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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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  60   METERS   

                 «THE ROCK BAND» 

 

Το κτίριο  της  ITU  στην  Γενεύη της  Ελβετίας  όπου και ο  

Ηοspitality    σταθµός   4U1ITU. 

 

Τον  Νοέµβριο του  2015 από τις 2 έως τις 27  έλαβε  χώρα  στην Γενεύη  
το WRC-15     Παγκόσµιο Συνέδριο  στην ITU  . 
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 Σε  αυτό  συζητήθηκε  το Frequency  Allocation  για τα  60 µέτρα σε 
παγκόσµια  βάση  κάτι  που είχε  να κάνει µε τους  Ραδιοερασιτέχνες από  
το   WRC-79  όπου  είχαν  δοθεί τότε τα  WARC 30-17-12 µέτρα… 

 

  

 

 

Tα  60  µέτρα  παγκοσµίως.    Μπλε  περιοχές µε άδειεςΜπλε  περιοχές µε άδειες  

                                                                                              Πράσινες  µε πειραµατικές  άδειεςΠράσινες  µε πειραµατικές  άδειες  

                                                                                              Κόκκινες  µόνο  έκτακτες  ανάγκεςΚόκκινες  µόνο  έκτακτες  ανάγκες  

                                                                                              Θαλασσί  ειδικές  άδειες Θαλασσί  ειδικές  άδειες   

 

 

Η γειτονική Βουλγαρία η Ουγγαρία ακόµη  και η Σοµαλία έχουν  

Α∆ΕΙΕΣ  ...   

 

ΓΙΑΤΙ  ???    

 

Τα  100   W  από  την Βουλγαρία  πιστεύετε  ότι  δεν ακούγονται  

Και  τα  15  W της  Ελλάδος  παρενοχλούν ...   
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Ιονόγραµµα  που  αποδεικνύει  την F2   ΜUF επικοινωνίες   NVIS 
Γι αυτό  και την ονοµάζουν  σταθερή συχνότητα  επικοινωνίας  
σαν  Βράχος  ... Solid Rock   

 

 

Η περιοχή των 60 Μ για ραδιοερασιτεχνική χρήση   ξεκίνησε  στις  Η.Π.Α.  
στις 3 Ιουλίου του 2003. 

 

Στο    WRC-12  καθορίστηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως η ισχύς τα  
κανάλια , διότι αυτή η περιοχή  είναι η µοναδική που διαθέτει και 
συγκεκριµένα  κανάλια για ποιο εύκολη  και αυτόµατη επικοινωνία  
µεταξύ  κρατικών  δικτύων  εκτάκτων αναγκών . 

 

Στα  είδη εκποµπής  που επιτρέπονται  είναι  το  SSB  αλλά  
αυστηρά   USB    
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Το    PSK31 
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To   CW 

 

 

 

Επίσης  η ισχύς  δεν πρέπει να υπερβαίνει τα  100 W  ERP  δηλαδή   100 
W  σε  ένα απλό δίπολο  που έχει  0 dBd  gain. 
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 Ή  QRP  µε αντίστοιχη  κεραία  υψηλότερου   gain  ... αντιστοιχία  στο  
www.5-9report.gr  τεύχος  128 σελίδα 14-16 

Επειδή  σε πολλές χώρες  η ισχύς  είναι  στα 15  W  και µάλιστα σε 
δευτερεύουσα  χρήση  καταλαβαίνετε  πόσο  προσοχή χρειάζεται  για να 
µην ενοχληθούν άλλα δίκτυα  . Το  εύρος των 15 kHz    είναι και αυτό 
οριακό  γι αυτό  η περιοχή  δεν επιτρέπει  contest  .  

Στον πίνακα που  ακολουθεί  παρουσιάζονται  τόσο το φάσµα  αλλά και 
τα κανάλια. 

 

Πολλοί  διαµαρτύρονται  για  την χρήση  καναλιών  και τα παρο- 
µοιάζουν µε τα παλαιά   CB  στην ουσία εξυπηρετούν κρατικά και δίκτυα 
άµεσου ανάγκης  χωρίς την χρήση  VFO  που απαιτεί κάποια εµπειρία 
Αλλά  και εύκολα να ολισθήσει  η συχνότητα  από  απλούς  χειριστές. 
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Στους  ραδιοερασιτεχνικούς  ποµποδέκτες  που έχουν δυνατότητα  για 
την κάλυψη και  συχνοτήτων  εκτός των κλασικών  η ποιο  ασφαλής 
µέθοδος είναι  στην επιλεγµένη συχνότητα να  κάνετε FIX  (LOCK) to 
VFO   σας. Η  και η τοποθέτηση  των συγκεκριµένων  στην µνήµη. 

 

 

 

Η πλειονότητα  παγκοσµίως  υποστηρίζει  την χρήση   VFO  σε αντίθεση  
µε τα  κανάλια  στις  Η.Π.Α  πριν  το συνέδριο το  64% ψήφισε  κανάλια  
το  34 %  VFO  και το 2 %  χωρίς  γνώµη. 

 

Αντίθετα  οι χώρες  που  απείχαν  είναι η Αυστρία το Βέλγιο, το ΗΒ, 

Η Ουγγαρία η Ιρλανδία το Μοντενέγρο, και η Πολωνία.  

Ενώ  αρνητικά  (κατά του  VFO)  το  Αζερµπαϊτζάν, η Γερµανία ,η 
Ρουµανία, η Ρωσσία, και η Γαλλία. 

 

Εµείς  όπως  ΠΑΝΤΑ   ΑΠΟΝΤΕΣ  ΘΕΤΙΚΑ  Ή ΑΡΝΗΤΙΚΑ για να δούµε 
τώρα  µέχρι την 1 Ιανουαρίου  2017  θα  υπάρξει  κάποια διαβούλευση  
από  το  Υπουργείο  ή τους  συλλόγους  ή ακόµα και από κάποιους  
«ενδιαφερόµενους» ή  θα περάσει άπρακτη  και αυτή η ευκαιρία ... 
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Στο  WRC-15  λάµψαµε  δια της  ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΑΣ   ούτε  προτάσεις ούτε   
Courdinators   ίσως  λόγω  -οικονοµικής  δυσπραγίας- αλλά  χρειάζεται  
και η συµµετοχή  σε  τέτοιες  διεθνείς  συναντήσεις  έστω και δια 
αντιπροσώπου. 

 

Ο   SV1XV  µας  ενηµερώνει στις  27 Μαίου 2015  ότι η 
ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ άδεια στην Ελλάδα  στον  SZ1SV  ΕΛΗΞΕ  ΚΑΙ ∆ΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  στην χώρα µας ...  

 

∆ηλαδή πως  να υπάρξει άλλη δραστηριότητα υπάρχει άλλος –οι  σταθµοί  
µε άδεια για δραστηριότητα ???  ή  Γιάννης πίνει  ... Γιάννης κερνάει ... 

 

Έχει  γίνει κάποια  κίνηση ?   

 

Θυµάµαι  πριν µερικές δεκαετίες  που στο  αεροδρόµιο της Γενεύης  οι 
πολυπληθείς  αντιπροσωπίες µας  από τα υπουργεία  την ΥΠΑ τον ΟΤΕ 
και άλλες αρµόδιες Υπηρεσίες «συν γυναιξί και τέκνοις»   φώναζαν στους  
διαδρόµους  του αεροδροµίου  σαν να πήγαιναν  σε παζάρι... 

Ενώ  στα  παραλίµνια  εστιατόρια  της  Lac Leman απολάµβαναν τις 
Ελβετικές  γαστρονοµικές λιχουδιές  .... Περασµένα µεγαλεία ... που ο 
λογαριασµός  πήγαινε  στα κρατικά  λογιστήρια....  

 

 

 

 

    SV1dB    Κ. Ψιλογιάννης 
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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 

 
Του Προέδρου του Πανελληνίου Συλλόγου Χειριστών Ραδιοτηλεφώνων C.B. 

 

 

ΠΡΟΣ: Τον Γενικό Γραµµατέα του ΥΜΕ και τον ∆ιευθυντή του Φάσµατος 
Ραδιοσυχνοτήτων. 

 

 

ΘΕΜΑ: Ανάρτηση του νέου νοµικού πλαισίου λειτουργίας των C.B. στη «διαύγεια». 

 

 

Αξιότιµοι Κύριοι, 

 

Τα µέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Χειριστών Ραδιοτηλεφώνων C.B, οι Έλληνες 
Ραδιοερασιτέχνες, αλλά κυρίως το σύνολο των Ελλήνων πολιτών που ενδιαφέρεται 
για τις ελεύθερες επικοινωνίες στην Citizens Band για να καλύψει νόµιµα τις 
καθηµερινές επικοινωνιακές του ανάγκες, περιµένουν µε ανυποµονησία την 
ανάρτηση στην «διαύγεια» του νέου νοµικού πλαισίου λειτουργίας των 
ραδιοτηλεφώνων C.B. 

 

Ο σύλλογός µας, από την πρώτη στιγµή συνεργάστηκε µε προθυµία και 
ενθουσιασµό µε τις υπηρεσίες σας, δίνοντας σας όχι µόνο τις ρεαλιστικές για τα 
Ελληνικά δεδοµένα  προτάσεις µας, αλλά και οποιαδήποτε άλλη   συνδροµή 
ζητήσατε. 

 

∆ηµοσίως θέλω να σας ευχαριστήσω για την αγαστή συνεργασία µας, εν µέσω 
αντίξοων πολιτικών συνθηκών, οι οποίες πέδιζαν την οµαλή ροή της ολοκλήρωσης 
του τελικού κειµένου του νέου νοµοθετικού πλαισίου. 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα Σελίδα Σελίδα 111111   

∆υστυχώς το τελικό κείµενο του νέου νοµοθετικού πλαισίου ο σύλλογός µας δεν 
το είδε ποτέ και δεν µπόρεσε να καταθέσει τις απόψεις του ΠΡΙΝ αυτό οδηγηθεί 
για ανάρτηση στην «διαύγεια». 

 

Αποτελεί ίσως όχι την καλύτερη πρωτοτυπία, το τελικό κείµενο ενός νοµικού 
πλαισίου να οδηγείται στην – διαύγεια -  «εν κρυπτώ». Τι αντίθεση αλήθεια!  Ο 
σύλλογος που εκπροσωπεί το σύνολο των C.B-ers τη χώρας και που συνεργάστηκε 
µε τον καλύτερο τρόπο, την τελευταία στιγµή παραγκωνίστηκε και πλέον 
αντιµετωπίζεται ως ένας απλός πολίτης. 

 

∆εν ζητούµε προνόµια, αλλά µεταξύ συνεργατών υπάρχει ένας ηθικός κώδικας που 
υποδεικνύει  ότι µια συνεργασία πρέπει να ολοκληρώνεται και από τα δύο µέρη. 
Για λόγους ηθικής τάξεως θα έπρεπε να λάβουµε γνώση του τελικού κειµένου…. ας 
είναι λοιπόν. 

 

Τουλάχιστον αναρτήστε αυτό  το «επτασφράγιστο» κείµενο στην «διαφάνεια» για 
να αρχίσει η διαβούλευση. Υπάρχει ένας απίστευτος αριθµός ενδιαφεροµένων που 
θέλουν να διαβάσουν αυτό το κείµενο και να καταθέσουν τις απόψεις τους.  

 

Αγαπητοί Κύριοι οι προβολείς βρίσκονται επάνω σας. Οι Έλληνες C.B-ers, οι 
Ραδιοερασιτέχνες, οι απλοί πολίτες, ο εµπορικός κόσµος, αλλά και οι Ευρωπαίοι 
C.B-ers περιµένουν να διαβάσουν το κείµενο που θα οδηγήσει τους Έλληνες C.B-
ers στην Ενωµένη Ευρώπη του 21ου αιώνα. 

 

Οι Ευρωπαϊκοί σύλλογοι C.B. από όλες τις χώρες, αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή 
Οµοσπονδία C.B.  της οποίας είµαστε µέλη, περιµένει να διαβάσει αυτό το κείµενο 
και να στείλει επισήµως τις απόψεις της. Τα βλέµµατα όλων βρίσκονται στραµµένα 
επάνω σας και στο νέο νοµοθετικό πλαίσιο που όλοι ελπίζουν να οδηγήσει τους 
Έλληνες C.B-ers στην ελεύθερη χρήση all mode ραδιοτηλεφώνων C.B. βάσεως, 
κινητών και φορητών. 

 

Περιµένουµε λοιπόν….. 

 

Με εκτίµηση και πολλά 73 

 

Μανωλάτος Γεράσιµος 

 

Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Χειριστών 

Ραδιοτηλεφώνων C.B. 

ac488. 
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ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ   

 
 

     Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος 

                                                                              sv1nk@hotmail.com 

 

 

 
Εκφόρτιση στατικών φορτίων ραδιοερασιτεχνικής κεραίας βραχέων κυµάτων.   

 
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι γεια σας. Εκείνο που πραγµατικά λατρεύω, είναι να δέχοµαι e-mails µε 
παρατηρήσεις, ερωτήσεις, ή υποδείξεις για θέµατα που σας ενδιαφέρουν. 

Στο προηγούµενο 5-9report ασχοληθήκαµε µε τις αστραπές και τους 
κεραυνούς. Με αφορµή λοιπόν αυτό το κείµενο, αρκετοί συνάδελφοι 
µου ζήτησαν να ασχοληθούµε λίγο µε τον στατικό ηλεκτρισµό και την 
σχέση του µε τις κεραίες µας. 

 

Τι είναι ο στατικός ηλεκτρισµός; 

 

Με πολύ απλά λόγια στατικός ηλεκτρισµός ονοµάζεται η συσσώρευση 
ηλεκτρικών φορτίων, δηλαδή ηλεκτρονίων,  σε ένα χώρο. Ένα 
καθηµερινό παράδειγµα στατικού ηλεκτρισµού συναντούµε τον 
χειµώνα, όπου καθώς τα µάλλινα ρούχα µας τρίβονται, 
απελευθερώνουν ηλεκτρικά φορτία τα οποία παραµένουν ακίνητα – 
στατικά – επάνω στα ρούχα και το σώµα µας. 

 

Στατικά φορτία λόγω τριβής σε µάλλινη µπλούζα. 
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Μόλις ακουµπήσουµε  κάποιο αντικείµενο πχ ένα αυτοκίνητο, το ψυγείο του σπιτιού µας, ένα άλλο 
άνθρωπο, τότε όλο αυτό το ηλεκτρικό φορτίο µετακινείται προς το αντικείµενο µε αποτέλεσµα να 
δεχόµαστε ένα µικρό και δυσάρεστο ηλεκτρικό σοκ.  

Η µετακίνηση των στατικών φορτίων γίνεται γιατί δύο ή περισσότερα σώµατα όταν έρθουν σε επαφή, 
πρέπει να έχουν τα ίδια ηλεκτρικά φορτία, ώστε να είναι ηλεκτρικά ουδέτερα. 

 

 

Λόγω της µετακίνησης των ηλεκτρικών φορτίων προς την µηχανή ο τεχνικός δέχεται 
ηλεκτρικό σοκ.  

 

Πώς όµως δηµιουργείτε ο στατικός ηλεκτρισµός; 

 

Κάθε άτοµο, αποτελείτε από τον πυρήνα και τα ηλεκτρόνια που το περιβάλλουν. Το θετικό ηλεκτρικό 
φορτίο του πυρήνα και το αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο των ηλεκτρονίων ποσοτικά είναι ίδια και έτσι όλα 
τα µόρια έχουν ηλεκτρική ισορροπία, δηλαδή είναι ηλεκτρικά ουδέτερα. 

 

 

 
Αν δοθεί αρκετή ενέργεια στα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στοιβάδας ενός µορίου, αυτά 
αποµακρύνονται και είτε δεσµεύονται από ένα άλλο άτοµο, είτε παραµένουν αδέσµευτα. Αν ένα άτοµο 
«χάσει» ένα ή περισσότερα ηλεκτρόνια µετατρέπετε σε θετικό ιόν, ενώ αν δεσµεύσει ένα ή 
περισσότερα ηλεκτρόνια µετατρέπετε σε αρνητικό ιόν. 
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Η συσσώρευση αυτών των αδέσµευτων ηλεκτρονίων ή ιόντων σε ένα χώρο πχ επάνω στα ρούχα και το 
δέρµα µας, δηµιουργεί τον στατικό ηλεκτρισµό. ∆ηλαδή ηλεκτρόνια που πρακτικά δεν κινούνται και 
περιµένουν µια αιτία πχ να ακουµπήσουµε την πόρτα του αυτοκινήτου µας, για να µετακινηθούν. Από 
την στιγµή που τα ηλεκτρόνια – ηλεκτρικά φορτία µετακινούνται προς µια κατεύθυνση, παύουν να 
είναι στατικός ηλεκτρισµός και µετατρέπονται σε ηλεκτρικό ρεύµα. 

 

Ηλεκτρικό ρεύµα: 

Ονοµάζεται η προσανατολισµένη κίνηση των ηλεκτρονίων, δηλαδή από τον αρνητικό πόλο µιας 
µπαταρίας στον θετικό. Ηλεκτρικό ρεύµα ∆ΕΝ είναι η τυχαία κίνηση των ηλεκτρονίων και φυσικά 
ηλεκτρικό ρεύµα ∆ΕΝ είναι ο στατικός – ακίνητος ηλεκτρισµός. 

 
Ο στατικός ηλεκτρισµός της ατµόσφαιρας. 

 

 

Ο στατικός ηλεκτρισµός εκδηλώνεται µε χιλιάδες µικροεκφορτίσεις µεταξύ ψίχας και 
µπλενταζ. 
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Στην ατµόσφαιρα υπάρχει πάντοτε διάχυτος στατικός ηλεκτρισµός που δηµιουργείτε από διάφορες 
αιτίες σε αµελητέες ποσότητες, από την επιφάνεια της γης και µέχρι ενός ύψους 1100 – 1200 m. Κάτω 
από συγκεκριµένες µετεωρολογικές συνθήκες, οι ποσότητες του στατικού ηλεκτρισµού αυξάνουν και 
γίνονται µετρήσιµες, δηλαδή ανιχνεύονται από τα όργανα µέτρησης, ενώ η ύπαρξη του γίνεται 
αντιληπτή µέσω των χαρακτηριστικών ήχων που ακούγονται από τις χιλιάδες µικροεκφορτήσεις,  και 
από τους χαρακτηριστικούς σπινθήρες που παρουσιάζονται στον χώρο. 

 

Οι Yagi ευνοούν την συλλογή στατικού ηλεκτρισµού. 

 
Όλες οι κεραίες των ραδιοερασιτεχνικών σταθµών λειτουργούν σαν «συλλέκτες» του στατικού 
ηλεκτρισµού της ατµόσφαιρας , αλλά µε διαφορετική συλλεκτική ικανότητα η κάθε µία. Για παράδειγµα 
οι Yagi είναι ιδιαίτερα επιρρεπής στην συλλογή στατικού ηλεκτρισµού, σε σχέση µε τις Quad οι οποίες 
συλλέγουν πολύ µικρότερες ποσότητες. 

 

 
Οι Quad δεν ευνοούν την συλλογή στατικού ηλεκτρισµού. 

 

Άλλες πάλι δεν συγκεντρώνουν καθόλου στατικό ηλεκτρισµό αφού µε «κάποιο τρόπο» οδηγούν τα 
στατικά φορτία στην γείωση του σταθµού. 
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Κατακόρυφη κεραία µε αντιστατική πρόβλεψη 

Στο εγχειρίδιο κάποιας πολύ γνωστής κεραίας, ο κατασκευαστής της 
γράφει:  Όλες οι κεραίες βάσεως της ……… είναι εφοδιασµένες µε ένα 
γειωµένο radiator  το οποίο µας προστατεύει από τις επικίνδυνες ηλεκτρικές 
στατικές εκκενώσεις. 

Για την συντριπτική πλειοψηφία των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών του 
εµπορίου  δεν υπάρχει πρόβλεψη αντιστατικής προστασίας, το ίδιο ακριβώς 
συµβαίνει και µε τα σχέδια για τις ιδιοκατασκευασµένες κεραίες. Για το 
λόγω αυτό οι ραδιοερασιτεχνικοί ποµποδέκτες που συνδέονται σε αυτές, 
εύκολα µπορεί να υποστούν µια σηµαντική βλάβη. 

 
Τα µεγέθη του στατικού ηλεκτρισµού. 

 

 
Το καλό είναι ότι το φαινόµενο διαρκεί πολύ λίγο, αλλά µπορεί να επαναληφθεί.  

 
Οι στατικές τάσεις που έχουν µετρηθεί  σε διάφορες ραδιοερασιτεχνικές κεραίες έχουν φτάσει στα 
επίπεδα των 33000 Volt – 33KV, ενώ το στιγµιαίο ρεύµα εκκένωσης ποικίλει από µερικά mA, έως 
αρκετά Ampere. Είναι προφανές ότι τα µεγέθη αυτά είναι απλώς ενδεικτικά, αφού η ποσότητα του 
στατικού ηλεκτρισµού ποικίλη ανάλογα µε την γεωγραφική περιοχή της γης που δηµιουργείτε το 
φαινόµενο, τις τοπικές συνθήκες που βρίσκεται εγκατεστηµένος ο σταθµός, τις µετεωρολογικές ή 
τεχνικές συνθήκες που δηµιουργούν τον στατικό ηλεκτρισµό, την συλλεκτική επιφάνεια και ικανότητα 
της κάθε κεραίας, κλπ. 

 

Ευτυχώς οι µεγάλες τάσεις του στατικού ηλεκτρισµού καταρρέουν σαν «χάρτινος πύργος», αµέσως 
µόλις τα ηλεκτρικά φορτία µετατραπούν σε ηλεκτρικό ρεύµα που κατευθύνεται συνήθως προς κάποια 
γείωση είτε µέσω κάποιου αγωγού, είτε µέσω ενός εκτονωτικού σπινθήρα και εποµένως ο χρόνος της 
ζωής και της επικινδυνότητας τους είναι µικρός. 

 

Συνήθως οι τάσεις των 33KV µόλις αρχίσει να κινείται το ρεύµα εκφόρτησης   καταρρέουν σε µόλις 
100 – 200 Volt! Και µάλιστα µέσα σε ελάχιστα µικροδευτερόλεπτα (µSec).  ∆υστυχώς αν οι 
µετεωρολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές, η κεραία αµέσως µετά την εκφόρτιση της µπορεί να 
ξαναφορτιστεί µε στατικό ηλεκτρισµό και το φαινόµενο της  φόρτισης  - εκφόρτισης να 
επαναλαµβάνεται για τόσες ώρες, όσο οι συνθήκες δηµιουργίας στατικών φορτίων στην κεραία είναι 
ευνοϊκές. 
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Ο χρόνος φόρτισης – εκφόρησης µιας κεραίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες µε κυριότερους: 

 

Την ένταση των συνθηκών που δηµιουργούν τα ηλεκτροστατικά φορτία στην κεραία. 

Το ύψος της κεραίας από το έδαφος 

Την συλλεκτική επιφάνεια και ικανότητα της κεραίας 

Την συνολική χωρητικότητα που εµφανίζει η κεραία σε σχέση µε  το έδαφος. 

Την συνολική αντίσταση που συναντά το ρεύµα εκφόρτισης στην πορεία του προς την γη. 

 

Η αντίσταση BLEEDER  

 

Μπορεί ο στατικός ηλεκτρισµός να είναι τροµακτικός και επικίνδυνος, αλλά είναι τροµερά εύθραυστος! 
Από την στιγµή που αρχίζει να κινείται έστω και ένα µικρό ρευµατάκι  προς την γη, η τάση µειώνεται 
δραµατικά και κινείται σε ασφαλή για τους ποµποδέκτες µας όρια. 

 

 

Ο στατικός ηλεκτρισµός είναι τροµακτικός και επικίνδυνος! 

 

Η ελεγχόµενη ροή ρεύµατος, συνήθως προς την γη, είναι κάτι το απόλυτα φυσιολογικό και 
συνηθισµένο στον κόσµο των ηλεκτρονικών. Το σοβαρό αυτό, όσο και άχαρο ρόλο,  τον έχουν 
αναλάβουν οι αντιστάσεις Bleeder. 

 

Οι αντιστάσεις Bleeder χρησιµοποιούνται για πολλούς λόγους  και σε κάποια κυκλώµατα η λειτουργία 
τους είναι συνδυαστική έχοντας περισσότερους από ένα ρόλους. Στην επόµενη εικόνα µπορείτε να 
δείτε ένα κύκλωµα που χρησιµοποιεί αντιστάσεις Bleeder πολλαπλού σκοπού. 
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Από το βιβλίο: Υπολογισµοί και Κατασκευαί Ερασιτεχνικών Ηλεκτρονικών Συσκευών, τόµος 
1ος Γεωργίου Τριλιανού  Φυσικού. 
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Η αντίσταση BLEEDER στις κεραίες 

 

Ο σκοπός της αντίστασης BLEEDER στις κεραίες, είναι να οδηγήσει το ρεύµα του στατικού ηλεκτρισµού 
που δηµιουργείτε στην κεραία, στην γη. Όπως στο τροφοδοτικό των 500 Volt οι αντιστάσεις BLEEDER 
εκφορτίζουν τους πυκνωτές εξοµαλύνσεως, έτσι ακριβώς εκφορτίζουν και την κεραία. Η λειτουργία 
είναι ακριβώς η ίδια και το αποτέλεσµα εξαιρετικό. 

 

Πώς λειτουργεί µια αντίσταση BLEEDER; 

 

Κοιτάξτε µε προσοχή την επόµενη εικόνα….. 

 

Εκφόρτηση δίπολης κεραίας µέσω αντίστασης Bleeder. 

 

Μόλις εµφανιστούν στατικά φορτία στα σκέλη Α και Β της κεραίας, θα κινηθούν δύο ρεύµατα, ένα 
ρεύµα από το σκέλος Β που θα καταλήξει µέσω του µπλεντάζ της καθόδου στην γη. Και ένα άλλο 
ρεύµα  θα κινηθεί από το σκέλος Α στην αντίσταση Bleeder, και µέσω αυτής στη γη. Στην 
πραγµατικότητα στο σκέλος Β δεν θα κινηθεί κανένα ρεύµα επειδή είναι µόνιµα γειωµένο, αλλά επειδή 
ποτέ δεν ήµαστε σίγουροι για το πόσο καλές 
κολλήσεις έχουν γίνει, θεωρούµε ότι κάποιο 
ρεύµα θα κινηθεί και από αυτό προς την γη. 

 

Η µετακίνηση των ηλεκτρικών φορτίων µέσω 
της αντίστασης Bleeder προς την γη, δεν 
επιτρέπει να αναπτυχθούν υπερτάσεις 15 – 30 
KV επάνω στα σκέλη της κεραίας, αλλά κατά 
πολύ µικρότερες τάσεις συνήθως κάτω από 
250 Volt και µε πολύ µικρή διάρκεια, οπότε ο 
κίνδυνος βλάβης των ποµποδεκτών µας 
µειώνεται δραστικά. 

 
Οι αντιστάσεις Bleeder είναι ΑΝΘΡΑΚΟΣ 

όχι σύρµατος. 
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Αντίσταση εκφορτήσεως Bleeder πρέπει να έχουν όλες οι κεραίες των οποίων το οδηγό στοιχείο δεν 
είναι συνδεδεµένο ΑΜΕΣΑ στην γη. Αντίθετα οι κεραίες που το οδηγό τους  στοιχείο  γειώνεται άµεσα 
στην γη δεν χρειάζεται αντίσταση Bleeder. 

 

Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η περίφηµη κεραία: 

 

 

Slim Jim. 

 

Η λ/2 
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H Folded Ground Plane. 

 

 
 

∆είτε µερικά χρήσιµα παραδείγµατα κεραιών µε αντιστάσεις Bleeder… 

 
Κεραία Ground Plane µε Bleeder. 

 

 

 

Οι ακροδέκτες της αντίστασης να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντοί. 
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Κεραία Yagi – Uda µε Bleeder 

 

 

Η Bleeder τοποθετείτε εσωτερικά στο κουτί τροφοδοσίας του οδηγού στοιχείου. 

 

 

Κεραία λήψης Random Wire µε Bleeder. 

 

 

Κεραία λήψεως Random Wire. 
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Κεραία εκποµπής Random Wire µε Bleeder. 

 

 

Η Bleeder συνδέεται ΜΕΤΑ το Antenna Tuner. 

 

Η G5RV µε αντίσταση Bleeder. 

 

 

 

Στην συνέχεια µπορείτε να δείτε πως έχουν τοποθετήσει την ή τις αντιστάσεις Bleeder κάποιοι 
συνάδελφοι. 
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Τέσσερις αντιστάσεις Bleeder 1 ΜΩ / 2 Watt άνθρακα 

σε χαραγµένη!!!! πλακέτα. 

 

 

Τέσσερις αντιστάσεις Bleeder 1 ΜΩ / 2 Watt άνθρακα΄σε εξωτερικό 
µεταλλικό κουτί, και συνδεσµολογία «αέρος»!!! 
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Ειδική αντίσταση Bleeder «υψηλής τάσης»  µε ακροδέκτες σύσφιξης. 

 

Αντίσταση Bleeder σε matching box κεραίας. 

 

Η σχέση της Bleeder µε τα στάσιµα SWR και την απώλεια ισχύος. 

 

Κάθε κεραία έχει µια σύνθετη αντίσταση εισόδου, στο παράδειγµα µας θα χρησιµοποιήσουµε ένα 
δίπολο λ/2 του οποίου η πραγµατική αντίσταση είναι 73,2 ΩΜ, αλλά µειώνοντας το µήκος της, την 
ρυθµίζουµε στα 50ΩΜ. Εποµένως η κεραία του παραδείγµατός µας θα έχει σύνθετη αντίσταση 50ΩΜ. 

 

 

Το ισοδύναµο µιας κεραίας είναι µια αντίσταση. 

Ας δούµε λοιπόν ο µετασχηµατισµός αυτός τι µας έδωσε… 
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Μια αντίσταση, στα άκρα της οποίας εφαρµόζεται η ισχύς που της στέλνει ο ποµποδέκτης. Συνδέοντας 
την αντίσταση Bleeder στο σηµείο που ενώνεται η κεραία µε την κάθοδο, την συνδέουµε παράλληλα 
µε την ισοδύναµη αντίσταση  που παρουσιάζει το δίπολο, δείτε…. 

 

 

 
Έχουµε λοιπόν δύο αντιστάσεις παράλληλα, την αντίσταση της κεραίας και την αντίσταση Bleeder. 
Αυτό σηµαίνει ότι έχουµε: 

Μείωση της συνολικής αντίστασης που παρουσιάζεται στο σηµείο τροφοδοσίας της κεραίας από την 
κάθοδο. 

Μείωση της εκπεµποµένης ισχύος, αφού ένα µέρος της ακτινοβολείται από την κεραία και ένα 
µέρος της καταναλώνεται από την αντίσταση Bleeder που την µετατρέπει σε θερµότητα. 

Αντίστοιχη µείωση του λαµβανοµένου σήµατος όπου: ένα µέρος οδεύει στον ποµποδέκτη και ένα 
µέρος καταναλώνεται από την αντίσταση Bleeder. 

 

Η συνολική αντίσταση στο σηµείο τροφοδοσίας της κεραίας θα είναι ίσο µε: 

 

 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα Σελίδα Σελίδα 272727   

Έστω ότι έχουµε ένα δίπολο 50ΩΜ και µια αντίσταση Bleeder 1 ΜΩ, ποια θα είναι η συνολική 
αντίσταση που θα «βλέπει» η κάθοδος στο σηµείο τροφοδοσίας της κεραίας; 

 

 
 

Εποµένως στάσιµα δεν υπάρχουν, είµαστε στο 1:1 και τίποτε δεν αλλάζει µε την προσθήκη µιας 
αντίστασης Bleeder µε τιµή 1ΜΩ. 

 

 
Τα στατικά φορτία που συσσωτεύονται στην κεραία, αναπτύσσουν τάση της τάξεως των 

Kvolt.  

 

Σκοπός της αντίστασης Bleeder είναι να «εκφορτίζει» µια κεραία από τον στατικό ηλεκτρισµό που 
συλλέγει, δίνοντας διέξοδο προς την γη στα ηλεκτρικά φορτία. Εποµένως όσο µεγαλύτερη είναι µια 
αντίσταση Bleeder, τόσο µικρότερο ρεύµα την διαρρέει, τόσο περισσότερος χρόνος χρειάζεται για 
να εκφορτίσει την κεραία, και τόσο µεγαλύτερη παραµένουσα ηλεκτρική τάση µετράµε στην 
κεραία. 
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Η αντίσταση Bleeder «εκφορτίζει» µια κεραία από τον στατικό ηλεκτρισµό δίνοντας 

διέξοδο προς την γη στα ηλεκτρικά φορτία. 

 

Μια µικρή αντίσταση bleeder δίνει πολύ µικρό χρόνο εκφορτήσεως της κεραίας διαρρεώµενη από 
ένα µεγάλο ρεύµα, ενώ µια µεγάλη  αντίσταση  απαιτεί µεγαλύτερο χρόνο για να εκφορίσει την 
κεραία διαρρεώµενη από ένα µικρό ρεύµα. Ποια είναι η χρυσή τοµή; Εξαρτάται από την ισχύ µε την 
οποία εκπέµπουµε!!!!  

Η αντίσταση Bleeder δέχεται στα άκρα της την ίδια ακριβώς ισχύ που δέχεται και η κεραία. Αν η 
ωµική αντίσταση που παρουσιάζει είναι µεγάλη, η ισχύς που θα «χαθεί» επάνω της και θα 
αφαιρεθεί από την ισχύ που θα ακτινοβολήσει η κεραία είναι µικρή και το αντίθετο. 

Η αντιστάσεις Bleeder είναι κατασκευασµένες από άνθρακα, εποµένως η ισχύς µε την οποία 
διατίθενται από τα καταστήµατα πώλησης ανταλλακτικών είναι σχετικά µικρή, µερικά µόλις Watt. 
Αυτός και µόνο ο περιορισµός µας οδηγεί στην χρήση µεγάλων αντιστάσεων, της τάξεως των 470 
ΚΩ έως 3.3 ΜΩ. / 2 Watt τουλάχιστον. 

Για τις κεραίες λήψεως και µόνο λήψεως η ελάχιστη τιµή που µπορεί να χρησιµοποιηθεί είναι 
10ΚΩ/2-5 Watt, ενώ για τις κεραίες εκποµπής υπάρχουν τρεις  λύσεις. 

Για ισχύ έως 200 Watt χρησιµοποιήστε όπως συνηθίζεται µια έως τρεις αντιστάσεις 1 ΜΩ / 5Watt 
άνθρακα παράλληλα. 

Τις αγοράζεται από το εµπόριο σε διάφορες συσκευασίες, για διαφορετικούς τρόπους σύνδεσης µε 
την κεραία – κάθοδο, και για διάφορες ισχύς εκποµπής. 

 Τις υπολογίζεται µόνοι σας! ας δούµε πως….  

Έστω ότι έχουµε ένα ποµποδέκτη ισχύος 100 Watt, συνδεδεµένο σε ένα κεραιοσύστηµα µε 
αντίσταση εισόδου 50 ΩΜ και αντίσταση Bleeder 470 KΩ. 

 

Βήµα 1ο.  

 
Υπολογίζουµε την ενεργό τάση στα άκρα της αντίστασης από τον τύπο: 

 
Όπου: 

Pout= 100 Watt και 

ΖAnt= 50 ΩΜ. 

RBLR = 470 ΚΩ 
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Βήµα 2ο. 

Στην συνέχεια υπολογίζουµε την ισχύ που καταναλώνεται στην  αντίσταση Bleeder από τον τύπο: 

 
Εποµένως µια αντίσταση 470 KΩ / 2 Watt ή ακόµη καλύτερα 5 Watt είναι ότι πρέπει για το 
παράδειγµα µας. Γιατί όµως προτιµούµε αντιστάσεις µεγάλης τιµής 1 -3 ΜΩ και ισχύος 2 – 5 Watt, 
ενώ θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε αντιστάσεις µικρότερης τιµής και ισχύος; 

Μέχρι σήµερα γνωρίζεται ότι τα χαρακτηριστικά µιας αντίστασης είναι: 

 

Η τιµή της σε ΩΜ 

Η ισχύς της σε Watt 

Η ανοχή της σε ποσοστό % 

Το υλικό της κατασκευής της πχ άνθρακας και……. 

 

Η ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ!!!!!!!!! 

Εεεεεε, µετά από αυτό, το µόνο που µας µένει είναι να ακούσετε ότι οι αντιστάσεις έχουν 
πολικότητα! Όχι, οι αντιστάσεις δεν έχουν πολικότητα, αυτό είναι βέβαιο, αλλά τάση λειτουργίας 
έχουν, έστω και αν δεν είναι πυκνωτές!! 

Ας δούµε λοιπόν τι συµβαίνει…. 

 

Οι κοινές  αντιστάσεις που πωλούνται από τα καταστήµατα  ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων, είναι 
κατασκευασµένες για γενική χρήση. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν µε µοναδική επιτυχία σε 
κυκλώµατα τροφοδοτικών, ενισχυτών, ποµπών, αυτοµατισµών κλπ. 
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Οι συνθήκες όµως που επικρατούν στην  κεραία ενός ραδιοερασιτεχνικού σταθµού είναι εξαιρετικά 
ιδιότυπες. Το ρεύµα εκποµπής είναι εναλλασσόµενο υψηλής έντασης, οι τάσεις που αναπτύσσονται 
είναι πραγµατικά µεγάλες έως πολύ µεγάλες, γύρω από την κεραία αναπτύσσεται ένα υψήσυχνο 
ηλεκτροµαγνητικό πεδίο, ενώ  φαινόµενα διαπήδησεις ρεύµατος και σπινθηρισµών εµφανίζονται µε 
την πρώτη ευκαιρία. 

 

Φαινόµενο διαπήδησης ρεύµατος και σπινθηρισµού σε «κοινή» αντίσταση του εµπορίου. 

Σε αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατον να λειτουργήσει µια κοινή αντίσταση του εµπορίου, ειδικά αν 
είναι µικρής ωµικής αντίστασης και ισχύος. Στις αντιστάσεις αυτές είτε εµφανίζεται το «επιδερµικό» 
φαινόµενο µε την µορφή σπινθηρισµών, οι οποίες φαίνεται να ξεπηδούν από το σώµα της 
αντίστασης προς την µεριά της γείωσης, ενώ  λόγω των υψηλών τάσεων που αναπτύσσονται στα 
άκρα της, τα υλικά της κατασκεύης της χάνουν την συνοχή τους µε αποτέλεσµα η αντίσταση να 
«διαλύεται εις τα εξ ων συνετέθει». 

Για ποµπούς µικρής ισχύος 100  - 200 Watt µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µε αρκετή επιτυχία και 
ασφάλεια τις  κοινές αντιστάσεις άνθρακα του εµπορίου, µε τιµές 1- 3 ΜΩ και ισχύος 2 – 5 Watt ή 
και µεγαλύτερης τιµής αν βρείτε.  

Για µεγαλύτερες ισχύς όµως τα πράγµατα σοβαρεύουν,  οπότε απαιτείτε η αγορά ειδικών 
αντιστάσεων, ειδικά κατασκευασµένες για να λειτουργούν µε µεγάλες τάσεις. Τα υλικά και ο τρόπος 
κατασκευής αυτών των αντιστάσεων δεν ευνοούν την εµφάνιση του επιδερµικού φαινοµένου, 
σπινθηρισµών, και καταστροφής της ίδιας της αντίστασης λόγω λύσης της συνοχής των υλικών 
της. 

 

Ειδική αντίσταση Bleeder «υψηλής τάσης»  µε ακροδέκτες σύσφιξης. 
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Πέρα από τις δυσµενής, για τις αντιστάσεις Bleeder, συνθήκες  που επικρατούν κατά την διάρκεια 
της εκποµπής, δυσµενής έως ακραίες συνθήκες επικρατούν όταν γύρω και πάνω στην κεραία 
αναπτύσσονται συνθήκες στατικού ηλεκτρισµού. 

∆είτε ορισµένες εργοστασιακές αντιστάσεις Bleeder και τον τρόπο σύνδεσης. 

 

Εργοστασιακές Bleeder σε συσκευασία PL-259. 

 
Η σύνδεση των εργοστασιακών Bleeder µε την κάθοδο / κεραία. 

 

Εργοστασιακή Bleeder για ανοιχτή συµµετρική γραµµή. 
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Εργοστασιακή Bleeder για ασύµµετρη οµοαξονική γραµµή.  

 

 
Η εναπόθεση ή επαγωγή των ηλεκτρικών φορτίων στην κεραία είναι άµεση, αλλά σταδιακή. 

Ο στατικός ηλεκτρισµός βρίσκεται µέσα στην αέρια µάζα που περιβάλλει την κεραία, εποµένως η 
εναπόθεση ή επαγωγή των ηλεκτρικών φορτίων στο σώµα της κεραίας είναι άµεση µεν, αλλά 
σταδιακή. Σε αντίθεση µε τα κεραυνικά φορτία που εµφανίζονται στο σώµα της κεραία ξαφνικά, 
διαρκούν περίπου 1sec και το φαινόµενο τελειώνει, η συσσώρευση στατικών ηλεκτρικών φορτίων 
παίρνει χρόνο, και η αύξηση της τάσης στο σώµα της κεραίας γίνεται βαθµιαία και ανάλογα µε την 
ποσότητα των ηλεκτρικών φορτίων που «εγκλωβίζονται» σε αυτή. 

 

Τα κεραυνικά φορτία εµφανίζονται στην κεραία ξαφνικά, διαρκούν περίπου 1sec και το 
φαινόµενο τελειώνει. 
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Όταν συσσωρευθούν µεγάλες ποσότητες ηλεκτρικών φορτίων στο σώµα της κεραίας, οι τάσεις που 
αναπτύσσονται είναι τόσο µεγάλες, ώστε έχουµε φαινόµενα σπινθηρισµών και διαπίδυσης 
ρεύµατος, όπως ακριβώς συµβαίνει σε συνθήκες εκποµπής. Εποµένως σε κάθε περίπτωση οι 
αντιστάσεις Bleeder εργάζονται κάτω από ακραίες συνθήκες.  

Μια λύση στα προβλήµατα που παρουσιάζουν οι αντιστάσεις άνθρακος Bleeder, είναι οι…… 
επαγωγές! Bleeder. Οι επαγωγές Bleeder είναι πηνία µεγάλης αυτεπαγωγής και ωµικής αντίστασης, 
οι οποίες επιτρέπουν την άµεση και απρόσκοπτη διαρροή των ηλεκτρικών φορτίων προς την 
γείωση, ενώ συγχρόνως επιτρέπουν την διέλευση του ρεύµατος εκποµπής χωρίς καµιά πρακτικά 
απώλεια. 

 

Static Bleed Inductor της εταιρίας ARRAY SOLUSIONS 

 
Οι επαγωγές Bleeder στην πραγµατικότητα είναι RF chokes µε αυτεπαγωγή 50mH / 100mA και 
ωµικής αντίστασης τουλάχιστον 400 ΩΜ, για ισχύ έως 200 Watt.  ∆είτε το επόµενο σχήµα…. 

 

 

Οι επαγωγές Bleeder στην πραγµατικότητα είναι RF chokes! 
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Για λόγους ασφαλείας αυτό το πηνίο θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ κουτί που 
γειώνεται µε τον καλύτερο τρόπο. Προσέξτε γιατί τα πηνία και γενικά οι επαγωγές ∆ΕΝ 
ΑΣΤΕΙΕΥΟΝΤΑΙ.  

 

 
Για λόγους ασφαλείας το κουτί πρέπει να είναι µεταλλικό και να γειώνεται σωστά. 

 
Πολλοί συνάδελφοι δεν επιθυµούν για τους δικούς τους λόγους να  συνδέσουν µια αντίσταση 
Bleeder επάνω στην κεραίας τους. Στην περίπτωση αυτή η αντίσταση µπορεί να συνδεθεί µέσα στο 
shack, µεταξύ καθόδου και ποµποδέκτη, αλλά…. 

 

 

50mH/100mA/4ΩΜ DC 

 

Όπως ξέρετε η κάθοδος και κυρίως οι οµοαξονικές κάθοδοι στην πραγµατικότητα είναι ένας 
πυκνωτής όπου η «ψίχα» είναι ο ένας οπλισµός του πυκνωτή και το «µπλεντάζ» ο άλλος. 
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Η «ψίχα» και το «µπλεντάζ» δηµιουργούν ένα πυκνωτή. 

 

Στην πραγµατικότητα λοιπόν, όταν συνδέουµε τον ποµποδέκτη µας µε την κεραία µέσω της 
καθόδου, συνδέουµε ένα τεράστιο πυκνωτή η χωρητικότητα του οποίου είναι ανάλογη του µήκους 
της καθόδου. Η µεγάλου µήκους κάθοδος αντιστοιχεί σε ένα µεγάλο πυκνωτή και η µικρού µήκους 
κάθοδος σε ένα µικρότερο. 

Ενώ λοιπόν µε την σύνδεση µια αντίστασης Bleeder απευθείας στην κεραία έχουµε άµεση 
εκφόρτιση του στατικού ηλεκτρισµού στην γη, µε την σύνδεση της µέσα στο Shack, ο στατικός 
ηλεκτρισµός κατεβαίνει µέσα από την κάθοδο µέχρι το σηµείο που έχουµε συνδέσει την Bleeder. 

Με τον τρόπο αυτό ο τεράστιος πυκνωτής που δηµιουργεί η κάθοδος φορτίζεται  µε ηλεκτρικά 
φορτία σαν ένας κανονικός πυκνωτής ο οποίος περιµένει να εκφορτιστεί από την αντίσταση 
Bleeder. Υπάρχει λοιπόν χρονική καθυστέρηση στην εκφόρτιση της κεραίας, εποµένως υπάρχει 
παραµένουσα τάση αρκετά υψηλής τιµής για µεγαλύτερο χρόνο. 

Αυτός είναι και ο λόγος που ίσως χρειαστεί να µειώσετε λίγο την τιµή της αντίστασης Bleeder από 1 
MΩ σε 470 ΚΩ, αλλά αυτό θα το δείτε εσείς και την σωστή τιµή θα την βρείτε πειραµατικά. ∆είτε 
µια πρόταση για ένα σύστηµα προστασίας του ποµποδέκτη από την υψηλή τάση του στατικού 
ηλεκτρισµού  που φαίνεται στην επόµενη εικόνα. Η κατασκευή θα γίνει υποχρεωτικά σε µεταλλικό 
κουτί και θα γειωθεί στην ίδια γείωση που έχετε γειώσει τον ποµποδέκτη σας. 

 
Η θέση της Bleeder µέσα στο Shack.  
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Ανακεφαλαίωση! 

 

Επάνω στις ραδιοερασιτεχνικές κεραίες κάτω από συγκεκριµένες µετεωρολογικές συνθήκες 
συγκεντρώνονται στατικά ηλεκτρικά φορτία, τα οποία δηµιουργούν µεγάλες τάσεις, ικανές να 
καταστρέψουν ή να δηµιουργήσουν σοβαρές βλάβες στους ποµποδέκτες µας. 

 

Η απλούστερη λύση είναι να συνδέσετε παράλληλα µε την είσοδο της κεραίας µια αντίσταση 
άνθρακα συνήθως 1-3 ΜΩ/2-5 Watt, ώστε τα φορτία αυτά να ρέουν οµαλά στην γείωση και να 
αποφεύγουµε την δηµιουργία µεγάλων τάσεων στην κεραία.  Η τοποθέτηση αντιστάσεων Bleeder 
δεν είναι απαραίτητη σε όλες τις κεραίες αφού ένας µεγάλος αριθµός κεραιών συνδέονται 
απευθείας στην γη. 

 

Αντιστάσεις Bleeder µπορούν να τοποθετηθούν και µέσα στο χώρο του shack, σε µεταλλικό 
γειωµένο κουτί. Εναλλακτικά αντί για ωµικές Bleeder µπορείτε να χρησιµοποιήσετε RF Chock που 
λειτουργούν σαν αντιστάσεις Bleeder, τοποθετούµενες σε µεταλλικά, καλά γειωµένα κουτιά. 

 

 

 

 

Επίλογος. 

  

Ο κεραυνός δεν είναι το µόνο µετεωρολογικό φαινόµενο από το οποίο κινδυνεύει ο/οι  
ποµποδέκτες στο Shack µας. Ποτέ κανείς δεν ξέρει αν και πότε στην κεραία του σταθµού σας θα 
συγκεντρωθούν στατικά ηλεκτρικά φορτία, ώστε να αποσυνδέσει τις συσκευές του και να τις 
προφυλάξει.  

 

Η τοποθέτηση αντιστάσεων Bleeder είναι µια φτηνή λύση, αφού µε µικρό κόστος και κόπο δίνεται 
διέξοδο στα ηλεκτρικά φορτία που συγκεντρώνονται στην κεραία να οδεύσουν στην γη. 

 

Αν αποφασίσετε να τοποθετήσετε αντιστάσεις Bleeder στις κεραίες σας ελέγξτε µήπως: 

 

∆εν τις χρειάζονται γιατί είναι ήδη γειωµένες. 

Βραχυκυκλώνουν κάποιο Balun προσαρµογής. 

Μένουν εκτεθειµένες στην βροχή, χιόνι, πάγο. 

Είναι µικρής ωµικής τιµής και ισχύος σε σχέση µε την ισχύ εκποµπής σας. 

 

Εύχοµαι σε όλους αγαπητοί συνάδελφοι καλή επιτυχία, να χαίρεστε τις οικογένειές σας, να έχετε 
υγεία, καλές δουλειές, καλά DX, και πολλά – πολλά 73. 

 

 

 

                                                              de SV1NK 

 

                                                                  Μάκης 
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Field Day Contest SV67FFField Day Contest SV67FFField Day Contest SV67FF   
 

Ο ορισµός που δίνω εγώ: 

«Ο πιο αγαπηµένος µου θεσµός, η καλύτερη δραστηριότητα που πρέπει να κάνει ένας 

ραδιοερασιτέχνης, τουλάχιστο µια φορά !  

Τα έχει όλα! Συλλογικότητα, οµαδικότητα, άµιλλα, µα ΠΡΟΠΑΝΤΩΝ εκπαίδευση-εξάσκηση στο 

σχεδιασµό, οργάνωση, προετοιµασία, εγκατάσταση, ρύθµιση, πειραµατισµό, και χρήση 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού σε   

   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, σε ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ, σε Expedition όπως µας αρέσει να 

λέµε. 

Πως το ορίζουν διάφοροι θεσµοί: 

Wikipedia: 

«Field Day είναι µια ετήσια άσκηση των ραδιοερασιτεχνών, ευρέως υποστηριζόµενη  από τις  IARU re-

gions και τις Εθνικές Οργανώσεις µέλη αυτών,  

ενθαρρύνοντας την ετοιµότητα επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης, µεταξύ των 

ραδιοερασιτεχνών.  

Στις Ηνωµένες Πολιτείες, είναι συνήθως η µεγαλύτερη άσκηση ετοιµότητας έκτακτης ανάγκης στη 

χώρα, µε πάνω από 30.000 χειριστές που συµµετέχουν κάθε χρόνο.  

Από το πρώτο Field Day της ARRL πεδίο το 1933, ραδιοερασιτέχνες από όλη τη Βόρεια Αµερική έχουν 

εξασκηθεί στην ταχεία ανάπτυξη των εξοπλισµών ραδιοεπικοινωνίας σε περιβάλλον επιχειρήσεων όπως 

κάτω από τέντες σε αποµακρυσµένες περιοχές ή µέσα σε Κέντρα Επιχειρήσεων.  

Επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν πηγές έκτακτης ανάγκης και εναλλακτικές πηγές ενέργειας  

ενθαρρύνονται ιδιαίτερα, εφόσον ο ηλεκτρισµός και άλλες δηµόσιες υποδοµές είναι συχνά µεταξύ των 

πρώτων που βγαίνουν εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια µιας φυσικής καταστροφής ή σε αντίξοες 

καιρικές συνθήκες. 

 

Για να προσδιοριστεί η αποτελεσµατικότητα της άσκησης και της επιχείρησης κάθε συµµετέχοντα, 

πολλοί σύλλογοι συµµετέχουν επίσης σε ταυτόχρονες δραστηριότητες αναψυχής όπως κατασκήνωση, 

σίτιση, εξοπλισµός και χώρους υγιεινής κλπ.  

Οι επιχειρήσεις διαρκούν συνεχόµενες είκοσι τέσσερις ώρες, απαιτώντας προγραµµατισµένες βάρδιες 

χειριστών για την ξεκούραση αυτών αλλά και να κρατηθεί ο σταθµός στον αέρα.» 

IARU:  

«Field Day, είναι µία εξαιρετική ευκαιρία για δραστηριότητα Συλλόγων σε διάφορα πεδία όπως 

σχεδιασµό και κατασκευή κεραιών, εγκατάσταση γεννήτριας και εξάσκηση χρήσης υπολογιστή χωρίς 

παροχή ενέργειας από δίκτυο και µόνιµα εγκατεστηµένες κεραίες. 

Ο εξοπλισµός των Field Day σταθµών (portable) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ:  

 

-  φορητό εξοπλισµό που θα εγκατασταθεί από την αρχή,  

- φορητές κεραίες που θα εγκατασταθούν από την αρχή και  

- πηγές τροφοδοσίας ανεξάρτητες από το Ηλεκτρικό ∆ικτύου.  

-  ΜΟΝΟ ένα ποµποδέκτη. Άλλος ποµποδέκτης ∆ΕΝ µπορεί να είναι συνδεδεµένος σε τροφοδοσία όταν 

χρησιµοποιείται ο κύριος σταθµός. 
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∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: 

Η χρήση υπαρχουσών ή προηγουµένως εγκατεστηµένου εξοπλισµού.  

Η Εγκατάσταση του σταθµού και της κεραίας να ξεκινήσει όχι νωρίτερα από 24 ώρες πριν από την 

έναρξη του Contest. 

Η απόσταση από το κοντινότερο σηµείο Ηλεκτρικού ∆ικτύου ή κατοικηµένων σπιτιών να είναι 

µικρότερη των 100µ. 

η χρήση του Εµπορικού ∆ικτύου Ηλεκτρισµού. 

η στήριξη των κεραιών σε σπίτια ή άλλες µόνιµες κατασκευές.  

Άλλος ποµποδέκτης να είναι συνδεδεµένος σε τροφοδοσία όταν ο κύριος σταθµός χρησιµοποιείται. 

Η εκπεµπόµενη ισχύς να µην υπερβαίνει τη µέγιστη επιτρεπόµενη ισχύ της κατηγορίας του 

Όλοι οι σταθµοί υπόκεινται σε έλεγχο από αντιπροσώπους του ∆ιαχειριστή Field Day Contest, ο οποίος 

θα εξασφαλίσει την ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

Κατηγορίες: 

Φορητός, ένας χειριστής, QRP, βοηθούµενος 

Φορητός, πολλοί χειριστές, χαµηλή ισχύ, µη βοηθούµενος 

Φορητός, πολλοί χειριστές, χαµηλή ισχύς, µη βοηθούµενος 

Φορητός, πολλοί χειριστές, QRP, βοηθούµενος 

Φορητός, πολλοί χειριστές, υψηλή ισχύς, βοηθούµενος 

Σταθερός. 

 

Ισχύς εξόδου: 

QRP: 5W 

Χαµηλή ισχύς: 100W µέγιστο 

Υψηλή ισχύς: περισσότερο από 100W  

 

Στους µη βοηθούµενους σταθµούς 

επιτρέπεται η χρήση µόνο µιας κεραίας 

ενός στοιχείου (κάθετη ή δίπολο).   

 

 

Ε.Ε.Ρ. 

«Σκοπός του Field Day είναι η επαφή 
των διαγωνιζοµένων µε σταθµούς εντός 
ή εκτός Ελλάδας, σε όλες τις µπάντες 
από τα 160 m µέχρι και τα 2 m, µε 
τροφοδοσία εκτός δικτύου ∆ΕΗ, µε απώτερο στόχο την εκπαίδευσή τους στη λειτουργία και το 
χειρισµό του ραδιοερασιτεχνικού τους σταθµού κάτω από συνθήκες φορητής ή κινητής 
εγκατάστασης.  
  
Κανονισµοί:  
Στόχος είναι η επαφή µε όσο το δυνατόν περισσότερους σταθµούς εντός ή εκτός Ελλάδος, σε όλες τις 
µπάντες από 160 m µέχρι και 2 m (εξαιρούνται οι µπάντες WARC 30,17,12 m),  

µε φορητό ή κινητό ραδιοερασιτεχνικό σταθµό,  
µε τροφοδοσία εκτός δικτύου ∆ΕΗ και  
σε απόσταση τουλάχιστον ενός χιλιοµέτρου (1km) από τη µόνιµη ή εναλλακτική θέση του σταθµού 

τους.  
 

 

Σε κάθε χώρα, υπεύθυνος για την οργάνωση-διεξαγωγή-έλεγχο-βράβευση είναι ο εκπρόσωπος της 

στην IARU, για την Ελλάδα η Ε.Ε.Ρ. 
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Θεωρώ ότι οι Κανονισµοί (περιορισµοί) που αναφέρει η ΕΕΡ είναι φειδωλοί, σε αντίθεση µε της IARU, 

DARC, RSGB κλπ και έτσι ο κάθε SV µπορεί να µεταφράσει κατά το δοκούν κάποιες «λεπτοµέρειες». 

Αν το «Filed Day” ήταν µία απλή συµµετοχή σε µία δραστηριότητα, δεν έγινε και τίποτα να υπήρξαν 

και «παρεκτροπές». Ο όρος όµως ”CONTEST” βάζει σε άλλη διάσταση τις συµµετοχές των «αθλητών». 

«Ίσοις όροις» για όλους, µε ξεκάθαρες και απόλυτες επιλογές, έλεγχο τήρησης κανόνων  και όχι να 

επαφιόµαστε στο ευγενές ham spirit. 

 

Θεωρώ επίσης ότι το σωστότερο πλαίσιο Field Day Contest το παρουσιάζει η DARC (για άλλη µια 

φορά), γιατί  

πολύ σωστά κάνει µια προσοµοίωση ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΩΣ µε κάθε λεπτοµέρεια όπου  οι 

ραδιοερασιτέχνες είτε µεµονωµένα είτε οµαδικά πρέπει να στήσουν ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ σταθµό 

ασυρµάτου, δηλαδή ποµποδέκτες, τροφοδοτικά, κεραίες κλπ από τα κουτιά τους «στον αέρα». 

 Επίσης το ότι το Field Day διαρκεί ένα 24ωρο έχει το λόγο του. Θα πρέπει να έχει γίνει προετοιµασία 

διαβίωσης-σίτισης-διανυκτέρευσης σε κατάσταση εκστρατείας κάτι που απαιτεί πάλι σχεδιασµό-

οργάνωση-εξοπλισµό-εκπαίδευση. Μπορεί έτσι να χάνεται χρόνος, και να κουραζόµαστε, αλλά αυτό θα 

χρειαστεί να γίνει σε πραγµατικό γεγονός. 

Επίσης ο χώρος του σταθµού θα πρέπει να είναι Επιχειρησιακός, ασφαλής- αντισεισµικός δηλαδή 

τέντα, αντίσκηνο, τροχόσπιτο, αυτοκίνητο. ΟΧΙ το καταφύγιο ορειβατών, κυνηγών κλπ, ΟΧΙ η 

Εκκλησία στην κορυφή, ΟΧΙ το κιόσκι αναψυχής στο δάσος, ΟΧΙ το περιφραγµένο ηµιαυθαίρετο 

λυόµενο. ΟΧΙ στη στήριξη του Κέντρου ή των κεραιών σε κτίρια ή µόνιµες κατασκευές  γιατί µπορεί η 

στατικότητα-ασφάλειά  τους να µην είναι σίγουρη.  

ΟΧΙ στη χρήση του ∆ικτύου Ηλεκτρισµού, αλλά γεννήτριες ή εναλλακτικές µορφές.  

 

 

Όλα τα παραπάνω για να αποκτηθεί η γνώση και εµπειρία για το πραγµατικό γεγονός. 

«Επανάληψη µήτηρ πάσης µαθήσεως» 

 

 

Αν πραγµατικά υπήρχε το λεγόµενο SV “ham spirit” και δεν υπήρχε το «διαγωνιστικό» AWARD 

πιστεύω ότι όλοι θα το τρέχαµε και θα το τρέχαµε όπως έπρεπε. ∆υστυχώς όµως η φιλοδοξία της 

ΝΙΚΗΣ µας κάνει να σκεφτόµαστε «ωχαδερφικά», παραβλέποντας-µεταφράζοντας κάποιους 

κανονισµούς πιο χαλλλαρά. 

 

Το AWARD όµως υπάρχει και πρέπει να υπάρχει, για να µας κινεί όλους κάθε φορά στο να 

προσπαθούµε περισσότερο για το καλύτερο…. όχι αποτέλεσµα, αλλά σχεδιασµό, οργάνωση, εξοπλισµό, 

εκπαίδευση συνεργασία ! 

 

Η τελευταία φορά που είχα λάβει µέρος ήταν το 2008 µε το Special Callsign SX24STG στα Στάγιρα 

Χαλκιδικής. Με µία µικρή παρέα φίλων ρ/ε είχαµε πάει αρκετά χιλιόµετρα από τις βάσεις µας, και 

«τρέξαµε» το Field Day όπως προβλεπόταν. Από τότε, βλέποντας τον «ανορθόδοξο» τρόπο που 

συµµετείχαν πολλοί συνάδελφοι δε 

θέλησα να συνεχίσω.  

Αυτό όµως δε µε εµπόδισε στις port-

able expedition µου στα SV Flora 

Fauna µε αποτέλεσµα σε δύο χρόνια 

να έχω ενεργοποιήσει το 10% 

αυτών.   

Φέτος όµως, 7 χρόνια µετά, το 

heavy QRM από τον SV2ATD µε 

έκανε να αλλάξω γνώµη και να 

συµµετάσχουµε µαζί στο Field Day, 

αλλά µόνο µε το συνδυασµό 

ενεργοποίησης ενός ακόµα SVFF. 
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Η επιλογή του SVFF-067 της Λιµνοθάλασσας του Αγγελοχωρίου ήταν βολική γιατί ήταν στην 

οικονοµική µας «εµβέλεια». Χωρίς πολλά καύσιµα, διόδια κλπ έξοδα, ακολούθησαν και οι SV2EWS 

(Γιάννης) SY2BNL (Ιωάννα).      

 Ο εξοπλισµός µας ήταν: ένα KENWOOD TS-2000, ένα FT-897D, δύο γεννήτριες 3,2kVA και 

2,2KVA,τροφοδοτικό 30Α, laptop µε το Super-duper, 5band910/12/15/17/20m)  Spider beam Yagi, το 

12m  Spider beam καλάµι (40/80m) και το Mobile Radio Commander Volvo C303 µε τον πνευµατικό 

πύργο Clark Scam 12.  

 

Επειδή ήδη έχω γράψει πολλά για το σωστό τρόπο συµµετοχής στο Field Day δε θα σας κουράσω 

περιγράφοντας λεπτοµέρειες για το SV67FF, αν θέλετε µπορείτε να το δείτε στο YouTube (αναζήτηση 

sv67ff).  

 

Μπορεί να µη φτάσαµε στην πρώτη θέση του Contest αλλά το ότι απάντησε σε δικό µας CQ, ένα DX, 

το Galapagos Isl. (HC8) ήταν η µεγαλύτερη ανταµοιβή όλης της προσπάθειας. 

 

∆ε γνωρίζω αν θα συµµετάσχω το 2017 στο Field Day Contest, το σίγουρο είναι ότι θα εξασκούµαι σε  

Portable expeditions στα SVFF και σε δραστηριότητες της Λ.ΕΦ.Ε.∆. 

 

 

 

 

gia to SV re g@m otto 

 

de SV2GWY / Demetreos 
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NEA NEA   ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ **  

                          ΝΕΕΣ ΝΕΕΣ   ΚΕΡΑΙΕΣΚΕΡΑΙΕΣ  

***60 Μ60 Μ60 Μ   

 
 

∆εν  χρειάζονται  πολλές  εξηγήσεις  απλό  δίπολο για τα  60 
µέτρα  ,  για να είναι  και µέσα στα όρια  της νόµιµης  

ακτινοβολίας  . 

 

Εάν  δεν φθάνει ο χώρος  λειτουργεί και ως  INVERTED V. 

 

 

   SV1dB 
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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 
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PERIOD           CALL                                                   REF 
till  05/12      8Q7JC: Maldives (AS-013)                              1281 
till  05/12      JD1BON: Chichijima (AS-031), Ogasawara                1281 
till  05/12      V63DX and V6A: Pohnpei (OC-010), Micronesia           1279 
till  06/12      3B8RF: Mauritius (AF-049)                             1281 
till  06/12      9M4CHM: Aman Island (AS-015), West Malaysia           1281 
till  06/12      OL90IARU: special callsign                            1279 
till  06/12      T88IK: Koror Island (OC-009), Palau                   1282 
till  06/12      XV2D: Vietnam                                         1281 
till  07/12      J6/K9AW: St. Lucia (NA-108)                           1281 
till  07/12      VK4LLE: Lady Elliot Island (OC-142)                   1279 
till  08/12      C6AKQ, C6ARU, C6AUM: Great Abaco (NA-080)             1282 
till  08/12      FM/DL7VOG and TO4GU: Martinique (NA-107)              1277 
till  09/12      KH2/F4HEC: Guam (OC-026)                              1281 
till  10/12      3D2RJ: Viti Levu (OC-016), Fiji                       1277 
till  10/12      E51XGI: Rarotonga (OC-013), South Cook Islands        1279 
till  10/12      J52HF: Guinea Bissau                                  1281 
till  11/12      3B8HB and 3B8JB: Mauritius Island (AF-049)            1281 
till  12/12      5R8IC: Sainte-Marie Island (AF-090)                   1275 
till  13/12      AU2JCB: special callsign                              1282 
till  13/12      TM21COP: special callsign (France)                    1277 
till  14/12      HH2/N5JR: Haiti                                       1282 
till  15/12      JG8NQJ/JD1: Minami Torishima (OC-073)                 1269 
till  15/12      W1Q: special callsign                                 1283 
till  20/12      VK100ANZAC: special callsign                          1247 
till  22/12      P490IARU: special callsign                            1278 
till  30/12      ZY70FEB: special callsign                             1282 
till  31/12      4U20B: special callsign (Italy)                       1266 
till  31/12      4U70VIC: Vienna International ARC                     1275 
till  31/12      9A88AA: special callsign                              1266 
till  31/12      9H90IARU: special callsign                            1279 
till  31/12      9J2JOCV: special callsign (Zambia)                    1268 
till  31/12      AT150ITU: special callsign                            1248 
till  31/12      AU90IARU: special callsign                            1281 
till  31/12      DJ90IARU: special callsign                            1235 
till  31/12      DK65DARC and DL65DARC: special callsigns              1235 
till  31/12      DL25UNION: special callsign                           1276 
till  31/12      E50A, E50B, E50J, E50K, E50V: South Cooks (OC-013)    1232 
till  31/12      E50D: Aitutaki (OC-083), South Cooks                  1232 
till  31/12      E50W: Penrhyn (OC-082), North Cooks                   1232 
till  31/12      EI150ITU: special callsign                            1239 
till  31/12      EI90IARU: special callsign                            1246 
till  31/12      EV90IARU: special callsign                            1278 
till  31/12      HA45KHW: special callsign                             1254 
till  31/12      HB90IARU: special callsign                            1248 
till  31/12      HH90IARU: special callsign (Haiti)                    1279 
till  31/12      II0IYL, II1IYL, II3IYL, II8IYL: special stations      1257 
till  31/12      II90IARU: special callsign                            1267 
till  31/12      IY7LE and IY7LE/p: special stations                   1273 
till  31/12      JV150ITU: special event station                       1255 
till  31/12      LY90IARU: special callsign                            1280 
till  31/12      LZ362MT: special callsign                             1235 
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till  31/12      OH90IARU: special callsign                            1279 
till  31/12      OR90VL: special station                               1256 
till  31/12      OU0POLIO: special callsign                            1237 
till  31/12      OU25AEI: special callsign                             1238 
till  31/12      OZ90IARU: special callsign                            1238 
till  31/12      R2015LY: special callsign                             1261 
till  31/12      S61 and 9V50: special prefixes (Singapore)            1239 
till  31/12      SX90IARU: special callsign                            1283 
till  31/12      UP90IARU: special callsign                            1279 
till  31/12      YB90IARU: special callsign                            1280 
till  31/12      YO90IARU, YP90IARU, YQ90IARU, YR90IARU: special calls 1238 
till  31/12      YOTA (Youngsters On The Air) Month                    1282 
till  31/12      YT45 and YU45: special prefixes                       1244 
till  13/01 2016 9M2MRS: Penang Island (AS-015)                        1267 
till  29/02 2016 DL1965WH: special event station                       1242 
till  30/11 2016 FW1JG: Wallis Island (OC-054)                         1247 
till  15/12 2016 8T2BH: Antarctic station Bharati                      1282 
05/12-12/12      8P9EZ: Barbados (NA-021)                              1282 
06/12-14/12      J6/K4ZGB, J6/N8WD, J6/W2LNX: St Lucia (NA-104)        1283 
06/12-14/12      J6/W7DGP, J6/WB9OTX: St Lucia (NA-104)                1283 
06/12-14/12      J68FF, J68HF, J68RL: St Lucia (NA-104)                1283 
06/12-18/12      5P8VW: Romo Island (EU-125)                           1281 
07/12-11/12      ZY2QG: Ilha da Queimada Grande (SA-071)               1281 
08/12-20/11 2016 II0IEM: special callsign                              1282 
09/12-13/12      PJ6/G3TXF: Saba (NA-145)                              1283 
09/12-10/01 2016 EA8/IK1PMR and EA8/PA3LEO: Canary Islands (AF-004)    1283 
10/12-12/12      A43SI: Suwadi Island (AS-112)                         1283 
10/12-13/12      GB200ADA: special station (England)                   1283 
10/12-13/12      KH0/F4HEC: Saipan (OC-086)                            1281 
11/12-29/12      V5/DD0VR: Namibia                                     1283 
12/12-13/12      TO90R: Reunion Island (AF-016)                        1260 
12/12-19/12      TO2EE: St. Barthelemy (NA-146)                        1283 
13/12-20/12      VY0JCW: Baffin Island (NA-047)                        1283 
16/12-23/12      VK2IAY/9: Lord Howe Island (OC-004)                   1243 
16/12-08/01 2016 FR/F5UOW: Reunion Island (AF-016)                     1279 
19/12-20/12      TO90R: Reunion Island (AF-016)                        1260 
20/12-20/01 2016 3D2AG/p: Rotuma Island (OC-060)                       1283 
22/12-29/12      T88RY: Koror (OC-009), Palau                          1279 
22/12-30/12      A25GR: Botswana                                       1283 
26/12            TO90R: Reunion Island (AF-016)                        1260 
27/12-13/01 2016 YJ4AO: Efate (OC-035), Vanuatu                        1273 
December         C5WP: The Gambia                                      1283 
December         C6ATS: Bahamas tour                                   1278 
December         CY0/VA1AXC: Sable Island (NA-063)                     1283 
December         DP0GVN: Antarctic station Neumayer III                1275 
December         EA9/ON7WP, CN9WP, S0WP, 5T0WP                         1283 
December         FT4XU: Kerguelen Islands (AF-048)                     1273 
December         OH9SCL: Santa Claus Land                              1282 
December         SU90IARU: special callsign                            1280 
03/01-08/01 2016 4S7JTO and 4S7NTS: Sri Lanka (AS-003 and AS-171)      1283 
04/01-07/01 2016 7P8VR: Lesotho                                        1283 
05/01-31/01 2016 6W7SK: Senegal                                        1281 
07/01-11/01 2016 ZL9A: Antipodes Islands (OC-286, new one for IOTA)    1283 
09/01-16/01 2016 8T5GSM: Sagar Island (AS-153)                         1283 
11/01-26/01 2016 K5P: Palmyra Atoll (OC-085)                           1275 
17/01-27/01 2016 VP8STI: South Sandwich Islands (AN-009)               1281 
19/01-26/01 2016 PY0F/PP1CZ: Fernando de Noronha (SA-003)              1281 
January          C6ATS: Bahamas tour                                   1278 
January          CY0/VA1AXC: Sable Island (NA-063)                     1283 
January          FT4XU: Kerguelen Islands (AF-048)                     1273 
01/02-11/02 2016 VP8SGI: South Georgia Island (AN-007)                 1281 
14/02-20/02 2016 VP8IDX: Falkland Islands (SA-002)                     1281 
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Greek Islands On The Air – GIOTA award programme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOTA 10 HELLENIC ISLANDS 

Απαιτούνται 10 επιβεβαιωµένες επαφές από 10 Ελληνικά νησιά  

και τουλάχιστον από ένα από: 

Βόρειο Αιγαίο. Νότιο Αιγαίο. Θάλασσα ∆ωδεκανήσου. Κρητικό 

Πέλαγος. Ιόνιο Πέλαγος. 

 

GIOTA POSEIDON AWARD - 30 HELLENIC ISLANDS 

Απαιτούνται 30 επιβεβαιωµένες επαφές από 30 Ελληνικά νησιά  

και τουλάχιστον από ένα από: 

Βόρειο Αιγαίο. Νότιο Αιγαίο. Θάλασσα ∆ωδεκανήσου. Κρητικό 

Πέλαγος. Ιόνιο Πέλαγος. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

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

DXpeditioners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOTA DXpeditioners Award – 3 GREEK ISLANDS 

Απαιτείτε η ενεργοποίηση 3 νησιών σε οποιοδήποτε 

Ελληνικό Πέλαγος. 

 

GIOTA DXpeditioners «ODYSSEY» Award – 6 GREEK ISLANDS 

Απαιτείτε η ενεργοποίηση 6 νησιών σε οποιοδήποτε 

Ελληνικό Πέλαγος. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.greekiota.gr  
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Αν έχετε στην περιοχή σας Αν έχετε στην περιοχή σας Αν έχετε στην περιοχή σας 

συναδέλφους χωρίς πρόσβαση συναδέλφους χωρίς πρόσβαση συναδέλφους χωρίς πρόσβαση 

στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5---9 9 9 

Report" Report" Report" και δώστε τους.και δώστε τους.και δώστε τους.   


