όµως το καλώδιο στο ρότορα,
διαπιστώσαµε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο
ρότορας δεν έδειχνε ότι θα έπρεπε. Νέα
στενοχώρια. Μετά το δείπνο, αποφασίσαµε να τον
ξαναελέγξουµε. Το ίντερνετ είχε χαθεί πάλι και
αυτό ήταν το τέλος, αφού ουσιαστικά δεν
ξανάρθε. Ο πρόεδρος δεν είχε πληρώσει ούτε για
τις Κυριακές και αργίες!!! Απελπισµένοι και
ξαναδοκιµάζοντας το ρότορα όµως, διαπιστώσαµε
ότι λειτουργούσε και προφανώς απλά την πρώτη
φορά δεν είχε µπει καλά το βύσµα. Η ώρα ήταν 11
µµ το Σάββατο... Ότι έπρεπε για Ιαπωνία στα 40µ.
Γυρίσαµε την κεραία κι έγινε αρκουδοπόλεµος!!! Η
απόδοση της κεραίας ξεπέρασε και τα πιο τολµηρά
όνειρά µας. Το pileup όχι απλά δεν σταµατούσε
ποτέ, αλλά ήταν ιδιαίτερα άγριο...
Μ' αυτά και µ' αυτά, καταφέραµε να κάνουµε
πολλά QSO στα 40µ κι έτσι να σπάσουµε το ρεκόρ
µας της προηγούµενης χρονιάς. Κάτι που δεν το
περιµέναµε µε τίποτα. Καταλάβαµε ότι µε αυτή την
κεραία, µπορούµε να κάνουµε σπουδαιότερα
πράµατα. Αφού τόσο χαλαρά, σπάσαµε το σκορ
της περασµένης χρονιάς, είµαστε έτοιµοι για άλλα
κόλπα πλέον...
Την Κυριακή πάντως τα άλλα κόλπα ήρθαν από
τον πρόεδρο, Παναγιώτη SV1HKH, ο οποίος
ανέλαβε τη διοικητική µέριµνα κι έδωσε ρέστα µε
τα υπέροχα φαγητά που ετοίµασε: Καυτερές
µακαρονάδες, λουκάνικα, µπριζόλες έδωσαν και
πήραν, σε σηµείο που οι χειριστές βάρυναν και το
έριξαν στον ύπνο...
Όσο ήταν το ίντερνετ (το Σάββατο δηλαδή) κάναµε και Livestreaming τους χειριστές και από κάποια
και µετά στιγµή και τον ήχο του run σταθµού. Για
πολλές περισσότερες ώρες ανεβάζαµε το σκορ µας και
την πρόοδό του στο http://cqcontest.net/view/
readscore.php. Ήταν και τα δυο πολύ εντυπωσιακά.
Αφενός να βλέπεις τους χειριστές, να ακούς το pileup
και παράλληλα να βλέπεις την άνοδο του σκορ και τη
µάχη µε τους άλλους σταθµούς που είναι κοντά.
Ελπίζουµε αυτές οι δυο ευκολίες να γίνουν µόνιµες για
µας αλλά και για άλλους σταθµούς.
Για το τέλος.... Περάσαµε πολύ ωραία. Ξεχαστήκαµε
από τα προβλήµατα του ΕΝΦΙΑ, των τελών
κυκλοφορίας, της τρόικας και άλλων τινών τεράτων και
αφιερωθήκαµε στο ραδιοερασιτεχνισµό για ένα
ολόκληρο ΣΚ.
Τώρα τα κεφάλια πάλι µέσα µε µία µόνο σκέψη: "Πότε
είναι το επόµενο;"

Όλες οι φωτογραφίες στο picassa
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…

SV8/SV2FPU Thasos isl IOTA EU-174

Αγαπηµένοι φίλοι & φίλες συνάδερφοι ραδιοερασιτέχνες και µη, εύχοµαι σε εσάς και
τις οικογένειές σας υγεία, τύχη και προκοπή!
Τελειώνοντας και την εκδήλωση του Χάµφεστ της Θεσσαλονίκης ο Παπαφούνης
ήθελε λίγο να χαλαρώσει… µακριά από το άστυ… µα και κάπου σχετικά κοντά… µε
θάλασσα και να είναι και νησί… η ανοικτή πρόσκληση που είχε από τον ∆ηµήτρη
SV2FQP επιτέλους ενεργοποιήθηκε και όλα ήταν έτοιµα και από τις δύο πλευρές… το
διάστηµα φιξαρίστηκε για τις 14 Σεπ 2014 και για χρονική περίοδο 5 ηµερών… έτσι θα
δινόταν η ευκαιρία στον Παπαφούνη να χαλαρώσει µέσα στους ήχους του µορς ενώ
παράλληλα ο ∆ηµήτρης να προσφέρειι µία <Α1> κλάσης φιλοξενία!
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Ο εξοπλισµός φορτώθηκε στα εντευκτήρια της ΕΡΒΕ από τους SV2BOI, SV2RJV,
SV2RMK & SY2AWE και το ταξίδι ξεκίνησε…Άφιξη στο λιµένα της Κεραµωτής και
χωρίς καθυστέρηση επιβίβαση στο πλοίο της γραµµής για Θάσο!

Σε λιγότερο από µία ώρα συναντιόντουσαν οι 2 ραδιοερασιτεχνικοί συµµαθητές και
µετά τα καλωσορίσµατα σε εστιατόριο της περιοχής δεν άργησε να έρθει και η σχετική
έρευνα… νυχτιάτικα… του περιβάλλοντα χώρου, που την εποµένη θα έπρεπε να
αναρτηθεί η συνήθης ύποπτη 2 στοιχείων Quad…
Η κεραία όπως και όλος ο εξοπλισµός στήθηκαν την εποµένη ενώ τα πρώτα 4 qso
έγιναν πρωινιάτικα µε τα δίπολα του ∆ηµήτρη πριν ξεκινήσει η οµοβροντία στο
14003… και το ρολόι έδειχνε 11.52utc…
Οι πέντε ηµέρες πέρασαν µε µοναδικές στιγµές που συνέβαλαν τόσο η παγκόσµια πανελλήνια ραδιοερασιτεχνική κοινότητα όσο και η ευρηµατικότητα του ΕφΚιουΠέα!

·.:.3˛˘—

.¨

SV2FQP '˘

µ2ˇ˘—

! ,1˛—
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Ξεναγήσεις, µπάνιο, φρεσκοψαρεµένα ψάρια, αρκετή ξεκούραση και επαφές πάντα
όµως holiday style!Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς µου τους Έλληνες
ρ/ε που µε τσαγανό κατάφεραν και έσπασαν τα πάιλαπς και µπήκαν στο λογκ:
SV1CQN, SV1DPI, SV1EDY, SV1EMX, SV1FTY, SV1QCQ, SV1QT, SV1RHL,
SV1UK, SV1UL, SV2AOK, SV2BFN, SV2BRT, SV2CLJ, SV2DCD, SV2DGH (6
qso), SV2FLC, SV2GNC, SV2HTX, SV2JAO (7 qso), SV2MCD, SV2RJO,
SV2RJV, SV2YC, SV3FUO, SV5BYR, SV5DKL, SV5KKU, SV7BIP, SV7BOT,
SV7GBR, SV8EUX, SV8LMQ, SV9CJO, SV9COL, SV9FBG, SV9RGI
…για την ιστορία έγιναν 2.621 επαφές µε 88 ραδιοχώρες (81 κλειδί και 62 φωνή)… οι
κάρτες ήδη είναι έτοιµες και αποστέλλονται...

·.:.3˛˘—
12˘1˘

& HA1YA Gabi – HA0HW Laci & '˘ µ2ˇ˘— SV2FQP 20ˇ¨
µ0 1¯˘210¨—
˜¨. 0ˇ.`0— , . µ:0˚˛3¨˚˛1˛3`0—
˛
!

…Άξιο µνείας η επίσκεψη που έκανε ο Laci HA0HW µαζί µε την οικογένειά του, ενώ
την εποµένη ανταποδόθηκε γνωρίζοντας και τον Gabi HA1YA… γιατί τελικά τι αξίζει
περισσότερο από ένα eyeball qso!
Κλείνοντας θέλω να εκφράσω την ευαρέσκεια µου προς τον ∆ηµήτρη SV2FQP για όλα
όσα οργάνωσε, ούτως ώστε η παραµονή του Παπαφούνη στην Θάσο να µείνει
ανεξίτηλα χαραγµένη στην µνήµη του!
73
·.:.3˛˘—
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Apache Labs Anan-200D

Type:

Amateur HF/VHF SDR transceiver

Frequency range:
Tuning steps:
Mode:

TX: 10-160 m + WARC / 6 m RX: 0.01-55 MHz

Depending on software

Allmode, depending on software

Channels/memory management:
Repeater shift/offset:
Power supply:

Depending on software

Depending on software

13.8 VDC

Antenna impedance/connector: 50 ohms / 3*BNC (RX/TX) + 1*BNC (RX)
Dimensions (W*H*D):
Weight:

265*80*220 mm (10.4*3.15*8.66")

4.5 Kg (9.92 lbs)

Other features: Three front ends of which two are independent phase coherent.
Supported sampling rates: 48/96/192/384 KHz. Up to 1.152 MHz spectrum
display. Full duplex, any split over the entire range. Ethernet connection.
Diversity capable.
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…

-… χάζεψες… δεν φώναξα εγώ ταχυδρόµος… αλλά ο 2./ˇ
µ˛—!... 00000 !!!! έκαναν µε µια φωνή
και οι δύο κάρτες… και πλήρη σιωπή επικράτησε στο δωµάτιο… αυτό το δωµάτιο που τόσο καιρό είχε
να ανοίξει η πόρτα του, τόσο καιρό είχε να καθίσει κάποιος στην αφράτη πολυθρόνα, τόσο καιρό είχε
να πάρει µπρος το σκονισµένο βραχέο και να ξεχυθούν στον χώρο οι µαγευτικοί ήχοι του µορς, της
φωνής, των ψηφιακών… τουλάχιστον έσπασε η µονοτονία του διαλόγου των δύο καρτών και κάτι νέο
θαρρείς πως θα ερχόταν…

… και όντως η φωνή του ταχυδρόµου έσπασε µία πολύµηνη γλυκιά µονοτονία και το αναπάντεχο, το
απρόσµενο, το ξαφνικό δεν άργησε να ‘ρθει… Η πόρτα του χώρου του ασυρµάτου άνοιξε και οι
κοκαλωµένοι µεντεσέδες γέµισαν το δωµάτιο µε τον χαρακτηριστικό τους ήχο… βήµατα δρασκέλισαν
τα σκονισµένα σανίδια και επιτέλους η πολυθρόνα αισθάνθηκε πως είναι κι αυτή χρήσιµη… οι δύο
κάρτες, οι πρωταγωνιστές της ιστορίας µας, γύρισαν και κοίταξαν αποσβολωµένες η µία την άλλη ενώ
η ησυχία ήταν τέτοια που θαρρείς στο βάθος ακουγόταν ακόµη και οι χτύποι των µικρών τους
καρδιών… ο χαρτοκόπτης µπήκε βαθιά στο ευαίσθητο χάρτινο εσωτερικό του φακέλου και το
περιεχόµενό του ξεδιπλώθηκε στα µάτια του :
‘… λόγω της ανύπαρκτης ραδιοερασιτεχνικής δραστηριότητας είµαστε στην δυσάρεστη θέση να σας
προειδοποιήσουµε ότι αν δεν πραγµατοποιήσετε µέχρι τέλους του έτους 15.000 επαφές κατ’ ελάχιστο
θα αναγκαστούµε να διαγράψουµε από τις λίστες των επίσηµων ραδιοχωρών την κατά τα άλλα
υπέροχη χώρα σας…’ διάβασε ο αγαπητός ·.1¨
, ο µοναδικός ραδιοερασιτέχνης στην χώρα µε το
διακριτικό Τάνκο 2 Όσκαρ!
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Ο Πασάι ήταν ένας πολύ δραστήριος κάτοικος του Τουβαλού, και ασκούσε το λειτούργηµα του
πάστορα στην προτεσταντική χριστιανική εκκλησία του Τουβαλού. Με αυτό το έγγραφο που του ήρθε
θα έπρεπε να βάλει µέσα στο ιδιαίτερα φορτωµένο καθηµερινό του πρόγραµµα και την
ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα…
-… µωρή τα άκουσες τα νέα?
-… τα άκουσα και δεν µου αρέσει καθόλου ξέρεις…
-… και γιατί δεν σου αρέσει?
-… γιατί θα χάσω την πρωτοκαθεδρία, τα φώτα της δηµοσιότητας θα πέσουν αλλού και εγώ, η κάρτα
του Παπαφούνη, θα έχω µοίρα…
-… δεν σκας µε την µοίρα σου και να συνεχίσεις µε τα γκοµενάκια… τι κάνανε… τους πήρε χαµπάρι ο
Τζίµης…
…τοκ τοκ τοκ…
-… ποιος είναι παρακαλώ?
-… Αστυνοµία, ανοίξτε παρακαλώ…
-… ξύπνα καµπούρη, σκούντησε ο Τζίµης τον Αντρέα µα που να πάρει χαµπάρι… του πέταξε ένα
σεντόνι και φόρεσε όπως όπως το παντελόνι ενώ ταυτόχρονα άνοιγε την πόρτα µε το δεξί και µε το
αριστερό ανέβασε αστραπιαία το φερµουάρ…
-… παρακαλώ?, είπε ο Τζίµης προσπαθώντας από την µία να ξυπνήσει κι από την άλλη να συνδέσει τα
ασύνδετα…
-… χαίρετε… µπορείτε να µας επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας?
-… εεεε, ναι, αµέσως, Τζιµ Μάσντολ ονοµάζοµαι, µισό λεπτό να πάρω το τσαντάκι µου…
-… µην κάνετε τον κόπο κε Μάσντολ, το τσαντάκι σας βρίσκεται στην αστυνοµική διεύθυνση, όπως και
το νοικιασµένο αυτοκίνητο…
-… µισό λεπτό, τι είναι αυτά που µου λέτε, δεν καταλαβαίνω τίποτε… ρε καµπούρηηηηηηηηηηη ξύπνα,
οι γκόµενες µας έκλεψαν…
-… έτσι έγινε αγαπητή µου και από εκεί που βρισκόµουν στην αστυνοµία τσουπ ξαναβρέθηκα στην
θαλπωρή της πλάτης του Τζίµη κρεµασµένη από το θρυλικό τσαντάκι… ο οποίος αποχαιρέτησε τον
καµπούρη, ανταλλάξανε κινητά, αγκαλιάστηκαν και µετά τον Αντρέα τον καµπούρη δεν τον ξανάδα… ο
Τζίµης µπήκε στο αµάξι, άνοιξε την µίζα, αλλά µία σκέψη του ήρθε κατά νου… άνοιξε το φερµουάρ από
το τσαντάκι και…
-… έλα ρε συ µην µας κόβεις στο καλύτερο… εσένα σκέφτηκε έλα µη µε τυραννάς…
-… ε, λοιπόν, ναι… έπιασε τον φάκελο στα χέρια του, µε κοίταξε, τον κοίταξα κι εγώ µε ένα βλέµµα
αγελαδίσιο και τον παρακάλεσα νοερά να µε πάει στο πλησιέστερο ταχυδροµείο…
-… εσύ αρκετά τράβηξες… φτάνει… ως εδώ! και µε πέταξε στο κάθισµα του συνοδηγού…
-… γραµµατόσηµο για Τουβαλού παρακαλώ
-… ορίστε παρακαλώ…
-… ευχαριστώ…
-… ουφφφφφ!

¶0`¯02.¨

…

5-9 Report

•˛

ˆ0ˇ˛:0ˇ¨˛/¨

2˛

¶0˚`/.

§¨˜.`˛

51

DX NEWS
•˛

DX Calendar /˘ µ˛1¨002.¨

›/¨.`20ˇ˘
:ˇ˛1:˙0¨.
2˛ . 0`.¨
02—
£:—

˙.

˜`02.¨
:ˇ˛˙01

µ.

120
µ¨

.
.

/0`20 2˛ DX Calendar ¿0¨

‹ :ˇ2˘
12˚˘
2˘ ˘ µ¿ˇ. :˛
˘ µ0ˇ˛ µ˘`. ).
‹ /020ˇ˘
˝¿ˇ020 ˜ˇ

2

˙0

12˚˘
.:

‹ 2ˇ`2˘ 12˚˘
..2ˇ¿˝020
0

µ0 2`2˚˛
/¨.ˆ¯020

0`.¨

2˛ /.2

:˛¨˛

. 21¨

:ˇ13.2˛

˚0— ˛¨ DX :˚˘ˇ˛3˛ˇ`0—

2ˇ0`— 12˚0— .

«PERIOD till xx/xx» ..3¿ˇ020
12˘
2 ˘ µ0ˇ˛˚˜¨˛
, ¿— 2˘ ˘ µ0ˇ˛ µ˘`.

µ0 2`2˚˛
.2
.
µ0 2`2˚˛
˙¿˚020

.

«CALL» ..3¿ˇ020

«REF xxxx» ..3¿ˇ02.¨
. /0`20 0:` :˚¿˛
˚0:2˛

12˘

˘ µ0ˇ˛ µ˘`.
2˘— DX :˚˘ˇ˛3˛ˇ`.—
2¿˚˛— 2˘— /ˇ.12˘ˇ¨˛:˛`˘1˘—

DX :˚˘ˇ˛3˛ˇ`.

µ0 ¿.
.ˇ¨˙
µ¿ˇ0¨0— ˜ˇ

, µ0 0:¨˜ˇ.

µµ.2¨

2¨

µ 12˛ Bulletin :˛
:ˇ¿:0¨
.:
2˘ DX :˚˘ˇ˛3˛ˇ`0—
.

+¨. . /0`20 2˘ data base :˛
:0ˇ¨¿˛2.¨
µ0 2˛— .ˇ¨˙ µ˛— 2˛— 2
0:¨10320`20
2˛ : http://www.425dxn.org/425/indbulle.html

DX Bulletins :ˇ¿:0¨

. §:
(till…

ˇ0¨¯02.¨
.
.

“
:˛¨.
.:
2¨—00ˇ˜˛:˛¨10¨—
1.— 0/¨.3¿ˇ0¨
¨/¨.`20ˇ.
.¨ ˙¿˚020 . 0`120 .
µ˘ :˛¨˛
µ0˙˛/¨˛`
µ¨ .:˚
.˚˚
.˚
¨/¿. 0`.¨
0:¨10320`20
2 DX SUMMIT http://www.dxsummit.fi/ .¨ 12˛ :0/`˛
search . ˆ˚020
2˛ call sign .¨ . 2˛ ˝020
12˛ mode .¨ 12˘
µ:2.
:˛
1.— 0/¨.3¿ˇ0¨
2¨—
˘ µ0ˇ˛ µ˘`0— :˛
..3¿ˇ0¨
2˛ 425 DX News 2¨ ˙. /ˇ.12˘ˇ¨˛:˛¨˘˙0`
…
fi.˚

˜¨

.¨

:˛˚˚

new one!

73 to all of you!
___________________________________________________________________
*******************************************************************
___________________________________________________________________

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

.

5-9 Report
22 November 2014

•˛

ˆ0ˇ˛:0ˇ¨˛/¨

2˛

§¨˜.`˛

A.R.I. DX Bulletin

No 1229
===========================
*** 4 2 5 D X N E W S ***
******* CALENDAR *******
===========================
Edited by I1JQJ & IK1ADH
Direttore Responsabile I2VGW
PERIOD
till 22/11
till 23/11
till 23/11
till 23/11
till 23/11
till 23/11
till 23/11
till 23/11
till 23/11
till 24/11
till 24/11
till 24/11
till 25/11
till 25/11
till 26/11
till 27/11
till 27/11
till 28/11
till 30/11
till 30/11
till 30/11
till 30/11
till 30/11
till 30/11
till 30/11
till 01/12
till 01/12
till 01/12
till 02/12
till 02/12
till 02/12
till 03/12
till 05/12
till 05/12
till 05/12
till 09/12
till 09/12
till 12/12
till 12/12
till 14/12
till 26/12
till 31/12
till 31/12
till 31/12
till 31/12
till 31/12
till 31/12
till 31/12
till 31/12
till 31/12
till 31/12

CALL
REF
YB8RW/p and YB8OUN/p: Banggai Islands (OC-208)
1228
CO0SS: special station
1228
FK/JA0JHQ: New Caledonia (OC-032)
1227
HI2DX: Isla Saona (NA-122)
1213
JA3HBF/5, JA3KGF/5, JA3FGJ/5: Shodo (AS-200)
1228
PW2BA: Ilha do Bom Abrigo (SA-024)
1228
YC8ROP/p, YC8RBI/p, YB8SX/p: Siau Island (OC-210)
1228
YC8TDK/p and YC8UVH/p: Siau Island (OC-210)
1228
ZX2CA: Ilha do Cardoso
1228
3B9HA: Rodrigues Island (AF-017)
1224
FO4BM/p, FO8AA/p: Mangareva (OC-063),French Polynesia 1227
W7O: special callsign
1228
W1AW/4: Florida
1228
W1AW/5: Arkansas
1228
RI59ANT: Bellingshausen Station, So. Shetlands
1191
4S7DLG: Sri Lanka
1229
YB9/DL7UVO and YB9/DL3KZA: Flores Island (OC-151)
1228
3B8JB and 3B8HB: Mauritius (AF-049)
1228
7V60R, 7V7V, 7W9A, 7Y9A: special event stations
1226
GA, MA, 2A: special prefixes (Scotland)
1184
LZ1164SIM: special callsign
1184
S79VR: Seychelles (AF-024)
1209
VU4KV: Andaman Islands (AS-001)
1229
YL2014 special callsigns
1191
ZW75PSO: special callsign
1226
PJ4/W4PA, PJ4/WF7T, PJ4/S53R: Bonaire (SA-006)
1228
V47NT and V47T: St Kitts (NA-104)
1227
ZD8JR: Ascension Island (AF-003)
1228
FS/K9EL: St Martin (NA-105)
1227
J79CR: Dominica (NA-101)
1229
ZD8O: Ascension Island (AF-003)
1227
5X1XA: Uganda
1229
D44KS: Boa Vista (AF-086), Cape Verde
1227
J6/DL7VOG: St. Lucia (NA-108)
1225
XT2AW: Burkina Faso
1227
AT1JCB: special callsign
1227
AU2JCB: special callsign
1229
5R8IC: Sainte-Marie Island (AF-090)
1225
VP8KF: Falkland Islands (SA-002)
1229
PD6SINT: special station
1228
PJ2/PA0VDV: Curacao (SA-099)
1227
CW30A and CV3D: special callsigns
1183
DB50FIRAC: special event callsign
1182
DJ60DXMB: special callsign
1184
DL60JMZ: special event callsign
1182
DQ25GRENZE: special callsign
1184
EI1100WD: special callsign
1214
II4CDN: special callsign
1221
IY1EY: special event station
1225
LM1814: special event callsign
1182
OM44LTE: special callsign
1190
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till 31/12
S567O: special callsign
1185
till 31/12
TC10SWAT: special callsign
1188
till 31/12
W100AW: ARRL's centennial special callsign
1179
till 31/12
YT0PUPIN: special callsign
1183
till December D2SG: Angola
1184
till 05/01/2015 S507SLG and S507PMC: special stations
1228
till 31/01/2015 D8A: Jang Bogo Station, Antarctica
1186
till 01/02/2015 RI1ANC: Vostok Station, Antarctica
1173
till 28/02/2015 JW/UA3IPL: Spitsbergen (EU-026)
1226
till Feb 2015 DP0GVN: Neumayer III Station (Antarctica)
1180
till Feb 2015 RI1ANT: Mirny Station, Antarctica
1173
till 05/03/2015 J79XBI: Dominica (NA-101)
1226
till 16/03/2015 TK/G4BKI: Corsica (EU-014)
1219
till Mar 2015 CE9OJZ: South Shetland Islands (AN-010)
1203
till Mar 2015 RI1ANR: Antarctica
1226
till 10/04-2015 4S7KKG: Sri Lanka
1227
till Jul 2015 4U20B: special callsign (Italy)
1212
till 20/09/2015 YO555BU, YP555BU, YQ555BU, YR555BU: special stations 1224
22/11-25/11
JI3DST/5 and JS6RRR/5: Shodo (AS-200)
1229
22/11-30/11
VP2EIM, VP2ERJ, VP2EWX: Anguilla (NA-022)
1227
22/11-04/12
8Q7DV: Maldives (AS-013)
1227
22/11-06/12
HC2ANT/8, HC2AO/8, HC2OGT/8: Galapagos (SA-004)
1229
22/11-06/12
HC2RAT/8 and HC2RCT/8: Galapagos (SA-004)
1229
22/11-06/12
HC2RMT/8 and HC2WAT/8: Galapagos (SA-004)
1229
22/11-06/12
J34O: Grenada (NA-024)
1221
22/11-06/12
TM55BM: special callsign (France)
1229
23/11-28/11
CE0Y/PG5M: Easter Island (SA-001)
1228
23/11-01/12
TA0/LZ1CNN, TA0/LZ1DCW, TA0/LZ1MBU: Bozcaada (AS-099) 1227
23/11-01/12
TA0/LZ1NK, TA0/LZ2UW, TA0/LZ3FN: Bozcaada (AS-099) 1227
23/11-01/12
TA0/LZ3ND,TA0/LZ3YY,TA2TX/0,TA3D/0: Bozcaada (AS-099) 1227
23/11-01/12
VP2EAQ and VP2EAR: Anguilla (NA-022)
1228
23/11-02/12
CE0Z/CE5WQO: Juan Fernandez (SA-005)
1227
23/11-03/12
C6ADX and C6AYL: Exuma (NA-001), Bahamas
1229
24/11-01/12
FM/UT5UGR and TO7A: Martinique (NA-107)
1227
24/11-23/11/2015 4A5XX: special callsign
1229
25/11-01/12
KH8B: Pago Pago (OC-045), American Samoa
1227
25/11-02/12
PJ4/K2SX and PJ4/K4BAI: Bonaire (SA-006)
1228
25/11-02/12
PJ4/KU8E and PJ4/W2LK: Bonaire (SA-006)
1228
25/11-02/12
PJ4S: Bonaire (SA-006)
1228
25/11-03/12
P40W: Aruba (SA-036)
1229
25/11-03/12
PZ5AV: Suriname
1229
25/11-03/12
YN2CC: Nicaragua
1227
25/11-06/12
E51RAT: Rarotonga (OC-013), South Cook Islands
1229
25/11-24/12
3W3O: Vietnam
1229
26/11-01/12
9Y4/VE3EY: Trinidad (SA-011)
1229
26/11-01/12
T88WX: Koror Island (OC-009), Palau
1229
26/11-01/12
VP2MDX, VP2MFD, VP2MKC, VP2MXU: Montserrat (NA-103) 1229
26/11-02/12
4K0CW: Azerbaijan
1227
26/11-02/12
6W1RW: Senegal
1229
26/11-02/12
OX3LX: Disko Island (NA-134)
1227
26/11-02/12
V4/WJ2O: St. Kitts (NA-104)
1228
26/11-02/12
W1AW/3: Delaware
1229
26/11-02/12
W1AW/5: Louisiana
1229
26/11-02/12
W1AW/KP4: Puerto Rico
1229
26/11-03/12
V5/DK9IP and V55V: Namibia
1229
26/11-03/12
V73TM and V73XP: Arno (OC-029), Marshall Islands
1229
26/11-04/12
5K0A: San Andres Island (NA-033)
1228
26/11-17/12
6Y6N: Jamaica (NA-097)
1229
27/11-01/12
9H3OG and 9H3TX: Malta (EU-023)
1229
27/11-01/12
V26K: Antigua (NA-100)
1229
27/11-01/12
ZF2EE: Cayman Islands (NA-016)
1229
28/11-02/12
3B9JB and 3B9HB: Rodrigues (AF-017)
1228
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28/11-04/12
V63DX, V63ZP, V6A: Pohnpei (OC-010), Micronesia
1219
29/11-30/11
9M6NA: Labuan Island (OC-133), East Malaysia
1227
29/11-30/11
II0C: Sardinia (EU-024)
1229
29/11-30/11
TC0A: Bozcaada (AS-099)
1227
29/11-30/11
TX8C: Noumea (OC-032), New Caledonia
1229
30/11-02/12
VP8SGK: South Georgia (AN-007)
1227
November
JG8NQJ/JD1: Minami Torishima (OC-073)
1222
November
ZD9A: Gough Island (AF-030)
1229
01/12-06/12
E6XG: Niue (OC-040)
1209
01/12-31/12
LZ1748SMH: special callsign
1184
02/12-09/12
PJ2/DL1NX: Curacao (SA-099)
1228
03/12-06/12
T88ER: Koror Island (OC-009), Palau
1229
06/12-30/05/2015 JW9JKA: Bear Island (EU-027), Svalbard
1227
07/12-10/12
5T0ITU: special callsign (Mauritania)
1219
22/12-02/01/2015 JD1BOI and JD1BON: Chichijima (AS-031), Ogasawara
1229
27/12-28/12
WW1USA: special event station
1212
27/12-04/01/2015 JI3DST/6: Kuchino Island (AS-049)
1229
28/12-04/01/2015 W2HRU: special event station (NA-026)
1229
December
C6ATS: Bahamas tour (NA-001, NA-113, NA-054, NA-048) 1227
December
DP1POL: Neumayer III Station Antarctica
1229
December
JG8NQJ/JD1: Minami Torishima (OC-073)
1222
01/01-04/02/2015 9M2MRS: Penang Island (AS-015), West Malaysia
1221
05/01-11/01/2015 TX5W: Raivavae (OC-114), Austral Islands
1225
15/01-31/01/2015 EP6T: Kish Island (AS-166)
1227
16/01-26/01/2015 C5X: The Gambia
1227
January
2015 C6ATS: Bahamas tour (NA-001, NA-113, NA-054, NA-048) 1227
January
2015 DP1POL: Neumayer III Station Antarctica
1229
January
2015 K1N: Navassa Island (NA-098)
1226
16/02-23/02/2015 TI9A: Cocos Island (NA-012)
1229
February 2015 C6ATS: Bahamas tour (NA-001, NA-113, NA-054, NA-048) 1227
February 2015 DP1POL: Neumayer III Station Antarctica
1229
11/03-01/04/2015 7QAA: Malawi
1216
March
2015 C6ATS: Bahamas tour (NA-001, NA-113, NA-054, NA-048) 1227
13/04-21/04/2015 J88PI: Palm Island (NA-025)
1229
April
2015 C6ATS: Bahamas tour (NA-001, NA-113, NA-054, NA-048) 1227
November 2015 VK0EK: Heard Island
1224
***************************************************************************
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
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GIOTA POSEIDON AWARD - 30 HELLENIC ISLANDS
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Greek Islands On The Air – GIOTA award programme.
DXpeditioners

GIOTA DXpeditioners Award – 3 GREEK ISLANDS
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GIOTA DXpeditioners «ODYSSEY» Award – 6 GREEK ISLANDS
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