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7 - 54 MHZ DIPOLE LOG -PERIODIC
* FULL-SIZE

FULL SIZE*

αποκαλούµε τις κεραίες που έχουν διαστάσεις ανάλογα µε τον τύπο τους πχ. τα

δίπολα λ/2, οι κατακόρυφες λ/4 , οι λ ένα µήκος κύµατος ,
Quad - delta - .

Η άνοιξη είναι η εποχή για τις κεραίες . Βελτιώσεις , συντηρήσεις, νέες κατασκευές
λόγω των κατάλληλων καιρικών συνθηκών .
Όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τις εγκαταστάσεις τους προγραµµατίζονται και ξεκινούν...
Πολλοί βρίσκονται στο δίληµµα κεραία
Κεραία µε µεγάλο gain
περιπτώσεις ...

υψηλά ?

ή κεραία µακριά ?

ή κεραία που να µην φαίνεται ... γιατί έχουµε και τέτοιες
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Η κεραία που περιγράφεται αναλυτικά
Ύψος

είναι από

Σελίδα 3

τα «θηρία» που απαιτούν

,πλάτος και φυσικά υποδοµή για την στήριξή της σε ιστό αντοχής .

Οι διαστάσεις δίνονται από την αρχή ώστε να µπορέσετε να υπολογίσετε τον χώρο που
έχετε, για να ξεκινήσετε και συνεχίσετε στα περαιτέρω ...
Η κεραία έχει Full-Size

στοιχεία και καλύπτει το φάσµα 7 MHz µέχρι 54 MHz.

Είναι professional κατασκευή , όλη από αλουµίνιο υψηλής αντοχής και έχει σχεδιασθεί
για χρήση από Κυβερνητικές Υπηρεσίες , ∆ιπλωµατικά δίκτυα, Ένοπλες δυνάµεις,
εµπορικές χρήσεις και φυσικά από απαιτητικούς ερασιτέχνες .
Η πρόσθεση νέων περιοχών και συχνοτήτων στο ραδιοερασιτεχνικό φάσµα µε αυτή την
κεραία δεν θα σας προβληµατίσει γιατί καλύπτει όλο το HF φάσµα για εκποµπή αλλά
και λήψη εάν θέλετε να ακούσετε κάποιο σταθµό .
Λόγω της πληθώρας των υλικών αυτά δίδονται σε κατάλογο όπου περιγράφονται
αναλυτικά ανάλογα µε τον διατιθέµενο χώρο για όσους ενδιαφέρονται
περισσότερες
din.boxmail@gmail.com
και
µε ανάλογη
για κάθε περίπτωση
πληροφορίες στο
προσαρµογή.
Η κεραία θέλει ένα ιστό για την στήριξή της τουλάχιστον 12 µέτρα ύψος έως 24
µέτρα , από το ύψος εξαρτάται και η χαµηλή γωνία ακτινοβολίας , όσο ποιο ψηλά τόσο
ποιο µικρή γωνία.
Το ΒΟΟΜ ο κορµός µε τα στοιχεία έχει µήκος 12 µέτρα
και αποτελείται από ένα
τετράγωνο δικτύωµα για µηδενική κάµψη και χωρίς την ανάγκη επίτονων στήριξης
που κάνουν τις κεραίες να µοιάζουν µε «σκούνες»...
Το αυτό ισχύει και για τα στοιχεία που είναι λ/2 από σωλήνα αλουµίνιου κατάλληλης
διαµέτρου ( από 60 mm µέχρι 10 mm ) ώστε και εδώ να µην έχουµε κάµψη . Yπ όψη
ότι µικρής διαµέτρου σωλήνες αφ’ ενός έχουν µεγάλη κάµψη στα άκρα αφ’ ετέρου
µικρή αντοχή στην αιολική ταλάντωση µε αποτέλεσµα την απώλεια των στοιχείων.

Η επιλογή των στοιχείων και του κορµού είναι από αλουµίνιο τύπου T6- 6061
- 6063.
Υπάρχει στην Ελληνική αγορά
πωλείται µε το κιλό.

και

Τ6

στις ζητούµενες διαστάσεις σε µήκη 5 και 6 µέτρων και

Τα µονωτικά υλικά είναι από Ertalon σε στρογγυλούς διάτρητους ράβδους ώστε να
υπάρχει οικονοµία υλικού . Και αυτό το υλικό διατίθεται µε το βάρος.
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Η κεραία τροφοδοτείται µέσω οµοαξονικού συνδετήρα τύπου Ν για ισχύ µέχρι 2 kW .
Για µεγαλύτερη ισχύ απαιτείται τύπου φλάντζας ΕΙΑ- 7/8΄.
Aναλόγως του ιστού στηρίξεως απαιτείται και Rotator για την περιστροφή της µε την
αντίστοιχη αντοχή και την δυνατότητα φρένων για τους ισχυρούς ανέµους.
Η βασική κεραία χωρίζεται κατασκευαστικά στον κορµό ΒΟΟΜ.
Τα στοιχεία και την γραµµή τροφοδοσίας ,Και τον ιστό µε τον κινητήρα περιστροφής.
Οι διαστάσεις

όλων των µεγεθών δίδονται σε χιλιοστά για µεγαλύτερη ακρίβεια.

Ορισµένα υλικά ανάλογα µε την θέση εγκαταστάσεως έδαφος ή δώµα απαιτούν και
αντίστοιχη υποδοµή . Ο ιστός µπορεί να είναι µε επίτονους αλλά και αυτοστήρικτος.
Για εύκολη συναρµολόγηση τα στοιχεία της κεραίας χωρίζονται σε τµήµατα από το
στοιχείο 1 έως το 7 αποτελούνται από 4 τεµάχια έκαστο.
Από το 8 µέχρι το

11 από 6 τµήµατα,

Από 12 µέχρι το 13
Και 14, 15,

από 6

16 από 8 τµήµατα

Στο σχέδιο έχουν τα όµοια τµήµατα το ίδιο χρώµα , τα στοιχεία 8,9,10,11, µετά το
δεύτερο συνεχίζουν µε τα χρώµατα –τεµάχια σαν τα 1 έως 7. Το ίδιο ισχύει και για τα
τµήµατα 12 και 13. Ενώ στα 14, 15, 16, τα τέσσαρα τελευταία.
Τα χρώµατα βοηθούν
τεµάχια.

µε µια µατιά είναι πολύ εύκολο

να βρείτε τα

σηµεία µε τα όµοια

Τα στοιχεία µε πράσινο χρώµα είναι διαµέτρου 21/25 mm και έχουν µήκος
mm (1 µέτρο ) συνολικά τεµάχια 32 .
Τα κίτρινα έχουν διάµετρο 17 /20 mm και µήκος 1000 mm ( 1 m ) 31 τεµάχια και
δύο 0,40 µέτρα.
Τα µπλε 26 τεµάχια 1 µέτρου και 6 τεµάχια 0,50 µέτρα διάµετρος 10/14 mm.
Tα καφέ 20 τεµάχια 1 µέτρου και
διάµετρος 8/10 mm.

δύο 1,50 µέτρα,

2 τεµ. 0,60µέτρα και 8 0,50 µέτρα

Tα 8,9,10,11 µε χρώµα ροζ διαµέτρου 30/35 mm 6 τεµάχια 1 µέτρο 2 του 1,5 µέτρα
και 6 του 1,40 µέτρα.
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τα στοιχεία συναρµολογηµένα

Τα στοιχεία 12 και 13 µε χρώµα πορτοκαλί έχουν διάµετρο 40/46 mm
µέτρου 2 των 1,98 µέτρα .

2 του ενός

και 2 διαµέτρου 45/50 mm µήκους 1,85 και 2 , των 2,50 µέτρα.
Τα στοιχεία 14, 15, 16, 6 τεµάχια διαµέτρου 50/60 mm και µήκος 3 µέτρα και 6 τεµάχια
µήκους 2,5 µέτρα διαµέτρου 45/50 mm και 6 τεµ. 2,5 µέτρα 40/46 mm. 6 τεµ. µήκους
1,4 µ 30/35 mm.

Τα στοιχεία πριν κοπούν στα αντίστοιχα µήκη
ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟ∆ΕΙΩΜΕΝΑ ΓΙΑΤΙ ∆ΕΝ
ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
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Τα κεντρικά στοιχεία των διπόλων µε τον κεντρικό µονωτήρα
Από ertalon . Το µήκος των µονωτήρων
25 mm

µήκος

και η εσωτερική διάµετρος είναι

:

60 εκατοστά

35 mm
45 mm
14-16

60 mm

τα στοιχεία συνδέονται ηλεκτρικά εναλλάξ
στην
γραµµή
µεταφοράς
προσαρµογής που βρίσκεται µέσα στο ΒΟΟΜ. Και αποτελείται από σωλήνες
αλουµίνιου .
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Το ΒΟΟΜ που είναι από δικτύωµα τετράγωνης µορφής αποτελείται από γωνιακά
ελάσµατα 40 Χ 40 Χ 4 mm X 6 µέτρα και συνδέεται µε λάµες και βίδες µεταξύ τους,
όλες οι λεπτοµέρειες και αναλυτικά σχέδια για όσους ενδιαφέρονται µπορώ να σας
στείλω µε e-mail που αντίστοιχα µε την υποδοµή του ιστού
έχουν διαφορετικές
διαστάσεις και θα ήταν πλεονασµός να σας δώσουµε εναλλακτικά σχέδια για κάθε
περίπτωση ξεχωριστά.
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Το σχέδιο µε όλα τα στοιχεία τα χρώµατα διαστάσεις

Σελίδα 8

φαίνεται κατωτέρω.

«Όσοι πιστοί προσέλθετε»

SV1dB

K.Ψιλογιάννης
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CQ WW 160m contest ...a la SZ3P
Όπως σχεδόν όλες οι ιστορίες που,τελικά, αποδεικνύεται ότι «άξιζε που τις ζήσαμε», έτσι και το
CQ WW 160m contest, ξεκίνησε (τουλάχιστο για εμένα) δειλά-δειλά, μεταξύ μιάς επιθυμίας να
συμμετάσχω σε κάποιο contest «διεθνούς εμβέλειας» και της ...δημιουργικής περιέργειας («ΤΙ να
γίνεται, άραγε, όταν μαζεύονται πολλοί, παλιοί και κοντεστικά επιθετικοί ραδιοερασιτέχνες μαζί ? »). Η
απόφαση δεν άργησε να παρθεί: Ναι, αναμφίβολα πρέπει να πάω!
Από εκείνη τη στιγμή το event

“συμμετοχή SV4NYZ/3 στο contest” ανέβηκε κατακόρυφα στην

προτεραιοποίηση των δραστηριοτήτων μου για την σύντομη περίοδο που ακολούθησε: Ρύθμιση τυχόν
επαγγελματικών εκκρεμοτήτων (λόγω QRL, η απουσία επαγγελματικής εμπλοκής τα Σαββατοκύριακα
ΔΕΝ είναι δεδομένη), προετοιμασία του οικογενειακού περιβάλλοντος για «απουσία από το σπίτι»
μεσούντος του Πατρινού καρναβαλιού αλλά- για το Θεό- ΟΧΙ ένεκα αυτού (ά ρε κάτι συμπτώσεις που
δημιουργούν καχυποψία !), συνεννοήσεις για το ωράριο που αντιστοιχούσε στον κάθε έναν μας,
ξεφύλλισμα των σχετικών με contests ARRLικών εγχειριδίων, επισκέψεις επί επισκέψεων του δικτυακού
τόπου του συγκεκριμένου διαγωνισμού για ενημέρωση και ούτω καθεξής.
Φρενήρεις ρυθμοί και ένα μικρό και καλά κρυμμένο δέος, αντιστρόφως ανάλογο της (ελάχιστης, για να
μην πω μηδενικής) εμπειρίας στη μαγική μπάντα των 160 μέτρων. «Αισθάνονται και οι άλλοι
συνάδερφοι της ΕΡΔΥΠ, έτσι?» ήταν η διαρκώς στριφογυρίζουσα ερώτηση στο μυαλό μου.
Για να μην σας κρατάω σε αγωνία, η απάντηση ήταν: ασφαλώς και ΟΧΙ! Οι προετοιμασίες από πλευράς
τους ήταν, περίπου, ρουτίνα: το logging software ήταν το γνωστό σε αυτούς από άλλες φορές, ο
καταπληκτικός χώρος (QTH shack) που ο Γιώργος (SV3MSE) και η XYL του παραχώρησαν φιλόξενα και
πρόθυμα ήταν γνωστός από άλλες φορές, τα μηχανήματα γνωστά από άλλες φορές, οι διαδικασίες
επίσης γνωστές από άλλες φορές.
Με σχετική βεβαιότητα μπορώ να πω ότι και το σουβλατζίδικο που υποστήριξε το διαγωνισμό σε
θέματα διοικητικής μέριμνας είχε εμπειρία από ...άλλες φορές! Μια μικρή λεπτομέρεια: για τον
γράφοντα αυτές οι «άλλες φορές» δεν υπήρχαν. Uncharted territory, λοιπόν, με ότι αυτό μπορεί να
σημαίνει...
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«Ρε Γιάννη, θα πάμε μαζί να μου δείχνεις?» ρώτησα τον εκλεκτό φίλο (ο προσδιορισμός ως «elmer» δικός μου δεν
απέχει από την πραγματικότητα), τον SV3AQR
«Ναι», απάντησε (το πόσο πρόθυμα, δεν το γνωρίζω, είναι η αλήθεια)
«Πότε θα πάμε, το πρώτο βράδυ ή το δεύτερο?»
«Πότε θες?»
Τελικά, η συμμετοχή μας οριστικοποιήθηκε για το βράδυ του Σαββάτου, από ώρα 21:00 (τοπική) έως το
πρωϊ (07:00). Ακολούθησαν οι λεπτομέρειες του τι θα πρέπει να έχουμε μαζί μας (ισοθερμική κούπα καφέ και
καλή διάθεση ήταν τα μόνα χρειαζούμενα), τι ώρα θα περάσω να πάρω τον Γιάννη (SV3AQR) για να «ανέβουμε»
στο shack του Γιώργου (SV3MSE) στην μαγευτική Κάτω Μέτζενα Αχαΐας, να πάρουμε ή να μην πάρουμε μαζί το
«κατιτίς μας» (κανένα αμυγδαλωτό, καμμιά παστούλα, κάτι τέλως πάντων, για το καλό) που τελικά ΔΕΝ πήραμε
(!!!), να βρούμε το δρόμο για το σπίτι του Γιώργου μέσα στη νύχτα (πρωτεύον τρόπος ναυτιλίας: με την αίσθηση,
δευτερεύων τρόπος: GPS). Ο παρακάτω διάλογος μεταξύ εμού και του Γιάννη ελέγχεται ως...απολύτως ακριβής:
SV4NYZ/3:

«Γιάννη, καλά πάμε ?»

SV3AQR:

«Ναι ρε συ, ΝΟΜΙΖΩ...»

SV4NYZ/3:

«Γιάννη, ΕΧΕΙΣ ΞΑΝΑΠΑΕΙ???»

SV3AQR:

«Ναι ρε συ, αλλά ...ήταν μέρα, ήταν πριν από καιρό, ε ε έχουν γίνει και κάτι έργα εδώ, κάτσε να

τους καλέσουμε στη simplex VHF συχνότητα» (όπερ και –ευτυχώς- κάναμε). Η απάντηση (VHF simplex) ήρθε δια
στόματος του προέδρου της ΕΡΔΥΠ (Κώστας, SV3CYL) ο οποίος μας έδωσε οδηγίες αρκούντως κατατοπιστικές. Ο
Γιάννης, ως καλός συνοδηγός μου, ξαναρώτησε διευκρινιστικά, και πήρε την απάντηση: «Καλά πάτε, ΑΦΗΣΤΕ
ΜΑΣ να μιλήσουμε στο contest». Ευτυχώς για εμάς, μετά από λίγες δεκάδες μέτρα φτάσαμε.
Η εικόνα που αντίκρυσα μπαίνοντας στο χώρο ήταν από μόνη της αρκετή για να με «αποζημιώσει» για τα
90 χιλιόμετρα που οδήγησα από το σπίτι μου μέχρι το χώρο που έβλεπα μπροστά μου (και τα άλλα 90,
νυσταγμένα χιλιόμετρα της επιστροφής μου, το επόμενο πρωΐ): Πολυπληθής ομάδα από γνωστούς αλλά και
αγνώστους (γνωστούς, όμως, από τις φωνές τους από τα πολλά QSOs μας), μέλη της ΕΡΔΥΠ, αλλά πρώτα από όλα
φίλους. Πραγματικά μιά Παρέα (το «Π» είναι σκόπιμα με κεφαλαίο) φίλων. Χαιρετούρες, πειράγματα (μέρος Ι),
συζητήσεις, πειράγματα (μέρος ΙΙ), διευθετήσεις της τελευταίας στιγμής, πειράγματα (μέρος ΙΙΙ) και ούτω καθεξής.
Τα ονόματα, συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά κλήσης, παρατίθενται στο τέλος.
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Ο Γιώργος (SV3MSE) μας έκανε να νιώσουμε σαν στο ...shack μας. Ο Σήφης (SV3AQN) με τον πρόεδρο (SV3CYL)
ήταν επί του μικροφώνου και του logger, ο Παναγιώτης (SV3DCX) ως «ο έχων τραβήξει το βάρος της συμμετοχής
το προηγούμενο βράδυ» (μαζί με τον Αλέξη, SV3ORU), αφού μας καλωσόρισε, μας κατατόπισε για τα
τεκταινόμενα και κάποια διαδικαστικά θέματα. Χωρίς να το πολυκαταλάβουμε, ήρθαν τα σουβλάκια και το contest πήρε –προσωρινά- άλλη μορφή. Και πριν καλά-καλά τελειώσουμε, ακούστηκε από το βάθος η προεδρική
φωνή: «η βραδυνή βάρδια να τελειώνει το QR mam και να αναλάβει το ρόλο της». Τα ξυλάκια/καλαμάκια (είναι
γνωστές οι ομηρικές μάχες μεταξύ βορειοελλαδιτών και νοτίων σχετικά με την πρέπουσα σουβλακο-ορολογία,
δεν θα επεκταθώ άλλο εδώ) έδωσαν τη θέση τους στο μικρόφωνο και το logging laptop (SV3MSE: Μην ανησυχείς,
τα σκουπίσαμε τα χέρια μας ΠΡΙΝ κάτσουμε στο πόστο μας).

Το κυρίως μέρος του contest (βράδυ Σαββάτου)

κύλισε, σύμφωνα με τους έμπειρους, «τυπικά». Άλλοτε η διάδοση ήταν με το μέρος μας, άλλοτε πάλι όχι. «Γιάννη,
να γυρίσω την κεραία λήψης από την Νο1 (Beverage, προς νοτιοανατολικά) στην Νο 2 (Beverage, προς άλλη
διεύθυνση)?», «Κάνε ότι θες», «Ωραία, τη γυρίζω!», «Κάνε CQ», «κάτσε να ακούσουμε εδώ, κάτι μου φάνηκε πως
άκουσα», «θα το πάρεις το call sign με τη πρώτη ?»,
συχνοτήτων»,

«Ρε συ, ΠΟΥ καλεί αυτός, είναι εκτός συμφωνημένων

«κάτσε να αλλάξω το μιλητήρι/παπαγάλο/voice talker, αυτό που έχει ενσωματωμένο το YAESU

δεν μου αρέσει» «έχει καφέ?» «έχει!» «είναι ζεστός ?» «ΠΟΥ να ξέρω, τράβα δες!» και πολλά πολλά άλλα,
απείρου κάλλους, γεγονότα και διάλογοι.
Ο Γιώργος (SV3MSE) ήταν «άγρυπνος» (λέμε,
τώρα...) συμπαραστάτης, επί του καναπέως
πίσω μας: αρχικά είχε κάθετη πόλωση, κατόπιν
45°, μετά οριζόντια. Κάποια στιγμή, «πήγε να
πιεί νερό στην κουζίνα» και γύρισε κάποιες
ώρες αργότερα, φρέσκος, αφού ο Μετζενιώτης
κόκκορας είχε σημάνει για πέμπτη φορά
(επιμονή, κι’αυτός, βρε παιδί μου!) την έναρξη
της ημέρας, η οποία (έναρξη) σήμαινε τη λήξη
της βάρδιας μας. Αφού παραδώσαμε τη
«σκυτάλη» στον οικοδεσπότη μας, τα μαζέψαμε
σιγά σιγά και πήραμε το δρόμο της επιστροφής.
Διανομή του Γιάννη (SV3AQR) στο σπίτι του και, «εμπρός για τα περίπου 90 χιλιόμετρα της επιστροφής», με τον
ήλιο να ανεβαίνει σιγά σιγά στον ορίζοντα, σε μία τροχιά που είναι γνώριμή του εδώ και χιλιάδες χρόνια.
Οδηγώντας νότια, ο Γιάννης που ήταν ήδη στο σπίτι του, μου κράτησε παρέα από τα VHF (simplex) μαζί με κανά
δυό άλλους φίλους (Δημήτρης, SV3MR και Λάκης, SV0FL), οι οποίοι είχαν ξεκινήσει την ημέρα τους.
Αναλογιζόμενος την εμπειρία και ζυγίζοντας τα οφέλη και τη φυσική κόπωση (κυρίως λόγω της διαταραχής των
βιορυθμών και των κιρκάδιων ρυθμών), σε ενδεχόμενο δίλημμα του τύπου «Θα συμμετείχες ξανά σε contest σε
τέτοιες περίεργες ώρες ?» η απάντηση «έβγαινε» αβίαστα: «Αύριο, κιόλας!»
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Αντί επιλόγου
Παραθέτω παρακάτω τα χαρακτηριστικά κλήσης όσων (ελπίζω όλων!) υπέπεσε στην αντίληψή μου να
συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Πριν από αυτό όμως, θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά για άλλη μιά φορά τον
οικοδεσπότη μας, τον Γιώργο SV3MSE, χωρίς τον οποίο ίσως να μην ήταν δυνατή η συμμετοχή της ΕΡΔΥΠ
(τουλάχιστον, με αξιώσεις) στο contest αυτό. Να είσαι καλά Γιώργο, και μην στεναχωριέσαι, οι φωτό που σε
δείχνουν να «παρακολουθείς» εμένα και τον Γιάννη από τον καναπέ (οι κακόβουλοι λένε ότι κοιμόσουν...) ΔΕΝ θα
δημοσιευτούν. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω συνολικά την ΕΡΔΥΠ, γιατί είναι αυτοί που είναι: μιά παρέα
ανοικτή σε όλους, που δεν περιορίζεται αυστηρά σε ραδιοερασιτεχνικές δραστηριότητες, αλλά κυρίως επειδή
βλέπουν σε κάθε δραστηρίοτητα (π.χ contests) εκτός από την διαγωνιστική πλευρά (την οποία την αντιμετωπίζουν
με τη δέουσα σοβαρότητα και προσήλωση) και μιά άλλη πλευρά: αυτή της ανθρώπινης παρέας...

SZ3P & CQ WW 160m Contest
SV3MSE (Γιώργος) - SV3CYL (Κώστας) - SV3AQN (Σήφης) - SV3DVK (Γιώργος) - SV3ALC (Βασίλης) – SV3GKP –
SV3FUP (Αρίστος) – SV3CYM (Γιάννης) - SV3ORU (Αλέξης) - SV3AQR (Γιάννης) – SV4NYZ/3 (Αβραάμ)

73 de SV4NYZ/3
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Radio Tips
Πώς να χρησιµοποιήσετε το Kenwood TM-251 ως repeater

Το εγχειρίδιο του Kenwood TM-251 δεν εξηγεί τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως
repeater. Η διαδικασία λοιπόν, έχει ως εξής:
• Βάλτε το δέκτη σε κατάσταση VFO. Για αναµετάδοση (λήψη σε UHF, εκποµπή σε VHF), πατήστε το
πλήκτρο Function REV και εισάγετε µία συχνότητα UHF για λήψη.
•

Αλλάξτε ξανά σε VHF και εισάγετε συχνότητα εκποµπής.

• Κλείστε τον ποµποδέκτη ενεργοποιήστε τον µε το πλήκτρο REV πατηµένο ώστε να έχετε πρόσβαση
στο µενού B.
•

Πηγαίνετε στο µενού #69 και γυρίστε το διακόπτη επιλογής συχνότητας για να επιλέξετε CROSS.

•
Πιέστε οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο λειτουργίας και είστε τώρα σε λειτουργία cross band repeater.
Βέβαια ο αναµεταδότης είναι µονόδροµης επικοινωνίας, δηλαδή λαµβάνει µόνο στη συχνότητα των UHF
και εκπέµπει µόνο στη συχνότητα των VHF, χωρίς να γίνεται και το αντίστροφο.
Αν βρίσκεστε σε λειτουργία µνήµης, πριν να αποκτήσετε πρόσβαση στο µενού Β, το µενού #69 δε θα
εµφανιστεί και συνεπώς δε θα µπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία repeater.
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5 ρυθµίσεις για το Wouxun KG-UV8D που πιθανόν δεν γνωρίζατε!

Το πασίγνωστο µοντέλο KG-UV8D της Wouxun έχει 51 ρυθµίσεις στο µενού του. Εµείς θα αναφερθούµε στις 5
από αυτές που πιθανόν να µη γνωρίζετε πολλοί από εσάς.
Μενού 13: BCL
Επιλογές: ON / OFF
Όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιηµένη [ON], τότε σε περίπτωση που ο ποµποδέκτης λαµβάνει κάποιο σήµα
δε µας επιτρέπει να λειτουργήσουµε το κουµπί [PTT]. Άρα, αν ακούµε µία συνοµιλία και θέλουµε να τη
διακόψουµε, δε θα µπορέσουµε να µιλήσουµε την ώρα που µιλάει κάποιο άλλος συνάδελφος. Μόλις ο συνάδελφος
σταµατήσει και αφήσει το κουµπί [PTT] του δικού του ποµποδέκτη και πριν προλάβει να µιλήσει κάποιος άλλος,
τότε είµαστε σε θέση να εκπέµψουµε και να διακόψουµε τη συνοµιλία.
Στην περίπτωση που η λειτουργία αυτή είναι απενεργοποιηµένη [OFF], τότε είτε µιλάει κάποιος συνάδελφος είτε
όχι, ο ποµποδέκτης δέχεται την εντολή του κουµπιού [PTT] και µας αφήνει να εκπέµψουµε ούτως ή άλλως.
Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιµη στις περιπτώσεις που ενώ µιλάµε, δε θέλουµε να πατιόµαστε µε τους υπόλοιπους
της παρέας.
Μενού 19: PF1
Επιλογές: CALL / VFTX KEY
Αυτή η λειτουργία έχει να κάνει µε το πάνω κουµπί της αριστερής πλευράς του ποµποδέκτη, δηλαδή µε το κουµπί
πάνω από το γνωστό [PTT] το οποίο ονοµάζεται κουµπί [PF1].
Στη λειτουργία [CALL], πατώντας το κουµπί [PF1] στον ποµποδέκτη, κάνουµε επιλεκτικές κλήσεις των οποίων οι
κωδικοί προγραµµατίζονται µέσω του παρεχόµενου λογισµικού προγραµµατισµού από τη Wouxun. ∆ε θα
αναφερθούµε σε αυτό όµως.
Στη λειτουργία [VFTX KEY], πατώντας το κουµπί [PF1], ο ποµποδέκτης κάνει εκποµπή στην υποµπάντα. ∆ηλαδή,
αν για παράδειγµα στην πάνω πλευρά ο ποµποδέκτης εµφανίζει τη συχνότητα 145.000 και στην κάτω πλευρά τη
συχνότητα 435.000 και εφόσον η ένδειξη [MAIN] εµφανίζεται δίπλα στη συχνότητα 145.000, αν εµείς πατήσουµε
το κουµπί [PTT] κάνουµε εκποµπή στη συχνότητα 145.000 ενώ αν πατήσουµε το κουµπί [PF1] κάνουµε εκποµπή
στη συχνότητα 435.000. Το ίδιο θα γίνει και αν η ένδειξη [MAIN] εµφανίζεται δίπλα στη συχνότητα 435.000,
δηλαδή αν εµείς πατήσουµε το κουµπί [PTT] θα κάνουµε εκποµπή στη συχνότητα 435.000 ενώ αν πατήσουµε το
κουµπί [PF1] κάνουµε εκποµπή στη συχνότητα 145.000.
Τελικά το Wouxun KG-UV8D έχει διπλό PTT!
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Μενού 25: SECOND
Επιλογές: ON / OFF
Στη ρύθµιση [OFF] απλά δε συµβαίνει τίποτε.
Στη ρύθµιση [ON], ενεργοποιείται το χρονόµετρο του ποµποδέκτη.Αν σε κατάσταση αναµονής πατήσουµε το
πλήκτρο [LOCK], τότε αρχίζει το χρονόµετρο να µετράει χρόνο στην πάνω µπάντα µε τη µορφή ΧΧ-ΨΨ-ΩΩ όπου
ΧΧ λεπτά, ΨΨ δευτερόλεπτα και ΩΩ κλάσµατα του δευτερολέπτου. Αν πατήσουµε το κουµπί [PTT] ή ο
ποµποδέκτης λάβει κάποιο σήµα, τότε το χρονόµετρο σταµατάει.
Μενού 29: SCNCD > CTCSS
Επιλογές: CTCSS / DCS
Στη ρύθµιση [CTCSS], αν ακούµε κάποια συνοµιλία, τότε µε τον τρόπο αυτό µπορούµε να σαρώσουµε τον υπότονο
της συχνότητας εφόσον βέβαια υπάρχει.
Μενού 49: SMUTESET
Επιλογές: OFF / TX /RX / TX/RX
Στη ρύθµιση [OFF] η λειτουργία είναι ανενεργή. Αυτό βοηθάει στο να ακούµε τη φωνή µας όταν φοράµε
µικροακουστικό (hands free) και ενώ µιλάµε µέσω αναµεταδότη. Προσοχή όµως όταν βγάλουµε το µικροακουστικό
να αλλάξουµε τη ρύθµιση διότι πατώντας το κουµπί [PTT] ο ποµποδέκτης θα µικροφωνίζει.
Στη ρύθµιση [TX] όταν κάνουµε εκποµπή στην κύρια συχνότητα (στη συχνότητα δηλαδή που έχει δίπλα της την
ένδειξη [MAIN]), ο ήχος λήψης στη δευτερεύουσας συχνότητας είναι κλειστός.
Στη ρύθµιση [RX] όταν κάνουµε λήψη στην κύρια συχνότητα, ο ήχος λήψης στη δευτερεύουσας συχνότητας είναι
κλειστός.
Στη ρύθµιση [TX/RX] και κατά την εκποµπή και κατά τη λήψη στην κύρια συχνότητα, ο ήχος λήψης της
δευτερεύουσας συχνότητας είναι κλειστός.

Επισκευή ήχου στο µικρόφωνο χούφτας Yaesu MH-48
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Μετά από καιρό που τοποθέτησα στο αυτοκίνητο το mobile ποµποδέκτη FT-8800 της Yaesu, αρκετοί ήταν οι
συνοµιλητές µου οι οποίοι διαπίστωσαν έναν µη φυσιολογικό ήχο στα αυτιά τους κάθε φορά που έκανα εκποµπή.
Ενώ στην αρχή δεν έδωσα σηµασία, ήταν όλο και περισσότεροι αυτοί που παρατηρούσαν πως κάτι συµβαίνει µε τον
ήχο - φωνή µου µιας και φαινόταν πως κάτι είχε να κάνει µε τη διαµόρφωσή µου. Εν τέλει, αυτό το είδα ως µία
παρότρυνση στο να εντοπίσω το πρόβληµα και να το αντιµετωπίσω.
Κατ' αρχήν έπρεπε να διαπιστώσω αν το θέµα δηµιουργείται από το µηχάνηµα του ποµποδέκτη ή από το µικρόφωνό
του. Έτσι, το πρώτο πράγµα που έκανα ήταν να αλλάξω ένα µικρόφωνο για να δω αν το πρόβληµα θα παραµείνει ή
θα εξαφανιστεί. Και όντως εξαφανίστηκε. Άρα, έχουµε να κάνουµε µε το µικρόφωνο και όχι µε τον ίδιο τον
ποµποδέκτη.
Αφού λοιπόν αποκλείστηκε ο ποµποδέκτης ως υπαίτιος, άρχισα να πειραµατίζοµαι µε το µικρόφωνο, στο οποίο εξ'
αρχής προσάρµοσα κάποια φίλτρα RC. Μάταια όµως αφού δεν υπήρξε κάποια σηµαντική βελτίωση στην ποιότητα
του ήχου. Τη στιγµή που σκέφτηκα να αντικαταστήσω την κάψα του µικροφώνου ήρθε και η λύση. Και η λύση δεν
έχει να κάνει µε τα ηλεκτρονικά του µέρη αλλά απαιτεί την αποσυναρµολόγησή του. Τα βήµατα που χρειάζεται να
κάνει κανείς είναι τα εξής:

1. Ξεβιδώνουµε τις τρεις βίδες στην πίσω πλευρά του MH-48.
2. Ανοίγουµε το µικρόφωνο στα δύο.
3. Αφαιρούµε το κουµπί PTT και το ξεκουµπώνουµε το βύσµα του καλωδίου από την πλακέτα.
4. Ξεβιδώνουµε τις τέσσερις βίδες που στερεώνουν την πλακέτα στο πλαστικό κάλυµµα (η µία βίδα εκ των
τεσσάρων πιάνει µαζί και το διακόπτη του PTT).
5. Αποµακρύνουµε προσεκτικά την πλακέτα από το πλαστικό κάλυµµα ώστε να µην κοπούν τα καλώδια της
κάψας του µικροφώνου.

6. Θα δούµε πως η κάψα του µικροφώνου περιβάλλεται από ένα καουτσούκ. Με πολλή προσοχή λοιπόν βγάζουµε
την κάψα του µικροφώνου από τη θήκη της µαζί µε το περίβληµά της.
7. Μόλις βγάλουµε την κάψα, θα περιµένουµε να δούµε τις οπές που υπάρχουν στο κάλυµµα από τις οποίες
περνάει ο ήχος από το στόµα µας στην κάψα. Η έκπληξη είναι πως δε θα δούµε καµία οπή. Γιατί; Επειδή υπάρχει
ένα κοµµάτι πλαστικού το οποίο καλύπτει τις οπές αυτές. Αυτό το πλαστικό πρέπει να αφαιρεθεί (εγώ µε λίγο
χτύπηµα του καλύµµατος µπόρεσα και το αφαίρεσα µε µεγάλη ευκολία).

8. Τώρα πλέον έχουµε οπτική πρόσβαση στις οπές του καλύµµατος, οι οποίες είναι τελικά δύο και όχι τρεις όπως
φαίνεται εξωτερικά. Ανοίγουµε ελαφρώς τις οπές αυτές µε τη βοήθεια ενός λεπτού κατσαβιδιού ίσα ίσα ώστε να
αυξήσουµε λίγο τη διάµετρό τους.
9. Στη συνέχεια δε θα τοποθετήσουµε ξανά πίσω το πλαστικό αλλά θα βάλουµε στη θέση του λίγο βαµβάκι (εγώ
έκοψα και έβαλα ένα κοµµάτι σφουγγάρι από ένα παλιό µικρόφωνο). Αυτό θα λειτουργήσει ως αντιανεµική
προστασία.

10. Το καουτσούκ που περιβάλλει την κάψα παρατηρούµε δεν αφήνει ελεύθερη όλη την επιφάνειά της οπότε µε ένα
κοπίδι το κόβουµε από την πλευρά εκείνη. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να αφαιρέσουµε το καουτσούκ από την
κάψα.

11. Έπειτα, τοποθετούµε το κοµµένο καουτσούκ και πάλι γύρω από την κάψα.
12. Μετά, τοποθετούµε το µικρόφωνο µαζί µε το καουτσούκ και πάλαι µέσα στην κυλινδρική του θήκη.
13. Έπειτα, επανατοποθετούµε την πλακέτα στο πλαστικό κάλυµµα.
14. Βιδώνουµε την πλακέτα µε τις τέσσερις βίδες.
15. Κουµπώνουµε το βύσµα του καλωδίου στην υποδοχή της πλακέτας.
16. Τοποθετούµε τα πλαστικά κουµπιά του PTT και των LOCK και φωτισµού εφόσον έχουν βγει.
17. Τοποθετούµε το δεύτερο κάλυµµα και το βιδώνουµε µε το πρώτο µε τις τρεις βίδες.
Τώρα, είµαστε έτοιµοι για δοκιµή.
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Σάκης Οικονόµου (SV2RPZ)
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ΚΕΡΑΙΕΣ ΛΗΨΕΩΣ ΓΙΑ 160, 80 ΚΑΙ 40
40m
m

Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος
sv1nk@hotmail.com

Αγαπητοί συνάδελφοι γεια σας. Ο 11ης ηλιακός κύκλος έχει αρχίσει να κατεβαίνει µε ραγδαίους
ρυθµούς, αλλά η διάδοση στις υψηλές συχνότητες ακόµη καλά κρατεί, αλλά για πόσο ακόµη; Όλοι
γνωρίζουµε ότι η δραστηριότητα σιγά – σιγά µετατοπίζεται από τις υψηλές συχνότητες στις χαµηλές,
και όσο θα περνούν τα χρόνια και θα πλησιάζουµε στο κατώτερο σηµείο του 11ους κύκλου το 2020, οι
χαµηλές µπάντες θα σφύζουν από ζωή και οι υψηλές θα τραγουδούν το «µοναξιά µου, µοναξιά µου,
ξαναγύρισε κοντά µου!!!».

Τα «δύσκολα» χρόνια είναι µέχρι το 2020 περίπου. Θάρρος συνάδελφοι, το DX ποτέ δεν
πεθαίνει, δεν το σκιάζει το: κηλίδα καµιά!
Στην πραγµατικότητα «περάσµατα» στις υψηλές συχνότητες κατά την διάρκεια της περιόδου των
ελάχιστων ηλιακών κηλίδων πάντοτε υπάρχουν, ακόµη και οι 28 ΜΗΖ υπάρχουν ηµέρες που έχουν
πολύ καλή διάδοση, το ότι δεν γίνονται QSO, οφείλετε στο φαινόµενο της «κοπαδοποίησης» των
ραδιοερασιτεχνών, οι οποίοι µε το που αρχίζει και «πέφτει» ο 11ης ηλιακός κύκλος, εγκαταλείπουν
οµαδικά, σαν κοπάδι τις υψηλές συχνότητες και δουλεύουν µόνο στις χαµηλές. Έτσι ναι µεν υπάρχουν
ευνοϊκές συνθήκες διάδοσης στις υψηλές συχνότητες, αλλά δεν υπάρχουν ραδιοερασιτέχνες για τις
δουλέψουν, αφού σχεδόν όλοι έχουν µετακοµίσει στις χαµηλές συχνότητες.
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Αυτός είναι και ο λόγος όπου στους 24 και 28 ΜΗΖ δεν ακούγεται κανένας σταθµός, αλλά στους 27
ΜΗΖ γίνεται το αδιαχώρητο. Καταλαβαίνεται ότι δεν είναι δυνατόν να µην περνούν οι 24 και 28 ΜΗΖ
και στους 27 ΜΗΖ η διάδοση να είναι µια χαρά. Απλά οι CB-ers µια και δεν έχουν εναλλακτικές
συχνότητες παρά µόνο τους 27 ΜΗΖ βρίσκονται µόνιµα εκεί οπότε και τους ακούµε µόλις υπάρχει
διάδοση, ενώ οι ραδιοερασιτέχνες επειδή έχουν την δυνατότητα της επιλογής των χαµηλών
συχνοτήτων, έχουν αποχωρήσει από τις υψηλές και για αυτό τον λόγω δεν ακούγονται. Άλλωστε αν
κάποιοι ακούνε στην περιοχή των Beacon, θα διαπιστώσουν ότι ραδιοφάροι ακούγονται, οι
ραδιοερασιτέχνες δεν ακούγονται!
Για να διαπιστώσετε και εσείς αυτό το ενδιαφέρον φαινόµενο, κρατήστε τις παρακάτω λίστες µε
κάποιους αντιπροσωπευτικούς ραδιοφάρους και µετά από 2 – 3 χρόνια, συσχετίστε την λήψη τους µε
την απουσία ραδιοερασιτεχνικών QSO. Θα ακούτε ραδιοφάρους, αλλά όχι και ραδιοερασιτέχνες! και θα
µε θυµηθείτε. ∆ιάδοση θα υπάρχει, ραδιοερασιτέχνες για να µιλήσετε δεν θα υπάρχουν.
ΡΑ∆ΙΟΦΑΡΟΙ 24 ΜΗΖ
24915 IQ6FU

Fano PU

Inv Vee

Omni A1

24920 IY4M

Bologna

A1

24930 4U1UN

UN NY

Vertical Omni A1

24930 VE8AT

Eureka,Nunavut Vertical Omni A1

24930 W6WX

Mt Umunhum CA Vertical Omni A1

24930 KH6RS

Laie, Oahu HI Vertical Omni A1

24930 ZL6B

Nr Masterton

Vertical Omni A1

24930 VK6RBP 28k SE Perth 1 Vertical Omni A1
24930 JA2IGY Mt Asama

Vertical Omni A1

24930 RR9O

Novosibirsk

Vertical Omni A1

24930 VR2B

Hong Kong

Vertical Omni A1

24930 4S7B

Colombo

Vertical Omni A1

Pretoria

Vertical Omni A1

24930 ZS6DN
24930 5Z4B

Kiambu

Vertical Omni A1

24930 4X6TU

Tel Aviv

Vertical Omni A1

24930 OH2B

Lohja

Vertical Omni A1

24930 CS3B

Santo da Serra

Vertical Omni A1

24930 LU4AA

Buenos Aires

Vertical Omni A1

24930 OA4B

Lima

Vertical Omni A1

24930 YV5B

Caracas

Vertical Omni A1

Jeddah

Vert.Dip Omni A1

24931 7Z1CQ
24990 I1YRB

Torre Bert(TO) Vertical Omni QRSS3

ΡΑ∆ΙΟΦΑΡΟΙ 28 ΜΗΖ
28175

VE3TEN Ottawa ON

28166

XE2O

28169

ZB2TEN Gibraltar

28171

XE1FAS Publa PU

Monterey NL

GP

Omni A1

1/4 Vert Omni A1
1/4 Vert Omni A1
Dipole

A1

28176.9 HP1RCP Cerro Jefe

Slope Dip

A1

28182.4 SV3AQR Amalias

GP

28188

OE3XAC Kaiserkogel

7/8 GP

Omni A1
Omni A1
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28188.9 SV5TEN Raad

Vertical Omni

28189.5 LU2DT

Mar del Plata Vert. Dip.Omni A1/psk

28191.5 A62ER

Sharjah UAE

A1

28192

Shiraz

Dipole

A1

GP

Omni A1

EP4HR

28192.9 VE4ARM Austin MB
28193.5 A47RB

Oman

Vertical

Omni A1

28193.5 LU2XPK

A1

28200.0 4U1UN

UN New York

Vertical

Omni A1

28200.0 VE8AT

Eureka,Nunavut Vertical

Omni A1

28200.0 W6WX

Mt Umunhum CA Vertical

Omni A1

28200.0 KH6RS

Laie, Oahu HI

Vertical

Omni A1

Vertical

Omni A1

28200.0 VK6RBP 28k SE Perth

Vertical

Omni A1

28200.0 JA2IGY Mt Asama

Vertical

Omni A1

28200.0 RR9O

Novosibirsk

Vertical

Omni A1

28200.0 VR2B

Hong Kong

Vertical

Omni A1

28200.0 4S7B

Colombo

Vertical

Omni A1

Pretoria

Vertical

Omni A1

Vertical

Omni A1

28200.0 ZL6B

28200.0 ZS6DN
28200.0 5Z4B
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Nr Masterton

Kiambu

28200.0 4X6TU

Tel Aviv

Vertical

Omni A1

28200.0 OH2B

Lohja

Vertical

Omni A1

28200.0 CS3B

Santo da Serra

Vertical

Omni A1

28200.0 LU4AA

Buenos Aires

Vertical

Omni A1

28200.0 OA4B

Lima

Vertical

Omni A1

28200.0 YV5B

Caracas

Vertical

Omni A1

Την περίοδο του ελάχιστου ηλιακού κύκλου λοιπόν όλοι σχεδόν οι ραδιοερασιτέχνες
επικεντρώνουν την δραστηριότητά τους στα 160, 80 και 40m, µπάντες ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσες, αλλά µε αρκετές ιδιοµορφίες και προβλήµατα.
Θόρυβος ή θόρυβος της µπάντας.

Εξωτερικό φίλτρο DSP.
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Ο θόρυβος είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό των χαµηλών συχνοτήτων και ο µεγαλύτερος
εχθρός των ραδιοερασιτεχνών, είναι ή κύρια αιτία που χάνονται δεκάδες πολύτιµα DX-QSO
κάθε χρόνο από τον καθένα µας. ∆εν υπάρχει ραδιοερασιτέχνης που να µην έχει αγανακτήσει
µε την αφόρητη και εκνευριστική κατάσταση που δηµιουργεί η παρουσία του στο S-meter,
στο µεγάφωνο, στα ακουστικά. ∆εν υπάρχει κύκλωµα DSP εξωτερικό ή ενσωµατωµένο στον
ποµποδέκτη που να µην έρθει σε δύσκολη θέση στην προσπάθειά του είτε να τον εξαλείψει,
είτε να τον περιορίσει.
Ακόµη και DSP φίλτρα που υλοποιούνται µέσω λογισµικού και «τρέχουν» σε πανάκριβους και
πανίσχυρους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πολλές φορές έχουν δυσανάλογα µικρή επιτυχία σε
σχέση µε το συνολικό κόστος της υλοποίησης τους σε ανθρωποώρες και κόστος Hard Ware.

Εσωτερική µονάδα DSP της εταιρείας ICOM.

Τι είναι ο θόρυβος;
Ο θόρυβος είναι µια ηλεκτροµαγνητική κύµανση που παράγεται είτε εσκεµµένα µέσω
κάποιου ηλεκτρονικού κυκλώµατος, είτε ακούσια ως παράπλευρο αποτέλεσµα της λειτουργίας
κάποιου ηλεκτροµηχανικού συστήµατος πχ από µοτέρ ανελκυστήρα, είτε από την ίδια την
φύση, πχ ατµοσφαιρικός θόρυβος, θόρυβος από την κοσµική ακτινοβολία κλπ.
Ο θόρυβος που δεν έχει δηµιουργηθεί από τον άνθρωπο εσκεµµένα, συνήθως δεν έχει
ορισµένη συχνότητα και πλάτος, αλλά καταλαµβάνει µια περιοχή συχνοτήτων πχ 30 ΚΗΖ έως
3000 ΚΗΖ, και συνήθως η ένταση του είναι µεταβλητή πχ. από 5 έως 9 µονάδες S. Το κακό
µε τους θορύβους είναι ότι η δράση τους είναι αθροιστικά συνδυαστική, δηλαδή αν σε µια
περιοχή συχνοτήτων πχ 500 ΚΗΖ έως 7000 ΚΗΖ συνυπάρχουν την ίδια στιγµή 1000 θόρυβοι
από 1000 διαφορετικές αιτίες, αυτό που βλέπουµε στο S-meter και ακούµε, είναι ένας
αθροιστικός θόρυβος που προκύπτει από την µίξη όλων των επιµέρους θορύβων.
Αν για παράδειγµα ανοίγουµε τον ποµποδέκτη µας και λαµβάνουµε µια πηγή θορύβου πχ
ατµοσφαιρικό θόρυβο QRN, µε ένταση 5 µονάδων S. Ένα λεπτό αργότερα η γειτόνισσα από
το διπλανό διαµέρισµα ανοίγει το µίξερ της το οποίο δηµιουργεί θόρυβο στον δέκτη 8
µονάδων S. To S-meter θα δείχνει θόρυβο 8 µονάδων και θα ακούµε το άθροισµα του
ατµοσφαιρικού και του βιοµηχανικού θορύβου που προκαλεί το µίξερ. Όταν σταµατήσει το
µίξερ να λειτουργεί, το S-meter θα επιστρέψει στις 5 µονάδες του ατµοσφαιρικού θορύβου.
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Για διαφόρους λόγους όταν αυτοί οι 1000 θόρυβοι «περάσουν» µέσα στα κυκλώµατα του
ποµποδέκτη, δηµιουργείται µια ακολουθία προσθαφαιρέσεων των διαφόρων συχνοτήτων
τους µε αποτέλεσµα να δηµιουργεί µια «υπερφόρτωση» στα κρίσιµα κυκλώµατα των
ενισχυτών RF και των µικτών, οι οποίοι οδηγούνται σε ακραίες καταστάσεις λειτουργίας, εις
βάρος των ραδιοσηµάτων τα οποία µας ενδιαφέρει να ακούσουµε.
Παράλληλα δηµιουργείται ένα ακουστικό «χαλί», που σκεπάζει τα σήµατα όλων των σταθµών
των οποίων η ισχύς, είναι µικρότερη από την ισχύ της αθροιστικής δράσης των διαφόρων
θορύβων, που έχουν διεισδύσει στα κυκλώµατα λήψης του ποµποδέκτη µας.
Όλοι οι ποµποδέκτες είναι εφοδιασµένοι µε ειδικά κυκλώµατα – φίλτρα αναλογικά ή ψηφιακά,
µέσω των οποίων µπορεί ο ραδιοερασιτέχνης να εξαλείψει ή να περιορίσει την στάθµη των
θορύβων που λαµβάνει ο δέκτης του. ∆εν υπάρχει κάποιο «ειδικό» κύκλωµα που να µηδενίζει
τον θόρυβο πατώντας ένα κουµπί στον ποµποδέκτη µας, επειδή οι θόρυβοι δηµιουργούνται
µε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, έχουν ένταση, διάρκεια και συχνότητα που ποικίλη.
Εποµένως είναι πρακτικά αδύνατον να σχεδιαστεί ένα κύκλωµα που πατώντας ένα κουµπί
τον θόρυβο των 9+20 να τον µηδενίζει.
Οι πάσης φύσεως θόρυβοι σε γενικές γραµµές είναι εξαιρετικά δυνατοί στις χαµηλές
συχνότητες των 135.7 ΚΗΖ, 472 ΚΗΖ και 1810 ΚΗΖ. Πολλοί δυνατοί στους 3,5 ΜΗΖ και 7
ΜΗΖ, δυνατοί στους 10.1 ΜΗΖ και 14 ΜΗΖ, ενώ η ένταση τους πέφτει πολύ γρήγορα από
τους 18 έως τους 30 ΜΗΖ. Από τους 30 ΜΗΖ και πάνω δεν υπάρχουν πρακτικά ατµοσφαιρικοί
θόρυβοι, οι βιοµηχανικοί είναι σπανιότατοι, αλλά υπάρχει αρκετός θόρυβος από την κοσµική
ακτινοβολία που έρχεται από το διάστηµα, και η οποία σε φυσιολογικές συνθήκες δεν
επηρεάζει τις ραδιοερασιτεχνικές επικοινωνίες.
Οι θόρυβοι στις συχνότητες 135.7 ΚΗΖ – 7 ΜΗΖ.
Στις συχνότητες αυτές η ένταση των θορύβων είναι δυνατή και πολλές φορές είτε διακόπτει,
είτε δεν επιτρέπει καν την διεξαγωγή των ραδιοερασιτεχνικών QSO. Οι συχνότητες αυτές
είναι ευάλωτες σε όλων των ειδών τους θορύβους, ατµοσφαιρικούς, βιοµηχανικούς κλπ. Η
ένταση αυτών των θορύβων είναι µεγαλύτερη στην χαµηλή περιοχή των 135.7 ΚΗΖ και
µειώνεται όσο ανεβαίνουµε προς τους 7 ΜΗΖ.

Ο «θόρυβος της µπάντας» αυτοπροσώπως! Τροµακτικός ε;
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Μεγάλο πρόβληµα από βιοµηχανικούς θορύβους έχουν οι κάτοικοι των αστικών και
βιοµηχανικών περιοχών, σε σχέση µε τους κατοίκους που ζουν στην ύπαιθρο. Θυµάµαι
χαρακτηριστικά ότι το 1980 είχα πάει µε την XYL στο χωρίο της συγχωρεµένης της γιαγιάς
µου στην Αγία Ειρήνη της Κεφαλονιάς και έστησα µια κεραία για τα βραχέα. Άνοιξα τον
ποµποδέκτη µου, ένα YAESU FT-7B και κόντεψα να πάθω συγκοπή, όταν από το µεγάφωνο
δεν ακούστηκε κανένας από τους συνηθισµένους θορύβους της µπάντας που άκουγα στην
Αθήνα, και το S-meter έδειχνε νεκρό!
Έλεγξα δυο φορές την κεραία για να βεβαιωθώ ότι οι Connector-ες δεν ήταν κοµµένοι ή
βραχυκυκλωµένοι πριν πιέσω το PTT για να ελέγξω τα στάσιµα της κεραίας. Ξέρετε τι ωραίο
πράγµα είναι να ψάχνεις σε µια γαλήνια µπάντα η οποία «ζωντανεύει» µόνο όταν
συναντήσεις κάποιο DX σταθµό;
Σε γενικές γραµµές η επαρχία, η ύπαιθρός χώρα, είτε δεν έχει βιοµηχανικούς θορύβους, είτε
είναι πολύ µικρής έντασης και αντιµετωπίζεται µε τα φίλτρα µε τα οποία είναι εξοπλισµένος ο
ποµποδέκτης.
Αντίθετα η επαρχία και γενικά η ύπαιθρος είναι πολύ ευαίσθητη στους ατµοσφαιρικούς
θορύβους. Ειδικά ορισµένες περιοχές της χώρας πχ ∆υτική Ελλάδα – Επτάνησα έχουν
ιδιαίτερο πρόβληµα.
Οι ατµοσφαιρικοί θόρυβοι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αντιµετωπιστούν και το χειρότερο από
όλα είναι ότι η έντασή τους είναι ιδιαίτερα µεγάλη.
Κεραίες λήψεως
Η αλήθεια είναι ότι σε καθαρά θεωρητικό επίπεδο δεν υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ κεραιών
εκποµπής και κεραιών λήψεως. Κάθε κεραία εκποµπής είναι εν δυνάµει και κεραία λήψεως,
άλλωστε οι περισσότεροι ραδιοερασιτέχνες σε όλο τον κόσµο χρησιµοποιούν την ίδια κεραία
για εκποµπή και για λήψη. Ξέρετε πολλούς ραδιοερασιτέχνες να χρησιµοποιούν άλλη κεραία
για εκποµπή και άλλη για λήψη; δεν νοµίζω…..
Στην πράξη όµως τα πράγµατα δεν είναι έτσι. Στις κεραίες εκποµπής το κυριότερο
χαρακτηριστικό είναι η ισχύς που µπορούν να διαχειριστούν. Αντίθετα στις κεραίες λήψεως
είναι η λήψη ισχυρών ραδιοσηµάτων µε χαµηλό θόρυβο.
Η ανάγκη αυτή είναι επιτακτική σε όλες τις ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες και κυρίως στις
χαµηλές µεταξύ 135.7 ΚΗΖ και 7 ΜΗΖ. Από πολύ νωρίς οι ραδιοερασιτέχνες διαπίστωσαν ότι
οι ποµποί τους αν και είχαν αρκετή ισχύ, τα αποτελέσµατα ήταν φτωχά, εξαιτίας της υψηλής
έντασης των θορύβων στο σηµείο λήψεως. Έτσι άρχισαν να δοκιµάζουν διάφορες κεραίες µε
σκοπό να βρουν κάποιες που να «υποβαθµίζουν» τον θόρυβο.
Συνταγές δεν υπάρχουν, αλλά σκληρή µελέτη, έρευνα και παρατήρηση. Ο
ραδιοερασιτεχνισµός είναι ένα επιστηµονικό χόµπι, µε κύριο προσανατολισµό την
αυτοδιδασκαλία και την έρευνα. Έτσι µε σκληρή µελέτη και δοκιµές, µε την πάροδο των ετών
έκαναν την εµφάνισή τους διάφορες κεραίες µε αξιοσηµείωτη ή λιγότερη επιτυχία στην
αντιµετώπιση των θορύβων. Βεβαίως υπάρχουν και κεραίες λήψεως που δεν ελαττώνουν το
θόρυβο είτε γιατί η σχεδίαση και κατασκευή τους δεν το επιτρέπουν, είτε γιατί απλά λόγω
κακής σχεδίασης και κατασκευής δεν µπορούν να επιτύχουν τον στόχο τους.
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Πώς εργάζονται οι κεραίες λήψεως για τις χαµηλές συχνότητες;
Με τις κεραίες των 135.7 και 472 ΚΗΖ δεν θα ασχοληθούµε καθόλου, αφού οι πλειοψηφία
των ραδιοερασιτεχνών χρησιµοποιούν τους 1.8, 3.5 και 7 ΜΗΖ για τις επικοινωνίες τους.
Η γενική ιδέα των κεραιών χαµηλού θορύβου, είναι να έχουν αρκετά µικρό µηχανικό µήκος,
ώστε να προσφέρουν µικρή συλλεκτική επιφάνεια. Με τον τρόπο αυτό η κεραία δέχεται πολύ
λιγότερο βιοµηχανικό, ατµοσφαιρικό κλπ θόρυβο, Παράλληλα, επειδή τα σήµατα των
χαµηλών συχνοτήτων µεταξύ 1.8 – 7 ΜΗΖ έχουν από την φύση τους µεγάλη ένταση, πολλές
φορές φτάνουν εύκολα το 9+20 έως 9+40 , ξεπερνούν µε ευκολία το επίπεδο του θορύβου που
συλλέγει η µικρού µήκους κεραία.
Βεβαίως υπάρχουν και άλλες αρχές σχεδίασης των κεραιών λήψεως. Η πλέον διαδεδοµένη
είναι η κατασκευή µιας κεραίας µε οξύ συντονισµό στην µέση της περιοχής συχνοτήτων που
θα κάνει λήψη. Με τον τρόπο αυτό η ίδια η κεραία είναι ένα ηλεκτρονικό αναλογικό φίλτρο,
που επιτρέπει την διέλευση µόνο των συχνοτήτων που έχουν την ίδια ή πολύ κοντινή
συχνότητα µε την συχνότητα συντονισµού της, και απορρίπτει όλες τις άλλες. Ο σκοπός των
κεραιών λήψεως είναι να υποβαθµίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τον λαµβανόµενο
θόρυβο και τα ραδιοσήµατα των σταθµών, ώστε να µην υπεροδηγούνται τα κυκλώµατα
ενίσχυσης RF και µίξης IF των δεκτών.
Σε γενικές γραµµές οι κεραίες λήψεως έχουν µικρότερη απολαβή από τα δίπολα αναφοράς
λ/2, κατά 15 – 30dB. Μην σας εντυπωσιάζει το νούµερο, αν σκεφτείτε ότι ένα ραδιοσήµα σε
αυτές τις χαµηλές συχνότητες εύκολα µπορεί να φτάσει τα 9+++ . Βέβαια εδώ το ερώτηµα που
γεννάται είναι το εξής: Αφού τα σήµατα είναι έτσι και αλλιώς δυνατότερα από τον θόρυβο, θα
ακουστούν λιγότερο ή περισσότερο ευκρινή από το µεγάφωνο, τι νόηµα έχει να
χρησιµοποιήσουµε αυτές τις κεραίες;
Η απάντηση είναι ότι: δεν έχουµε ανάγκη τις κεραίες λήψεως για τα δυνατά σήµατα, αλλά για
τα χαµηλά, αυτά που η στάθµη τους βρίσκεται κάτω από την στάθµη του θορύβου και έτσι ο
θόρυβος τα σκεπάζει. Και πώς γίνεται αυτό;
Η κεραία ελαττώνοντας την στάθµη του θορύβου, δίνει την δυνατότητα στα κυκλώµατα
αντιµετώπισης θορύβων του δέκτη να µπορέσουν να τον διαχειριστούν. ∆ιαφορετικά τα
κυκλώµατα αυτά αντιµετωπίζουν θόρυβο στάθµης 9 µονάδων S, και διαφορετικά στάθµη 3 ή
5 µονάδων.
Τα κυκλώµατα του ποµποδέκτη όταν ο θόρυβος είναι χαµηλός, µπορούν µε ευκολία να
διαχωρίσουν τα χαµηλής στάθµης ραδιοσήµατα από τον θόρυβο. Όσοι ήδη έχουν
χρησιµοποιήσει κεραίες λήψεως για τις χαµηλές συχνότητες, θα έχουν διαπιστώσει ότι: µε το
δίπολο λ/2 ή το µονόπολο λ/4 των 160m και στάθµη θορύβου 9S δεν µπορούν να ακούσουν
ή να ακούσουν ικανοποιητικά τους σταθµούς των οποίων η ένταση του σήµατος είναι κάτω
από την στάθµη του θορύβου των 9 µονάδων S. Αντίθετα, µε την κεραία λήψεως το S-meter
δείχνει 3-5 µονάδες S, αλλά ακούγονται αρκετοί από τους χαµηλούς σταθµούς που
προηγουµένως δεν ακουγόντουσαν.
Την «δουλειά» την κάνει ο δέκτης και όχι η κεραία, αυτός είναι και ο λόγος που δυο
ραδιοερασιτέχνες που βρίσκονται στην ίδια περιοχή και χρησιµοποιούν την ίδια
κεραία λήψεως, αλλά έχουν διαφορετικούς ποµποδέκτες, έχουν και διαφορετικά
αποτελέσµατα. Καλύτερα από πριν που χρησιµοποιούσαν τις «µεγάλες κεραίες», αλλά
διαφορετικά. Αυτός είναι και ο λόγος που ο ένας είναι ενθουσιασµένος µε την κεραία του και
ο άλλος απλά ευχαριστηµένος.
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Οι περισσότερες κεραίες λήψεως έχουν κατευθυντικές ή ηµικατευθυντικές ιδιότητες, για τον
λόγω αυτό µε την κατάλληλη περιστροφή της η κεραία µπορεί να στραφεί προς την
κατεύθυνση του ραδιοσήµατος που µας ενδιαφέρει για να αυξήσουµε την έντασή του σε
σχέση µε τον θόρυβο. Αυτό σηµαίνει ότι οι κεραίες λήψεως πρέπει να έχουν την δυνατότητα
περιστροφής είτε µε rotor-α, είτε χειροκίνητα.
Ποια όµως είναι η κατάλληλη κεραία για τον σταθµό µας; εδώ αρχίζουν τα δύσκολα! δεν
υπάρχει σαφής απάντηση, δυστυχώς θα πρέπει να δοκιµάσετε αρκετές κεραίες για να βρείτε
την σωστή. Για ποιο λόγω συµβαίνει αυτό;
Οι συνθήκες θορύβου βιοµηχανικού, ατµοσφαιρικού ή άλλου, µεταβάλλεται από περιοχή σε
περιοχή, για τον λόγω αυτό θα πρέπει να βρείτε µόνοι σας ποια κεραία ελαττώνει τον θόρυβο
που ενοχλεί την λήψη σας. Αφού βρείτε την κατάλληλη κεραία, καλό είναι να πειραµατιστείτε
λίγο, ώστε να µπορέσετε να πάρετε το µέγιστο των δυνατοτήτων της.
Η προσθήκη ή η αφαίρεση σπειρών, ή αλλαγή κάποιου πυκνωτή, η µετατόπιση της θέσης που
βρίσκεται η κεραία ή µεταβολή του ύψους στο οποίο αναρτάται, ίσως σας βοηθήσει να πάρετε
τα καλύτερα αποτελέσµατα. Όσο και αν φαίνεται παράλογο η συµπεριφορά µιας κεραίας για
τόσο χαµηλές συχνότητες να εξαρτάται και από την θέση και το ύψος είναι πραγµατικότητα.
∆εν συµβαίνει µόνο στα VHF/UHF, δαπανήστε λίγο από τον ελεύθερο χρόνο σας και βρείτε το
καλύτερο σηµείο ανάρτησης της κεραίας στον χώρο σας, θα δείτε…
Καιρός τώρα να δούµε κάποιες από αυτές τις κεραίες λήψεως……
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Επαγωγικές κεραίες πλαισίου.

Μια από τις πιο διαδεδοµένες επαγωγικές κεραίες πλαισίου.
Οι επαγωγικές κεραίες πλαισίου είναι ένας πολύ δηµοφιλής τύπος κεραίας, αφού η κατασκευή
τους είναι πολύ απλή και η απόδοση τους εντυπωσιακή. Εντυπωσιακός είναι και ο τρόπος που
εργάζονται….
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Η κεραία αποτελείται από δύο τµήµατα, το τµήµα του συντονιζόµενου κυκλώµατος LC το
οποίο είναι και το κύριο στέλεχος της κεραίας και ο επαγωγικός βρόγχος που συνδέει την
κεραία µε τον δέκτη.
Το στέλεχος της κεραίας αποτελείται από ένα αριθµό σπειρών που συνήθως είναι 4-5 και ένα
µεταβλητό πυκνωτή περίπου 200 pF, που συντονίζουν στην συχνότητα που ενδιαφέρει.
Πρόκειται λοιπόν για ένα συντονιζόµενο ή κυµαινόµενο κύκλωµα, το οποίο πραγµατικά
ταλαντεύεται όπως ακριβώς το αντίστοιχο κύκλωµα LC ενός ταλαντωτή!!!
Η διαφορά εδώ είναι ότι οι κυµάνσεις ή ταλαντώσεις του κυκλώµατος LC ενός ταλαντωτή,
συντηρούνται από ένα ενεργό στοιχείο πχ Transistor, FET, ή λυχνία! Ενώ στην περίπτωση της
επαγωγικής κεραίας οι ταλαντώσεις συντηρούνται από την συνεχή ροή ηλεκτροµαγνητικής
ενέργειας που εκπέµπει ο ποµπός του ανταποκριτή µας.
Το σήµα του σταθµού που λαµβάνουµε, φτάνει στο πηνίο της κεραίας µε την µορφή
ηλεκτροµαγνητικού πεδίου και αν η συχνότητα του είναι ίδια µε την συχνότητα συντονισµού
της κεραίας, τότε την θέτει σε ταλάντωση. Αυτή η ταλάντωση είναι προφανώς τόσο
ισχυρότερη, όσο δυνατότερο είναι το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο του ποµπού σε συνδυασµό µε
τον συντελεστή ποιότητα Q του συντονισµένου κυκλώµατος.
Αυτές οι ταλαντώσεις – κυµάνσεις, επάγονται στον επαγωγικό βρόγχο ο οποίος σε συνδυασµό
µε τον πυκνωτή 1000 pF, τις µετατρέπει σε εναλλασσόµενο ρεύµα ίδιας συχνότητας και το
οδηγεί µέσω της καθόδου στον δέκτη. Για προσέξτε όµως, ο επαγωγικός βρόγχος και ο
πυκνωτής των 1000 pF, στην πραγµατικότητα αποτελούν ένα µιγαδικό διαιρέτη τάσεως, που
σκοπός του είναι να περιορίζει την ισχύ των λαµβανοµένων σηµάτων, έτσι ώστε να µην
υπεροδηγείται ο δέκτης και θέλει προσοχή η ρύθµιση του πυκνωτή και η απόσταση του
επαγωγικού βρόγχου από το πηνίο ταλάντωσης – συλλογής RF της κεραίας.
Η ρύθµιση της επαγωγικής κεραίας βρόγχου γίνεται σε τρία στάδια:
Αφού συνδέσουµε την κεραία στον ποµποδέκτη, ρυθµίζουµε τον µεταβλητό πυκνωτή των
200pF έτσι ώστε να έχουµε την µέγιστη λήψη σηµάτων, αυτό σηµαίνει ότι το πηνίο του
στελέχους της κεραίας και ο µεταβλητός πυκνωτής είναι συντονισµένα στην συχνότητα
λήψεως που µας ενδιαφέρει.
Περιστρέφουµε την κεραία αργά – αργά, µέχρι να εντοπίσουµε τον σταθµό που µας
ενδιαφέρει και αν χρειάζεται επανασυντονίζουµε τον µεταβλητό των 200pF για µέγιστο σήµα.
Περιστρέφουµε αργά τον µεταβλητό των 1000pF, έτσι ώστε να ελαττώσουµε την ισχύ του
σήµατος αν είναι υπερβολικό και φυσικά προσπαθούµε να βρούµε την καλύτερη θέση ώστε
να έχουµε τον ελάχιστο δυνατόν θόρυβο, και το µέγιστο δυνατόν σήµα.
Μπορεί να σας φαίνεται λίγο περίπλοκο, αλλά µόλις το δοκιµάσετε σε δυο – τρεις σταθµούς,
θα δείτε ότι είναι µια απλή διαδικασία ρουτίνας. Το πρόβληµα εδώ είναι ότι χρειάζονται
κάποιοι σερβοµηχανισµοί µε µειωτήρες στροφών για να περιστρέφουν τους µεταβλητούς και
ένας rotor-ας για να περιστρέφει την κεραία, εκτός και έχετε κήπο, οπότε µπορείτε να την
βάλετε σε αυτόν και να την ρυθµίζεται χειροκίνητα.
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Κατασκευή.

Η υλοποίηση του σχεδίου σε ξύλο.
Η κεραία κατασκευάζεται επάνω σε ένα µονωτικό πλαίσιο, το υλικό του οποίου δεν έχει
µεγάλη σηµασία, αφού η κεραία δεν διαχειρίζεται ισχύ. Μια καλή και φτηνή λύση είναι το
ξύλο, αφού το βάψετε για να µην σαπίσει από την βροχή, υγρασία κλπ.
Το σύρµα µε το οποίο θα κατασκευάσετε το πηνίο του στελέχους της κεραίας και τον
επαγωγικό βρόγχο καλό, αλλά όχι απαραίτητο, είναι να είναι χάλκινο πηνιόσυρµα διαµέτρου
2 ~ 2.5mm. Ο λόγος είναι ότι όσο πιο χονδρό είναι το σύρµα, τόσο καλύτερη ποιότητα έχει
το πηνίο και τόσο µεγαλύτερο εύρος ζώνης συντονισµού έχει.
Αν σας είναι δύσκολο να βρείτε πηνιόσυρµα, χρησιµοποιήστε ηλεκτρολογικό µονόκλωνο ίδιας
διαµέτρου, µαύρου χρώµατος. Αν και αυτό είναι δύσκολο, χρησιµοποίησε ότι σύρµα έχετε
στην διάθεση σας, αλλά να έχετε κατά νου ότι αυτό θα περιορίσει το εύρος λειτουργίας και
την αποτελεσµατικότητα της κεραίας. Πάντως για να «κάψετε» κάτι δεν υπάρχει περίπτωση
Hi…Hi…, στην χειρότερη περίπτωση θα την ξαναφτιάξετε µε καλύτερο σύρµα.
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Μεταβλητός «µεταλλικός». Αυτός συστήνεται.
Οι µεταβλητοί πυκνωτές τώρα. Αν και πρόκειται για κεραίες λήψεως, καλό είναι να
αποφύγετε τους «πλαστικούς» µεταβλητούς από τα παλαιά ραδιοφωνάκια Transistor των
µεσαίων κυµάτων και αν υπάρχει η δυνατότητα χρησιµοποιήστε µεταβλητούς «µεταλλικούς»
από ραδιόφωνα µεσαίων κυµάτων µε λυχνίες. Η διαφορά στην ποιότητα είναι απλά τεράστια,
αν πάλι δεν µπορείτε να βρείτε µεταλλικούς, χρησιµοποιήστε πλαστικούς, αλλά θα σας
παρουσιάσουν κάποια προβλήµατα, ειδικά τις υγρές ηµέρες, όπου η υγρασία «τρυπώνει»
παντού.
Το µεγάλο πηνίο αποτελείται συνήθως από πέντε σπείρες διαµέτρου 2 ~ 2.5mm επάνω σε
σταυροειδή βάση µήκος 1,20m. Η κάθε σπείρα θα ολοκληρώνει µια στροφή γύρω από την
σταυροειδή βάση και θα συνεχίζει η επόµενη σε απόσταση 2cm από την προηγούµενη. Οι
σπείρες δηλαδή ∆ΕΝ θα είναι κολλητά η µία µε την άλλη. Θα ισαπέχουν µεταξύ τους 2cm, όχι
περισσότερο, αλλά όχι και λιγότερο από 1,5 cm. Είναι σηµαντικό αυτό, κολλητές σπείρες
δηµιουργούν ισχυρή ζεύξη, πολύ µακρινές δηµιουργούν χαλαρή ζεύξη. Κάπου στην µέση
είµαστε καλά.
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Πλαστικός µεταβλητός, να τον αποφύγετε.

Η µία και µοναδική σπείρα του επαγωγικού βρόγχου είναι µικρότερη από τις άλλες σπείρες
και ακολουθεί την τρίτη σπείρα του µεγάλου πηνίου σε απόσταση 0.5 cm, όχι πιο κοντά γιατί
θα δέχεται µαζί µε την κύµανση του ραδιοκύµατος που λαµβάνουµε και κάποιο ποσοστό
θορύβου, αλλά όχι και µακρύτερα, γιατί θα «χάνει» τα χαµηλά σήµατα που δεν δηµιουργούν
αρκετά δυνατή επαγωγή.
Η συγκεκριµένη κεραία ανήκει στις κεραίες µε απολαβή µικρότερη από την απολαβή ενός
διπόλου λ/2 ή ενός µονοπόλου λ/4, αλλά έχει µικρές διαστάσεις, µόλις 1.20 Χ 1.20, λίγο
περισσότερο δηλαδή από ένα τετραγωνικό µέτρο, οπότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε
περιορισµένους χώρους. Αν και περιορισµένων διαστάσεων, µε καλά τεντωµένο πηνιόσυρµα,
καλούς πυκνωτές, προσεκτική επιλογή του σηµείου ανάρτησης και ποιοτική κατασκευή, έχει
πολύ καλή απόδοση στον λόγω σήµατος / θόρυβο.
Βέβαια καταλαβαίνεται ότι µε µια κεραία ένα τετραγωνικό µέτρο δεν θα ακούσετε το SURINAM στα 160m µε 9+60dB , αλλά θα ακούσετε αξιοπρεπώς σήµατα που µε τις «µεγάλες
κεραίες» τα «έπνιγε» ο θόρυβος και τίποτε άλλο.
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Κεραία ασυντόνιστου ρόµβου.

Κεραία ασυντόνιστου ρόµβου.
Η ροµβική κεραία είναι µια κεραία µε µοναδικά χαρακτηριστικά, για τον λόγω αυτό και η
χρήση των ροµβικών κεραιών σαν κεραίες λήψεως έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχηµένη. Η
κεραία που βλέπετε είναι µια «ασυντόνιστη» ροµβική κεραία, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο
σύστηµα συντονισµού σε κάποια περιοχή συχνοτήτων, η απολαβή της είναι πολύ χαµηλή στα
160m και ανεβαίνει όσο πηγαίνουµε προς τα 40m. Αυτό συµβαίνει γιατί το µεγαλύτερο
ποσοστό θορύβου βρίσκεται στα 160m και όσο ανεβαίνουµε προς τα 40m ελαττώνεται,
εποµένως µπορούµε να αυξήσουµε «κατά τι», την απολαβή της κεραίας.
Το µοναδικό ρυθµιστικό της κεραίας είναι ένας ρεοστάτης µε τιµή 1 ΚΩ, άνθρακα, τον οποίο
ρυθµίζουµε ανάλογα µε τις συνθήκες σήµατος / θορύβου που καλείται να αντιµετωπίσει η
κεραία. Αν δεν θέλετε χρησιµοποιήσετε τον ρεοστάτη, αντικαταστήστε τον µε µια σταθερή
αντίσταση 900 ΩΜ, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτή σας η επιλογή, δεν σας επιτρέπει να κάνετε
καµιά ρύθµιση στην κεραία. Θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε πλαστικά στεγανά κουτιά για την
φιλοξενία του connector-α SO-239 και της µεταβλητής ή σταθερής αντίστασης των 1ΚΩ και
900 ΩΜ αντίστοιχα.
Η κεραία έχει κατευθυντικότητα, για τον λόγω αυτό πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να
περιστραφεί είτε µε rotor-α, είτε χειροκίνητα. Η κατασκευή της µπορεί να γίνει επάνω σε µια
µονωτική βάση από σκληρούς πλαστικούς σωλήνες, είτε επάνω σε µια ξύλινη σταυροειδή
βάση. Το σύρµα είναι χονδρό, 2 ~ 2,5mm, αλλά αν υπάρχει η οικονοµική δυνατότητα!!!! - τι
λέω σε τέτοιους καιρούς – µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ψηλό σωληνάκι αλουµινίου, δεν έχει
µεγάλη σηµασία η διάµετρος, αλλά καλό είναι να µην υπερβεί την µία ίντσα. Ψηλό σωληνάκι
µπορεί να «υποκύψει» στον δυνατό αέρα. Πολύ χονδρός σωλήνας, θα είναι δύσκολο να
περιστραφεί από τον rotor- α.
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Τι περιµένουµε από αυτή την κεραία; Η κεραία είναι «ήσυχη» από την φύση της, αφού η
µεταβλητή ή σταθερή αντίσταση 1ΚΩ/900ΩΜ λειτουργεί και σαν αντίσταση bleeder, οπότε
δεν επιτρέπει την δηµιουργία στατικών φορτίων στην κεραία, και «γειώνει» µε ευκολία ένα
πλήθος θορύβων δίνοντας µια καλή λήψη, αρκετά δυνατά σήµατα και λογικό επίπεδο
θορύβου. Αν ο δέκτης σας έχει καλά τεχνικά χαρακτηριστικά, µε αυτή την κεραία θα κάνετε
πολύ ξεκούραστες ακροάσεις και συναρπαστικά DX!
Κεραία οµοαξονικού βρόγχου.

Το γενικό σχέδιο των οµοαξονικών κεραιών βρόγχου.
Πρόκειται για µια πολύ επιτυχηµένη οικογένεια κεραιών λήψεως που κατασκευάζονται είτε
από οµοαξονικά καλώδια RG-58 / RG-59, είτε από καλώδιο τηλεοράσεως 75 ΩΜ! Φυσικά και
αυτές οι κεραίες έχουν αρνητική απολαβή σε σχέση µε τις «µεγάλες» κεραίες, όµως είναι
χρήσιµες στην λήψη σηµάτων 160/80m σε περιοχές που ο θόρυβος είναι έντονος και
εκνευριστικός.
Υπάρχουν βρόγχοι monobander και multiband, ανάλογα µε την σχεδίαση τους µπορεί να
καλύπτουν µια περιοχή συχνοτήτων, συνήθως τα 160m, ή να καλύπτουν δύο περιοχές τα
160 και 80m. Αυτό µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους. Ο ποιο εύκολος και λειτουργικός είναι
µέσω ενός µεταγωγικού διακόπτη µέσω του οποίου επιλέγουµε δύο διαφορετικούς πυκνωτές
συντονισµού, ένα για τα 160 και τον άλλο για τα 80m, είτε µε την χρήση δύο ανεξάρτητων
βρόγχων στο δύο σύστηµα στήριξης, που συνδέονται σε µια κοινή κάθοδο.
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Στις κεραίες αυτές, µεγάλο ρόλο «παίζει» το ίδιο το καλώδιο που θα χρησιµοποιήσουµε. Όσο
και αν φαίνεται περίεργο, σε πολλές περιπτώσεις την καλύτερη απόδοση είχαν οι κεραίες που
κατασκευάστηκαν µε καλώδιο τηλεοράσεως 75ΩΜ, µε σχετικά αραιή πλέξη του µπλεντάζ.
Άλλοι πάλι διαπίστωσαν ότι είχαν καλύτερα αποτελέσµατα µε την χρησιµοποίηση καλωδίου
RG-59 και άλλοι µε RG-58, εποµένως καλό είναι, αν υπάρχει η δυνατότητα, να
πειραµατιστείτε. Ευτυχώς αυτές είναι κεραίες σχετικά χαµηλού κόστους, αφού λίγο – πολύ,
όλοι κάπου έχουµε διαθέσιµο οµοαξονικό καλώδιο.
Τι πρέπει να προσέξετε στις οµοαξονικές κεραίες βρόγχου.
∆εν είναι κεραίες εκποµπής. Στο εµπόριο πωλούνται, και στο διαδίκτυο, υπάρχου σχέδια
για κεραίες βρόγχου κατάλληλες για εκποµπή, αυτές που παρουσιάζουµε εδώ είναι ΜΟΝΟ για
λήψη, µην εκπέµψετε γιατί και οι κεραίες ενδέχεται να καταστραφούν και ο ποµποδέκτης σας
την βλαβούλα του δεν την γλυτώνει.
Είναι κεραίες ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ απολαβής. Αυτό σηµαίνει ότι είναι σχεδιασµένες να «ακούνε»
λιγότερο από τα δίπολα λ/2 και τα µονόπολα λ/4. Σκοπός τους είναι να κάνουν ένα φυσικό
υποβιβασµό των ραδιοσηµάτων και του θορύβου, ώστε τα κυκλώµατα του ποµποδέκτη να
µπορέσουν να διαχωρίσουν µε την µέγιστη δυνατή επιτυχία, τον θόρυβο από το σήµα.
Εποµένως οι κεραίες αυτές δεν είναι «µάπα» κατά την λαϊκή έκφραση, είναι σχεδιασµένες να
έχουν χαµηλή λήψη.
Όχι προενισχυτές. Πολλοί συνάδελφοι βλέποντας την χαµηλή λήψη, καταφεύγουν είτε
στην αγορά, είτε στην κατασκευή προενισχυτών λήψεως για να ενισχύσουν τα χαµηλά
σήµατα των κεραιών. Αυτό είναι λάθος, αφού οι ίδιοι οι ποµποδέκτες έχουν τον απαιτούµενο
εξοπλισµό, και δικό τους προενισχυτή, για να ενισχύσουν και να διαχειριστούν αυτά τα
χαµηλά σήµατα µε τέτοιο τρόπο, ώστε στο τέλος στο µεγάφωνο να έχουµε, όσο είναι
πρακτικά δυνατόν, καθαρότερα σήµατα, µε ελάχιστο θόρυβο. Μόνο σε ακραίες περιπτώσεις,
όπου η κεραία έχει πραγµατικά πολύ χαµηλή λήψη, ή όταν ο ποµποδέκτης δεν έχει δικό του
προενισχυτή λήψης, έχει νόηµα να χρησιµοποιήσετε προενισχυτή λήψεως.
Προσέξτε τις κολλήσεις. Το µπλεντάζ δεν συγκολλάτε εύκολα. Πρέπει η κόλληση να βράσει
καλά, αλλά όχι τόσο πολύ, ώστε να λιώσει το καλώδιο και να βραχυκυκλώσει το µπλεντάζ µε
την ψίχα.
Οι κεραίες είναι κατευθυντικές. Οι οµοαξονικές κεραίες βρόγχου εκτός από τον
συντονισµό τους, απαιτούν και σωστό προσανατολισµό, ώστε να λάβουν το ραδιοσήµα που
µας ενδιαφέρει µε τον καλύτερο τρόπο. Αν απλά κατασκευάσετε µια κεραία οµοαξονικού
βρόγχου και την τοποθετήσετε στην ταράτσα ή τον κήπο του σπιτιού και περιµένετε να κάνει
από µόνη της θαύµατα, ατυχήσατε. Θέλει συντονισµό και περιστροφή.
Είναι ασφαλείς. Είναι από τις κεραίες εκείνες που επηρεάζονται ελάχιστα από τον στατικό
ηλεκτρισµό, αλλά και από τα παράπλευρα κεραυνικά φαινόµενα. Αυτό οφείλετε στο πλεντάζ
που όντας γειωµένο, προστατεύει κυριολεκτικά την ψίχα – κεραία λήψεως. Αυτό δεν σηµαίνει
ότι αν βρίσκεται το σπίτι σας στο κέντρο µιας καταιγίδας µε κεραυνούς και αστραπές, θα
αφήσετε τον ποµποδέκτη ή τον δέκτη σας συνδεδεµένο επάνω στην κεραία. Προς Θεού,
αλλοίµονο, απλά οι κεραίες αυτές δέχονται λιγότερες επαγωγές από ότι τα δίπολα λ/2 και τα
µονόπολα λ/4.
Όχι οξειδωµένα ή «µατισµένα» καλώδια. Το έχω δει και αυτό! Έχω δει κεραίες λήψεως
κατασκευασµένες από «ρετάλια» καλωδίων που τα είχαν «µατίσει». Για όνοµα του Θεού. Μια
κεραία λήψεως απαιτεί την ίδια φροντίδα µε µια κεραία εκποµπής. Απαιτεί προσεκτική
κατασκευή και καλά υλικά. Με µατισµένα καλώδια και πλαστικούς πυκνωτές από το transistor
-ακι της συγχωρεµένης της γιαγιάς σας περιµένετε ότι θα ακούσετε τον Καναδά στα 160m;
Οι κεραίες είτε είναι εκποµπής, είτε είναι λήψεως απαιτούν ποιότητα, διαφορετικά το
αποτέλεσµα θα σας απογοητεύσει.
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Στάσιµα κύµατα. Οι κεραίες λήψεως, όπως και οι κεραίες εκποµπής, έχουν στάσιµα κύµατα.
Απλά στην περίπτωση των συγκεκριµένων κεραιών ξέρουµε ότι είναι αρκετά ψηλά, την
καλύτερη περίπτωση γύρω στο 3:1, αλλά δεν µας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, αφού στο S-meter η
διαφορά είναι µικρή. Μια κεραία µε στάσιµα 1:1 αποδίδει το 100% του σήµατος που
λαµβάνει στον δέκτη, µε στάσιµα 2:1, το 11%. µε στάσιµα 3:1 το 25% µε στάσιµα 6:1 το
50%. Στην λήψη λοιπόν η διαφορά µιας κεραίας µε στάσιµα 1:1 και µιας µε στάσιµα 6:1
είναι µια µονάδα στο S-meter.
Μονώστε το διάκενο του µπλεντάζ. Στην κορυφή της κεραίας κόβουµε το µπλαντάζ, και
δηµιουργούµε ένα διάκενο 2.5 έως 4 cm. Προσέξτε: Θα αφαιρέσετε το µπλεντάζ και θα
βάλετε ένα κοµµάτι θερµοπλαστικό και σιλικόνη εξωτερικού χώρου, ώστε να µην µπει
υγρασία µέσα στο καλώδιο. Έχω δει RG «ποτισµένα» στο νερό και µαυρισµένα από την
οξείδωση. Με «µουλιασµένες» κεραίες µην έχετε ιδιαίτερες ραδιοληπτικές φιλοδοξίες.
Χρησιµοποιήστε µεταλλικούς µεταβλητούς. Είναι πολύ καλύτερης ποιότητας από τους
πλαστικούς, έχουν πολύ καλύτερη ηλεκτρική συµπεριφορά, έχουν πολύ µεγαλύτερη αντοχή
στην υγρασία, αλλά και στις ηλεκτρικές επαγωγές από κεραυνικά φαινόµενα. Έχω δει σε
πλαστικό µεταβλητό να έχουν γίνει τα κινητά µε τα σταθερά φύλλα του, µια µάζα. Και αυτό
σε κεραιοσύστηµα εδώ στην Αθήνα.
Χρησιµοποιήστε κουτιά µεταλλικά ή πλαστικά εξωτερικού χώρου. Η βροχή και η
υγρασία δεν χαρίζονται σε κανένα! Αν το κουτί δεν κλείνει καλά, η βροχή ή η υγρασία θα
εισχωρήσουν µέσα και µην απορήσετε αν µέσα στο κουτί βρείτε βατραχάκια να σας κλείνουν
το µάτι! Η υγρασία και το νερό δηµιουργούν συνθήκες κακής λήψης αφού µεταβάλλουν την
τιµή των µεταβλητών πυκνωτών, τους αποσυντονίζουν δηλαδή, οξειδώνουν τους αγωγούς,
καλώδια και connector-ες, εισχωρούν στην κάθοδο και στην ίδια την κεραία, και τέλος
δηµιουργούν συνθήκες βραχυκυκλώµατος του σήµατος που στέλνει η κεραία στον δέκτη.
Οµοαξονικές κεραίες βρόγχου
διπλής µπάντας.
Όπως συµβαίνει και µε άλλα
είδη ραδιοερασιτεχνικών
κεραιών, έτσι και µε τις κεραίες
λήψεως οµοαξονικού βρόγχου,
υπάρχει η δυνατότητα να
καλύψουν περισσότερες από
µια περιοχή συχνοτήτων. Είναι
προφανές ότι οι κεραίες αυτές
στην πραγµατικότητα είναι δύο
ανεξάρτητοι βρόγχοι που
µοιράζονται την ίδια κάθοδο.
Το σηµαντικό είναι ότι ο κάθε
βρόγχος µπορεί να συντονιστεί
ανεξάρτητα από τον άλλο. Ας
δούµε µια πολύ εύκολη και
αντιπροσωπευτική κεραία
διπλής µπάντας…
Οµοαξονική κεραία 160/80m.
Το βασικό σχέδιο της
οµοαξονικής κεραίας
λήψεως για 160 και 80m.
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Η κεραία µπορεί να στηριχθεί σε οποιαδήποτε µονωτική βάση. Το καλώδιο των στοιχείων της
κεραίας είναι RG-59, ενώ το καλώδιο της καθόδου RG-58 ή αντίστοιχο µε αντίσταση 50 ΩΜ.
Οι µεταβλητοί πυκνωτές µπορούν να είναι γύρω στα 500pF µέγιστο, µεταλλικοί, που θα τους
τοποθετήσετε σε µεταλλικά κουτιά, καλά γειωµένα και προστατευµένα από την υγρασία και
την βροχή.
Η κάθε κεραία συντονίζεται ξεχωριστά, αλλά έχουν αναφερθεί περιπτώσεις που έχουν
παρουσιαστεί φαινόµενα ζεύξεις, ιδίως αν οι κεραίες βρίσκονται πολύ κοντά ή µια στην άλλη.
∆ηλαδή η µικρή κεραία των 80m δεν βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του στηρίγµατος, αλλά
κάποια ή κάποιες πλευρές της βρίσκονται αρκετά κοντά στην κεραία των 160m.
Ένα συνηθισµένο λάθος γίνεται στο σηµείο που συνδέονται οι κεραίες µε την κοινή κάθοδο.
Η σύνδεση γίνεται αποκλειστικά µε Connector-α τύπου <Τ> και όχι µε καλώδιο 50ΩΜ και
αντίστοιχους Connector-ες.

Σύνδεσµος <Τ> τύπου BNC

Σύνδεσµος <Τ> τύπου UHF.

Σύνδεσµος <Τ > τύπου Ν.
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Κεραίες λήψεως µε σχετική απολαβή.

Η «ατακτούλα» και να θέλει να κρυφτεί, η χαρά δεν την αφήνει!
Αγαπητοί συνάδελφοι η λαϊκή ρήση λέει: Η «ατακτούλα» και να θέλει να κρυφτεί, η χαρά δεν
την αφήνει. Έτσι και εγώ, µια ζωή πασχίζω µε τις κεραίες που έχουν απολαβή, πόσο θα
άντεχα στην στέρηση των κεραιών χωρίς ή µε αρνητική απολαβή; ∆εν άντεξα και
εκδηλώθηκα: ναι, µου αρέσουν οι κεραίες που έχουν απολαβή, έστω και λίγη, αλλά «κάτι»
έχουν. Εντάξει, αφού µε καταδικάσετε, ας δούµε τώρα κάποιες κεραίες µε συµπεριφορά
καλύτερη, από την συµπεριφορά των «µικρών» κεραιών αρνητικής απολαβής.
Η σηµαιοειδής κεραία – Pennant Antenna για 160 και 80m.

Pennant Antenna. Εύκολη κατασκευή, χαµηλός θόρυβος, καλή απολαβή F/B.
Η Pennant antenna είναι ένα είδος Beverage antenna, µε µικρότερες διαστάσεις, αλλά πολύ
καλή απόδοση. Πολλοί ραδιοερασιτέχνες κατασκευάζουν 4 τοποθετηµένες σε σχήµα σταυρού
για να καλύψουν τα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα, και τις εναλλάσσουν µέσω ενός relay box,
που το τηλεχειρίζονται µε διάφορους τρόπους. Η κεραία τοποθετείται σε µικρό ύψος από το
έδαφος, γύρω στα 1.8m είναι καλά. Προσέξτε, την τερµατική αντίσταση των 910 ΩΜ/2Watt
θα πρέπει να την τοποθετήσετε σε ένα πλαστικό κουτί εξωτερικού χώρου στεγανό.Στην
επόµενη εικόνα βλέπετε την ίδια κεραία, αλλά µε την κάθοδο να βρίσκεται στην θέση της
αντίστασης τερµατισµού και το αντίθετο. Η κεραία έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά
η κατεύθυνση της λήψης βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από την προηγούµενη. Και
αυτές της κεραίες µπορείτε να τις τοποθετήσετε σε τετράδα, ώστε να καλύψετε όλα τα σηµεία
του ορίζοντα.
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Η κεραίες Pennant έχουν την µέγιστη λήψη από την πλευρά της καθόδου.

Η pennant τοποθετηµένη.
Κ9ΑΥ LOOP για 160 και 80m.

Κ9ΑΥ µια πολύ καλή κεραία λήψεως για τα 160 και 80m.
Πρόκειται για µια σχετικά δύσκολη και µάλλον δαπανηρή κεραία σε σχέση µε τις
προηγούµενες. Είναι µια κεραία λήψεως που χρησιµοποιείται από τις ραδιοερασιτεχνικές
οµάδες που «τρέχουν» διαγωνισµούς – contest team – και θέλουν µια κεραία που να µπορεί
να ανταποκριθεί στις απαιτητικές συνθήκες ενός διαγωνισµού.
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Κατακόρυφο ενδεικτικό διάγραµµα
λήψεως της κεραίας.

Η δυσκολία είναι η τοποθέτηση ενός 10µετρου µονωτικού ιστού ανάρτησης πχ από ξύλο, που
να µπορεί να αντέχει στις ριπές του ανέµου. Θα πρέπει να έχει αντοχή στον χρόνο, και να
είναι αυτοστηριζόµενος, αφού η χρήση µεταλλικών αντηρίδων δεν επιτρέπετε.

Με δύο ζευγάρια κεραιών, καλύπτονται τα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα.
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Το Balun 9:1 είναι απαραίτητο, αλλά αν το κόστος του είναι απαγορευτικό, µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε ένα δαχτυλίδι από φερρίτη διαµέτρου τουλάχιστον µιας ίντσας, όπου θα
τυλίξετε µαζί το πρωτεύων και το δευτερεύων. Για το πρωτεύων θα τυλίξετε 15 - 20 σπείρες
από σύρµα 0,5mm και για το δευτερεύων που πάει στον δέκτη 4. Αυτές οι τέσσερις σπείρες
καλό θα είναι να τυλιχθούν στην µέση του πρωτεύοντος πηνίου.
∆εν υπάρχουν συντονιστικά, η κεραία συνδέεται µέσω µιας καθόδου 50 ΩΜ στον δέκτη.
Προσοχή στο κουτί που θα τοποθετήσετε το Balun να είναι στεγανό και κατάλληλο για
εξωτερική τοποθέτηση και προσέξτε να µην πλησιάσετε την κεραία πολύ κοντά στο έδαφος,
όχι λιγότερο από 0,75m.
Αν θέλετε να καλύψετε και τα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα θα κατασκευάσετε δύο οµάδες
κεραιών, οι οποίες θα τοποθετηθούν σε δύο ξεχωριστούς ιστούς ανάρτησης. Η µία οµάδα θα
καλύπτει Βορρά – Ανατολή, και η άλλη οµάδα Νότο – ∆ύση. Πρακτικά δεν µπορούν να
συνυπάρξουν και οι τέσσερις κεραίες στον ίδιο ιστό ανάρτησης, δεν χωρούν!
EWE Antenna.

Το σχέδιο της EWE, που είναι µια «µικρή» Beverage.
Πρόκειται για µια από τις πλέον δηµοφιλής κεραίες. Είναι εύκολη στην κατασκευή,
οικονοµική, έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά, που έχουν κάποια «συγγένεια» µε τα
χαρακτηριστικά της Beverage.
Επειδή έχει γαλβανική επαφή µε την γη, δεν συγκεντρώνει στατικά φορτία, ενώ «διοχετεύει»
τα πλευρικά αποτελέσµατα των κεραυνών κατευθείαν στην γη. Για τον λόγω αυτό καλό είναι
το Balun να έχει σπείρες από αρκετά χονδρό σύρµα, επειδή συνολικά 20m σύρµα σε ύψος
σχεδόν 5 µέτρων µπορεί να δεχθεί αρκετά δυνατά ρεύµατα από κεραυνικές επαγωγές, τα
οποία στην πορεία τους προς την γη, θα περάσουν κυρίως µέσα από το Balun.
Η κεραία έχει «γεωµετρικό» είδωλο µέσα στην γη, οπότε είναι σηµαντικό να την
εγκαταστήσετε σε έδαφος επίπεδο και υγρό. Σε γενικές γραµµές είναι µια σχετικά ήσυχη
κεραία, µε κάποια απολαβή και καλό λόγω σήµατος προς θόρυβο, που θα την απολαύσετε.
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Η EWE τοποθετηµένη.
Μια παραλλαγή της EWE είναι η υπερυψωµένη EWE ή ELEVATED EWE
Πρόκειται για µια παραλλαγή της EWE, οι διαφορές τους είναι οι εξής:
Η κεραία δεν έχει «γεωµετρικό» είδωλο µέσα στο έδαφος. Αντίθετα η κεραία «κλείνει»
κύκλωµα µέσω ενός σύρµατος που συνδέει την τερµατική αντίσταση του 1 ΚΩ µε το Balun
4:1.
Η κεραία δεν είναι άµεσα γειωµένη στο έδαφος, και αναρτάται σε ύψος 1,54m πάνω από την
επιφάνεια της γης.
Η κεραία κατά περίπτωση δείχνει να εργάζεται καλύτερα από την απλή EWE, αλλά είναι
κάπως περισσότερο “θορυβώδεις”.

Η υπερυψωµένη EWE, απλή και µε πολύ καλή απόδοση, αλλά κατά περίπτωση λιγάκι
«θορυβώδεις».

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σ ε λ ί δ α 41

ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΑΖ
Πρόκειται για ένα συνδυασµό δύο κεραιών λήψεως που συνδυάζουν την απολαβή τους, έτσι
ώστε να δηµιουργούνται συνθήκες µέγιστης λήψης. Η όλη κατασκευή είναι θηριώδης,
απευθύνεται σε ραδιοερασιτέχνες που δεν ζουν σε αστικές περιοχές και έχουν ένα αρκετά
µεγάλο οικόπεδο ή αγροτεµάχιο. Απαιτείται ελάχιστος χώρος 35 Χ 30 µέτρα και ελεύθερο
ύψος 10m.

Συστοιχία ΚΑΖ. Σκεφτείτε τες, σαν δύο stack-αρισµένες BΕAM.
Η κεραία έχει κατευθυντικές ιδιότητες, µε µέγιστη κατεύθυνση λήψης την κατεύθυνση που
συνδέονται τα balun προσαρµογής, τα οποία κατασκευάζονται τυλίγοντας για το πρωτεύων
που συνδέεται µε το στοιχείο της κεραίας, 27 σπείρες 0.5mm επάνω σε αν τορροειδή
πυρήνα.
Για το δευτερεύων θα τυλίξετε 7 σπείρες ανάµεσα στις σπείρες του πρωτεύοντος, και θα το
συνδέσετε στο RG που πηγαίνει στο <Τ> της διασύνδεσης. Η κεραία έχει καταπληκτικές
ικανότητες λήψης και χρησιµοποιείται για λήψη από τα 160-30m και ακόµη πιο ψηλά!
Προσοχή στο ύψος ανάρτησης, µην ξεπεράσετε τα 1,52m γιατί να µεν θα ανεβεί η απολαβή,
αλλά θα ανεβούν και οι θόρυβοι µαζί.

Μονή ΚΑΖ εγκατεστηµένη «στο οικόπεδο!!» Hi… Hi…

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σ ε λ ί δ α 42

BEVERAGE ANTENNA.
Πρόκειται για την αιχµή του δόρατος στις λήψεις των χαµηλών συχνοτήτων. Είναι µια κεραία
για λίγους, ακόµη και για όσους κατοικούν στην ύπαιθρο, αφού έχει τεράστιο µήκος Είναι µια
κεραία µε πολύ καλή απολαβή, κατευθυντικότητα και χαµηλό θόρυβο. Βέβαια έχει κόστος,
αλλά και αποτέλεσµα που είναι αξιοζήλευτο.

Σχέδιο και διάγραµµα λήψης της Beverage των 300m.
Τι να προσέξετε. 300 µέτρα σύρµα δεν στηρίζεται εύκολα, θέλει πλαστικούς ή ξύλινους
πασσάλους κάθε 1m το πολύ, γιατί θα κάνει κοιλιά. Επειδή συνδέεται γαλβανικά µε την γη,
απαιτεί έδαφος µε όσο το δυνατόν καλύτερη αγωγιµότητα, στα σηµεία που θα γειώσετε το
balun και την τερµατική αντίσταση, επιβάλετε να χρησιµοποιήσετε ηλεκτρόδια γείωσης,
µήκους τουλάχιστον 1,5m και αν έχετε αµφιβολία για την αγωγιµότητα του εδάφους, ρίξτε
«ενισχυτικό» γείωσης.

Η Beverage εγκατεστηµένη, 300m σε ευθεία!
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300m κεραία όσο χαµηλά και να είναι τοποθετηµένη, είναι 300m σύρµα, «µαζεύει» και πρέπει
να είναι πολύ καλή η γαλβανική επαφή της κεραίας µε την γη. Ο εχθρός του θορύβου και του
στατικού ηλεκτρισµού είναι η καλή γείωση, αξίζει να επενδύσετε σε µια καλή γείωση για να
έχετε ένα άριστο αποτέλεσµα, διαφορετικά θα απλώναµε 300m καλώδιο στο χωράφι και θα
«άνοιγαν τα αφτιά µας».
Καλό είναι να χρησιµοποιήσετε ένα αντικεραυνικό καθόδου, ώστε αν για κάποιο λόγω υπάρξει
κάποιο επαγωγικό ρεύµα από κεραυνό, να προστατευθεί ο δέκτης σας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ και
για κανένα λόγω µην ακουµπήσετε την κεραία όταν βρέχει και έχει αστραπές και κεραυνούς.
ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΤΕ ΑΜΕΣΑ.

Αντικεραυνικό καθόδου, γειώστε το πολύ καλά, σώζει δέκτες και ποµποδέκτες.
Πώς να κατασκευάστε ένα RX BALUN

Καθαριστικά γενικής χρήσεως υπάρχουν, Balun ΟΧΙ!!!
Εν όσο έγραφα αυτό το κείµενο, έκανα όπως πάντα και κάποιες συζητήσεις µε φίλους και
συνεργάτες, σχετικά µε το περιεχόµενο του, ώστε να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά
στις ανάγκες των αναγνωστών. Όλοι σχεδόν µου ζήτησαν το σχέδιο ενός balun «γενικής
χρήσεως». Καθαριστικά γενικής χρήσεως ξέρω ότι υπάρχουν, balun γενικής χρήσεως δεν
υπάρχουν. Κάθε Balun προορίζεται να προσαρµόζει διαφορετικά φορτία, για τον λόγω αυτό
υπάρχουν και τόσα πολλά είτε σαν σχέδια στο διαδίκτυο, είτε έτοιµα στο εµπόριο.
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«Γενικές» οδηγίες κατασκευής Balun λήψης για αντιστάσεις από 600 – 50 ΩΜ.

Φερρίτης από παλαιό PC. ∆ουλεύει µια χαρά στην λήψη χαµηλών συχνοτήτων.
Ο φερρίτης δεν είναι κρίσιµος επειδή δεν διαχειρίζεται ισχύ, ότι και να βάλετε δουλεύει. Εγώ
χρησιµοποιώ τα φερριτάκια που έχουν τα παλαιά PC, µέσα από τα οποία περνούν στα
καλώδια του RESET, Hi-Low Speed κλπ. Έχω χρησιµοποιήσει και ράβδο φερρίτη από παλαιά
ραδιοφωνάκια για να φτιάξω Balun για κεραίες λήψης. Ο παραπάνω «τυφλοσούρτης»
δουλεύει µια χαρά και σας επιτρέπει µε ελάχιστο έως µηδενικό κόστος, να αποκτήσετε ένα
Balun για κεραίες λήψεως.
Συνδυαστές κεραιών λήψεως.

Συνδυαστής κεραιών λήψεως.
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Ο συνδυαστής κεραιών λήψεως, είναι ένας µετασχηµατιστής – µίκτης λήψεως, που επιτρέπει
την σύνδεση δύο κεραιών στην ίδια κάθοδο, προσφέροντας αποµόνωση, και ταυτόχρονα µίξη
των δύο ραδιοσηµάτων, µε µείωση του θορύβου. Τι πρέπει να προσέξετε.
∆εν είναι TX Combiner. Αυτούς τους χρησιµοποιούµε για να εκπέµπουν από µια κεραία
ταυτόχρονα πολλοί ποµποί µαζί από µια µοναδική κεραία. Στο QRL µου από µια µοναδική
κεραία είχαµε ταυτόχρονη εκποµπή 9 ποµπών µε ταυτόχρονη λήψη από την ίδια κεραία 14
δεκτών. Φυσικά µε τους κατάλληλους combiners. Εδώ είναι µόνο για λήψη, µην επιχειρήσετε
να εκπέµψετε για κανένα λόγω.
Ο συνδυαστής τοποθετείτε σε µεταλλικό, καλά γειωµένο κουτί, κατάλληλο για εξωτερικούς
υγρούς χώρους.
Την σύνδεση των κεραιών µε τον συνδυαστή θα την κάνετε µε καλώδια RG και connector-ες
SO-239 και PL-259.
Προσέξτε: Τα πρωτεύοντα του συνδυαστή, θα έχουν ίδιο αριθµό σπειρών µε τα δευτερεύοντα
των Balun’s των κεραιών. ∆ηλαδή 5 σπείρες το L1 της πρώτης κεραίας, 5 σπείρες και το
αντίστοιχο L1’ του πρώτου πηνίου στο πρωτεύων του συνδυαστή. Και αντίστοιχα στο
δευτερεύων.
Προσέξτε τώρα το εξής: Θα τυλίξετε τα δύο πρωτεύοντα µαζί, και θα συνδέσετε τα πηνία στις
κεραίες αντίθετα, µελετήστε λίγο το σχέδιο και θα καταλάβετε τι σας λέω.
Το δευτερεύον του συνδυαστή εξακολουθεί να αποτελείται από 10 σπείρες πηνιόσυρµα,
τυλιγµένο στην αντίθετη πλευρά του πρωτεύοντος.

RX Combiner. Συνδυάζει την λήψη δύο κεραιών σε ένα δέκτη.
Επίλογος.
Η λήψη στις χαµηλές συχνότητες των 160-80 και 40m είναι δύσκολη, εξαιτίας των θορύβων
που τις κατακλύζουν. Σκοπός των κεραιών λήψεως είναι να περιορίσουν αυτούς τους
θορύβους, µε λογική απώλεια του ωφέλιµου σήµατος. Σχεδόν όλες οι κεραίες λήψεως έχουν
αρνητική απολαβή η οποία κυµαίνεται γύρω στο -16 έως – 36 dB.
Η χαµηλή ή και αρνητική απολαβή των κεραιών λήψεως, σκοπό έχει να τροφοδοτήσει τα
κυκλώµατα του δέκτη µε χαµηλής έντασης σήµα, ώστε ο δέκτης να µπορέσει να τα
διαχειριστή µε µεγαλύτερη επιτυχία, διαχωρίζοντας το ωφέλιµο σήµα από τον θόρυβο.
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Πολλές κεραίες έχουν µελετηθεί έτσι ώστε να λειτουργούν σαν κυµαινόµενα κυκλώµατα έτσι
ώστε να λειτουργούν σαν φυσικά φίλτρα που επιτρέπουν την λήψη των ραδιοσηµάτων στην
περιοχή του συντονισµού τους και απορρίπτοντας όλες τις άλλες ανεπιθύµητες συχνότητες
και τον θόρυβο.
Η κατασκευή µιας τυχαίας κεραίας λήψεως δεν σηµαίνει ότι αυτόµατα θα έχουµε µια
θεαµατική βελτίωση της λήψης, απαιτείται προσεκτική επιλογή της κεραίες, της τοποθεσίας
που θα εγκατασταθεί και προσεκτικός πειραµατισµός, ώστε να πάρουµε από την κεραία το
µέγιστο σήµα µε τον ελάχιστο θόρυβο.
Οι πολύ µικρές κεραίες έχουν µικρότερη απολαβή αλλά χαµηλό θόρυβο, ενώ όσο αυξάνει το
µέγεθος της κεραίας τόσο αυξάνει η απολαβή και ο θόρυβος.
Η επιτυχία του ραδιοερασιτέχνη, είναι να βρει την χρυσή τοµή ανάµεσα στην ένταση
του ραδιοσήµατος, και του ανεπιθύµητου θορύβου, σε σχέση µε το µέγεθος της
κεραίας που µπορεί να κατασκευάσει.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τόσο µονές κεραίες, όσο και συνδυασµούς κεραιών. Είναι
προφανές ότι ο συνδυασµός κεραιών έχει καλύτερα αποτελέσµατα στην λήψη των
ραδιοσηµάτων µε αυξηµένο θόρυβο. Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης ή ποµποδέκτης σας µπορεί να
διαχειριστεί τα σήµατα µε τα οποία τον τροφοδοτεί το σύστηµα των συνδυασµένων κεραιών.
Σχεδόν όλες οι κεραίες έχουν κατευθυντικές ιδιότητες, εποµένως η βέλτιστη λήψη προκύπτει
από τον συνδυασµό του συντονισµού και της σωστής περιστροφής της κεραίας προς την
κατεύθυνση του σήµατος. Όσοι επιλέξετε να κατασκευάσετε κεραίες που δεν περιστρέφονται,
βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν βιοµηχανικοί θόρυβοι προς την κατεύθυνση της µέγιστης
λήψης της κεραίας.
Να θυµάστε ότι, σε γενικές γραµµές οι κεραίες λήψεως έχουν µια περιοχή λήψεως ως προς το
οριζόντιο επίπεδο 300 έως 600 µοιρών, και γωνία λήψης ως προς το κατακόρυφο περίπου
450 .
Εύχοµαι σε όλους σας αγαπητοί συνάδελφοι, καλή επιτυχία στις κατασκευές σας, να χαίρεστε
τις οικογένειές σας, να κάνετε πολλά και καλά DX, υγεία, δουλειές και µην ξεχνάτε ότι η
άνοιξη είναι µια καταπληκτική εποχή για ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα.

Πολλά 73
de SV1NK
Μάκης Μανωλάτος
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DX NEWS
Το DX Calendar δηµοσιεύεται κάθε µήνα.
Ιδιαίτερη προσπάθεια γίνεται ώστε να είναι το δυνατόν ποιο πρόσφατο. Έτσι όλες οι DX πληροφορίες
του να είναι εντός των προθεσµιών.
Όπως θα δείτε το DX Calendar έχει τρείς στήλες.

Η πρώτη στήλη µε τίτλο «PERIOD till xx/xx» αναφέρετε στην ηµεροµηνία της DX πληροφορίας. Από
την ηµέρα πού διαβάζετε τό ηµερολόγιο, έως την ηµεροµηνία τέλους της δραστηριοποίησης (till…
ηµεροµηνία).
Η δεύτερη στήλη µε τίτλο «CALL» αναφέρετε στην DX πληροφορία, µε επιγραµµατικά ότι χρειάζεται να
ξέρετε γύρω από αυτή.
Η τρίτη στήλη µε τίτλο «REF xxxx» αναφέρεται µε έναν αριθµό στο Bulletin όπου πρέπει να
ανατρέξετε εάν θέλετε να δείτε επί πλέον λεπτοµέρειες γύρω από την DX πληροφορίες.
Για να δείτε την data base πού περιέχονται µε τους αριθµούς τους τά DX Bulletins πρέπει να
επισκεφτείτε το: http://www.425dxn.org/425/indbulle.html
Εάν κάποια από τις ενεργοποιήσεις σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και θέλετε να είστε ακόµη ποιο µεθοδικοί
µιά απλή αλλά καλή ιδέα είναι νά επισκεφτείτε τό DX SUMMIT http://www.dxsummit.fi/ και στο πεδίο
search να βάλετε το call sign και να το ψάξετε στο mode και στην µπάντα πού σας ενδιαφέρει τις
ηµεροµηνίες πού αναφέρει το 425 DX News ότι θα δραστηριοποιηθεί…
Καλό κυνήγι και πολλά new one!
73 to all of you!
___________________________________________________________________
*******************************************************************
___________________________________________________________________

===========================
*** 4 2 5 D X N E W S ***
******* CALENDAR *******
===========================
Edited by I1JQJ & IK1ADH
Direttore Responsabile I2VGW
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PERIOD
CALL
REF
till 07/05
MX0VRC: Lundy Island (EU-120)
1303
till 07/05
UP50LWZ: special callsign
1300
till 08/05
MJ/ON4RSX: Jersey (EU-013)
1303
till 08/05
OZ/DL2JRM: Bornholm Island (EU-030)
1303
till 08/05
PA/ON6EF/p: EU-038
1304
till 08/05
PJ7BH: Sint Marteen (NA-105)
1303
till 09/05
AT5P: Pamban Island (AS-173)
1305
till 09/05
K4T: Garden Key (NA-079), Dry Tortugas National Park 1303
till 09/05
RP71: special callsigns
1304
till 10/05
E6AC: Niue (OC-040)
1304
till 10/05
TM5FI: Iles du Frioul (EU-095)
1305
till 11/05
FM/DL7VOG: Martinique (NA-107)
1303
till 13/05
CE0Y/LU9EFO: Easter Island (SA-001)
1304
till 13/05
IA5/DL3NBI: Giglio Island (EU-028)
1304
till 14/05
E51DLD: Rarotonga (OC-013), South Cook Islands
1302
till 14/05
TM77C: Molene Island (EU-065)
1305
till 15/05
JG8NQJ/JD1: Minami Torishima (OC-073)
1293
till 15/05
XT2AW: Burkina Faso
1304
till 20/05
TM75SOE: special callsign (France)
1305
till 20/05
V31BX, V31DL, V31IM, V3V: Belize
1302
till 22/05
9Q0HQ: Democratic Republic of Congo
1302
till 22/05
II3TF: special callsign
1301
till 22/05
R16: special callsigns
1305
till 25/05
PA65HSC: special callsign
1304
till 27/05
8J2SMT: special callsign
1287
till 27/05
YJ0CS: Vanuatu (OC-035)
1303
till 28/05
PI35ETL: special callsign
1303
till 31/05
8J1ITU: special event station
1304
till 31/05
LZ1867SEI: special callsign
1287
till 14/06
4A1DX: special callsign
1298
till 15/06
CY0/VA1AXC: Sable Island (NA-063)
1304
till 16/06
RT73xx: special callsigns
1298
till 30/06
DL20GDXF: special callsign
1300
till 30/06
EM90LUR: special callsign
1300
till 30/06
IO3AC: special callsign
1304
till 13/07
HR5/F2JD: Honduras
1301
till 20/11
II0IEM: special callsign
1282
till 30/11
FW1JG: Wallis Island (OC-054)
1247
till 15/12
8T2BH: Antarctic station Bharati
1282
till 31/12
3Z6DOBRZEN: special callsign
1288
till 31/12
4J1926xx, 4K1926xx: special callsigns
1290
till 31/12
4J90xx, 4K90xx: special callsigns
1290
till 31/12
4JRA29, 4KRA29: special callsigns
1290
till 31/12
9A1700SBD: special callsign
1287
till 31/12
9A50CBM: special callsign
1288
till 31/12
9A70#: special callsigns
1295
till 31/12
DF90KWTJ: special callsign
1287
till 31/12
DM0MORSE: special callsign
1288
till 31/12
DP65HSC: special callsign
1287
till 31/12
EI1916E: special callsign
1287
till 31/12
GK, MK, 2K: special prefixes (Cornwall)
1285
till 31/12
HB0AFVL: special callsign
1288
till 31/12
SX210RCK: special callsign
1299
till 31/12
YU0TESLA: special callsign
1290
till March 2017 RI1AND: Novolazarevskaya Base (Antarctica)
1300
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07/05
R2016DR and R1895DR: special callsigns
1304
07/05-09/05
IS0BOY/IM0: Isola Piana di San Pietro (EU-165)
1305
08/05-13/05
OZ0BO: Bornholm Island (EU-030)
1301
08/05-15/05
9M0Z: Spratly Islands (AS-051)
1305
08/05-15/05
E44QX: Palestine
1291
08/05-29/05
DO7DC: Fehmarn Island (EU-128)
1304
09/05-23/05
OL700KAREL: special event station
1304
10/05-20/05
SV9/DJ9XB: Crete (EU-015)
1305
12/05-18/05
SV9/OH1VR: Crete (EU-015)
1305
12/05-22/05
J68GU: St. Lucia (NA-108)
1303
13/05-19/05
9H3SQ: Malta (EU-023)
1305
13/05-19/05
9M6: East Malaysia * by YT1AD/YT5A and YT3W
1305
13/05-23/05
PY0NY: Fernando de Noronha (SA-003)
1305
14/05-15/05
GB6MW: Meopham Windmill
1305
14/05-21/05
K5TEN/p: Dog Island (NA-085)
1305
15/05-23/05
TN2MP and TN2BJ: Congo Republic
1305
16/05-01/06
YB9/PB5X: Bali Island (OC-022)
1305
16/05-21/05
5Q1RF: Laesoe Island (EU-088)
1305
19/05-23/05
7Y9GH: Cap Tenes lighthouse
1295
20/05-31/05
VK9NT: Norfolk Island (OC-005)
1293
20/05-05/06
HP0CC: special callsign
1305
23/05-30/05
VK9PAS: Norfolk Island (OC-005)
1305
23/05-06/06
FM/DL7VOG: Martinique (NA-107)
1303
25/05-08/06
XR0YS: Easter Island (SA-001)
1305
26/05-06/06
SW8WW: Thassos Island (EU-174)
1305
28/05-04/06
9A8DXG: Palagruza Islands (EU-090)
1291
May
KH8/KC0W: Tutuila (OC-045), American Samoa
1300
May
R3CA/0: "The Great Northern Way"
1302
01/06-30/06
LZ425STA: special callsign
1287
11/06-17/06
ES0/DG1BHA and ES0/DH5FS: Saaremaa Island (EU-034) 1305
11/06-17/06
ES0/DL3BQA and ES0/DL5CW: Saaremaa Island (EU-034) 1305
11/06-17/06
ES0UG: Saaremaa Island (EU-034)
1305
14/06-15/07
V47JA: St. Kitts (NA-104)
1305
June
K6VVA/KL7: Mystery IOTA Tour
1303
June
LX95J: special callsign
1288
01/07-10/07
S79V: Mahe (AF-024), Seychelles
1305
01/07-31/07
LZ1886PGS: special callsign
1287
01/07-03/08
CP1XRM: Bolivia
1305
14/07-18/07
7Y9TH: Ras Afia lighthouse
1295
27/07-02/08
XM2IOTA: Iles-de-la-Madeleine (NA-038)
1291
28/07-04/08
TM6G: Groix Island (EU-048)
1297
29/07-05/08
MM0BQI/p and GM1J: Tanera Mor (EU-092)
1289
July
K6VVA/KL7: Mystery IOTA Tour
1303
01/08-31/08
LZ1043PMU: special callsign
1287
05/08-15/08
RI0FS: Shikotan Island (AS-062)
1303
13/08-21/08
GM0GRC and GM7GRC: Isle of Arran (EU-123)
1303
14/08-18/08
UE23RRC: Kambal'nyy Island (AS-142)
1300
15/08-18/08
UE23RRC/p: Paramushir Island (AS-025)
1300
17/08-28/08
TX2AH: Mangareva (OC-063), French Polynesia
1293
18/08-22/08
7Y9OU: Cap Fer lighthouse
1295
19/08-29/08
CY9C: St. Paul Island (NA-094)
1297
20/08-27/08
TM6U: Saint Marcouf Islands (EU-081)
1296
August
K6VVA/KL7: Mystery IOTA Tour
1303
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Greek Islands On The Air – GIOTA award programme.

GIOTA 10 HELLENIC ISLANDS

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

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

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

GIOTA DXpeditioners Award – 3 GREEK ISLANDS

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

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

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