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Όπως  διαβάσατε  και  στο  
προηγούµενο  τεύχος  το  
Τιµ  της   Ένωσης 
Ραδιοερασιτεχνών  Κρήτης  
για  4η   συνεχόµενη  χρονιά  
πήρε  τη  θέση  του για  το  
Ι.Ο.Τ.Α.  2004  στο  Βόριο  
Ανατολικότερο  άκρο  της  
Κρήτης, 

AKRA SIDHEROS             
ARLHS: CRE 010             
Lat/Lon 35°19'N 26°19’E    
Locator KM35DH 

Σαββάτο  πρωί  οι :  
ANJ – BMJ – BMC – BKZ – 
FBM  και  GPY  µε  πλήρη  
εξοπλισµό  όπως  βλέπετε  
και  στις  φωτογραφίες,  
βάλαµε  πλώρη  για  το 
παραπάνω  σηµείο. 

Το   πρώτο   Ελληνικό   Ραδιοερασιτεχνικό   ΚυβερνοπεριοδικόΤο   πρώτο   Ελληνικό   Ραδιοερασιτεχνικό   ΚυβερνοπεριοδικόΤο   πρώτο   Ελληνικό   Ραδιοερασιτεχνικό   Κυβερνοπεριοδικό   

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

444---888---200420042004   

ΤΤΤεύχος εύχος εύχος 333333ο ο ο 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 200420042004   

AMSAT ECHO….. 

Ολυµπιακές περικο-
πές….. 

Πρακτική Αστρονο-
µία….. 

Περίεργα….. 

J42AVC ….. 

J 4 9 L H  activity .. 

 

∆ιαβάστε σε αυτή ∆ιαβάστε σε αυτή ∆ιαβάστε σε αυτή 
την έκδοση:την έκδοση:την έκδοση:   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   
Το «5«5«5---9» 9» 9» εκδίδεται µη-
νιαία και µπορείτε να το 
βρείτε στην ιστοσελίδα 

µας (www.5www.5www.5---9report.gr9report.gr9report.gr)
το αργότερο στις  

10 κάθε µήνα. 
 
• Αν θέλετε να στείλετε 
κείµενο µπορείτε να το 
συντάξετε σε WORD ή 
απλό κείµενο και να το 
στείλετε στο Ε-mail: 

sv5byr@qsl.netsv5byr@qsl.netsv5byr@qsl.net   
τουλάχιστον µια µέρα 
πριν το τέλος του µήνα 
για να δηµοσιευθεί 
στην επόµενη έκδοση. 
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Κάποιες  δυσκολίες  ως  προς  
το  ακριβές  σηµείο  εγκατά-
στασης  ξεπεράστηκαν 

και   µε  οργανωµένες   εργα-
σίες    12:00  UTC   το   J49LH  
ήταν  στον  αέρα  έως  την   
επόµενη  ηµέρα  την  ίδια  
ώρα. 

     Από  τη  µια  η  χαµηλή  
διάδοση  (όπως  αναφέρεται  
και  στις  οµάδες  συζήτησης  
από  την  άλλη η  αλλαγή  της  
µελετηµένης θέσης  εκποµπής  
είχαν  σαν  αποτέλεσµα 

τον  µειωµένο  αριθµό  επα-
φών  σε  σχέση  µε  τα  περυ-
σινά  αποτελέσµατα. 

Χαρακτηριστικό  είναι  ότι  στα  
10  m  δεν  έγινε  καµία  επα-
φή. 

    Αυτό  όµως  δεν  στάθηκε  εµπόδιο  στο  να  πάρουν  φωτιά  τα  κάρβουνα  και  να  καλοπερά-
σουµε,  όπως  πάντα,  γιατί  εκτός  από  τον  Ραδιοερασιτεχνικό  εξοπλισµό, άψογος  ήταν  και  ο  
εξοπλισµός  κατεδάφισης  που  επιµελήθηκε  ο  BMC. 

 

 Με  τα  κινητά  τηλέφωνα  άνευ  σήµατος  (αποτοξίνωση)  δεν  ήταν  εφικτή  (ως  προς  τις  συχνό-
τητες  εργασίας  µας)   η  ενηµέρωση  των  συναδέλφων  που  τυχόν  ήθελαν  µια  επαφή  µαζί  µας  
και  ζητούµε  συγνώµη  γι  αυτό.    

     Ευχαριστούµε  όλους  τους   συναδέλφους   που  επικοινώνησαν  µαζί  µας  και  στήριξαν    την  
προσπάθεια  µας.     Να  ευχηθώ  και  του  χρόνου    µε  υγεία. 

 

  

  

 Πολλά 73 

De SV9ANJ   

 Μάνος  



DXDX  νέα από όλο τον κόσµονέα από όλο τον κόσµο  

• Με τη διάδοση να είναι στα κάτω της τι µπορεί να περιµένει κανείς; 
Ευτυχώς εν µέσω τέτοιων κακών στιγµών έρχονται και µερικές καλές, 
όπως το Aves YV0 να µας τονώσουν. Από τις 30 Ιουλίου και για µερικές 
ηµέρες (µάλλον µέχρι 8 Αυγούστου) µια οµάδα από Βενεζουελανούς, τον 
OH2BH και την παρέα του, και κάτι Αµερικάνους θα πάνε και θα 
ενεργοποιήσουν τη σπάνια αυτή ραδιοχώρα, για να δώσουν χαρά σε 
όλους εµάς. Αυτή τη στιγµή δεν είναι γνωστό το διακριτικό, αλλά ότι και 
να είναι ωραίο θα είναι, αν τουλάχιστον το κάνουµε. Τώρα αν δεν ήταν 
και µες το καλοκαίρι, που πολλοί από µας είναι σε διακοπές, θα ήταν 
καλύτερα. Αλλά έτσι ξεχωρίζουν οι καλοί από τους µέτριους. Οι καλοί θα 
αναβάλλουν τις διακοπές τους για ένα Aves, κύριοι.... 
• Έχω καιρό να πάω σινεµά, αλλά θυµάµαι µε λαχτάρα τα «προσεχώς», 
που συνήθως ήταν καλύτερα από το έργο.... Προσεχώς λοιπόν.... Τον 
Οκτώβριο που µας έρχεται αναµένεται ο DL5NAM, Chris, και η παρέα του 
να πάνε στα νησιά Chesterfields, µια από τις τελευταίες (αν όχι η 
τελευταία) ραδιοχώρα που µπήκε στο dxcc. Τα σχέδια των Γερµανών, 
που πάντα είναι καλά οργανωµένοι (µη ξεχνάτε το ST0RY) µιλάνε για 
160-6m και τα 3 βασικά modes, δηλ. CW, SSB and RTTY. Όλα είναι 
έτοιµα (σκάφος, διακριτικό, κλπ.), οι operators είναι οι DJ8NK, Jan; 
DK9KX, Hawa; DJ9ON, Dieter; DL3KDV, Dieter; και DJ9RR, Heye και αν 
είστε τυχεροί, µε θεληµατικό πηγούνι και ισχυρή προσωπικότητα, ίσως κι 
εσείς, αφού ψάχνουν για έναν ακόµη. Το budget είναι κάπως µεγάλο 
βέβαια (περίπου $45,000-$50,000 U.S.), οπότε ελεείστε τον αόµµατο, 
επικοινωνώντας µε τον DL5NAM, Chris, στο dl5nam@arrl.net 
• Ένας άλλος προορισµός ονείρων, µια άλλη Ιθάκη ή καλύτερα ένα 
άλλο Μπάουντι είναι το νησί Kure, κάπου στη µέση του Ειρηνικού. 
ΤοPacific DX Group λοιπόν ετοιµάζει µια DXpedition στο Kure Atoll, 
KH7K, στα µέσα του Οκτωβρίου 2004. Οι KH7U, Kimo Chun, και NH6UY, 
Patrick Guerin, θα είναι οι αρχηγοί, αλλά θα έρθουν κι άλλοι γνωστοί 
µας µαζί και θα γίνει το πανηγύρι. Ο κύριος στόχος θα είναι η Ευρώπη 
όπου το Kure είναι πολύ σπάνιο, ακόµη πιο σπάνιο από τη 17η θέση που 
είχε στη σχετική λίστα παγκοσµίως. Η τελευταία αποστολή πήγε εκεί το 
1997, οπότε καταλαβαίνει κανείς τι ζήτηση υπάρχει. Τα σχέδια µιλάνε για 
µια οµάδα από 15 operators που θα βρεθούν εκεί για περισσότερο από 
10 µέρες. Θα υπάρξει δραστηριότητα από τα 160 ως τα 6µ σε SSB, CW, 
RTTY και PSK31. 
•Μια άλλη οµάδα Γερµανών µε αρχηγό τον DL7DF, Sigi, θα κατευθυνθεί 
στο Cameroon και θα παίξουν από εκεί σαν TJ3SP και TJ3FR από τις 6-
20 Οκτωβρίοιυ 2004. Μαζί του θα είναι οι DL7UFR, DL7KL, DL7DF, 
DL4WK, DK1BT και SP3DOI. Αναµένονται 4 σταθµοί µε 3 linears, 2 
yagis για τα 20, 15, και 10 και για τις WARC δύο R7's. Μία Titanex 
V80DX θα χρησιµοποιηθεί για τις χαµηλές µπάντες , καθώς και µπόλικο 
σύρµα για Beverage. Όλα τα modes µε έµφαση στις χαµηλές αν και 
µέχρι τώρα δε µπόρεσαν να πάρουν άδεια για τα 160 και τα 6 µέτρα. 

 

Το Υπουργείο Μεταφορών 
και Επικοινωνιών µε επεί-
γουσα εντολή του µε Α.Π. 
42638/1829 στις 
15/7/2004 τροποποιεί την 
κοινή απόφαση 21229/1-
9-1983 των Υπουργών 
Εθνικής Άµυνας και Μετα-
φορών και Επικοινωνιών 
και τροποποιεί τον Πίνακα 
Κατανοµής Ζωνών συχνο-
τήτων ως εξής:  

Περιοχή: 430.000 - 
433.000 , Χρήστης: Ρα-
διοερασιτέχνες 

Περιοχή: 433.000 - 
434.725 , Χρήστης: 
Υ.Μ.Ε. 

Περιοχή: 434.725 - 
440.000 , Χρήστης: Ρα-
διοερασιτέχνες 

 

 

 

 

 

 

Αυτό σηµαίνει ότι απαγο-
ρεύονται ραδιοερασιτεχνι-
κές εκποµπές από 433.00-
434.725 για το πιο κάτω 
αναφερόµενο διάστηµα. 

Ο λόγος είναι εκτεταµένη 
χρήση ορισµένων ραδιοη-
λεκτρικών συστηµάτων 
ασφαλείας κατά την διάρ-
κεια των Ολυµπιακών και 
Παραολυµπιακών αγώνων.  

Η τροποποίηση ισχύει για 
τους νοµούς Αττικής, Θεσ-
σαλονίκης, Αχαΐας, Ηλείας, 
Μαγνησίας και Ηρακλείου 
από 1ης Αυγούστου µέχρι 
30 Σεπτεµβρίου οπότε ο 
πίνακας επανέρχεται στην 
αρχική του µορφή. 

ΟλυµπιακέςΟλυµπιακές  
ΠερικοπέςΠερικοπές  
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• Οι πιο προσγειωµένοι ας προσπαθήσουν αυτό τον καιρό να βρουν τον XQ6ET, Bob, στα 160M. 
Μη ξεχνάτε ότι εκεί κάτω στη Χιλή έχουν χειµώνα. Κάθε νύχτα από τις 11:00 UTC και µετά ο Bob 
θα είναι εκεί γύρω από το 1823. Επίσης εκεί γύρω στο 1822 µπορεί να βρείτε και τον ZP6CW, 
Doug, ιδιαίτερα τις ώρες που έχουµε ανατολή στην Παραγουάη. 
• Ένα καλό παλικάρι που αν θυµάµαι καλά η δουλειά του είναι να µαστορεύει µηχανήµατα, ο 
K4SV, Dave Anderson, και ο VA7DX, Neil King (ο κάλφας;;), θα πάνε στην Αφρική τον Αύγουστο 
και αναµένονται από διάφορες ραδιοχώρες εκεί µέχρι τις 17 Αυγούστου. Αναλυτικότερα από το 
Lesotho(7P), 29 Ιουλίου ως 6 Αυγούστου, από τη Swaziland(3DA) 7-11 Αυγούστου και από τη 
Mozambique(C9) 12-17 Αυγούστου. CW, SSB, RTTY είναι στα σχέδιά τους από τα 10-160 µέτρα. 
Επίσης θα προσπαθήσουν στα 2 µέτρα EME. Τα διακριτικά θα είναι 7P8DA, 3DA0SV και C91DA για 
τον Dave και για τον Neil 7P8NK, 3DA0WC και C91NK.Περισσότερα και on-line logs στη διεύθυνση 
http://www.k4sv.com. QSL manager via K4YL, Stephen, P.O. Box 183, Flat Rock, NC 28731-0183, 
USA. 
• Για όσους δεν τον ξέρουν (εγώ τον έµαθα προχθές) ο Σεργκέι Ρεµπρόφ, διάσηµος 
ποδοσφαιριστής αν δεν ασχολείστε µε ποδόσφαιρο, είναι ένας από µας και µάλιστα αρκετά διάσηµος 
ανάµεσά µας, αφού είναι και καλός contester. Κατά καιρούς µπορεί να τον δουλέψατε σαν UT2UB ή 
σαν TA2ZF ή σαν M0SDX. Αυτό τον καιρό ξαναπήρε µεταγραφή στην Αγγλία και θα τον ακούσουµε 
πάλι σαν M0SDX. Ωραία να έχεις κάρτα από διάσηµους έτσι? 

Professional soccer player Serge Rebrov (aka M0SDX, TA2ZF) is UT5UDX, 
not UT2UB.  UT2UB is the call of Serge's QSL manager.  Tnx UA6AF 

• Σεργκέι βάλε ένα γκολ, να γίνει της........ Παρεπιπτόντως ο Ολυµπιακός δεν έψαχνε για σέντερ 
φορ;;; Χάθηκε ο κόσµος να πάρει το Σεργκεούλη να τρέξει και το SX1A;;; Κάθε βράδυ στο 
σύλλογο θα ήταν το παληκάρι και θα έτρεχε και το SX1O και τα πρωινά µετά την προπόνηση να 
δεις κάτι Pileup µε το SX1A. Α ρε Κόκκαλη µε το Ριβάλντο σου.... Ρεµπρόφ, Ρεµπρόφ και τα µυαλά 
στα κάγκελα. Να πάρει τον Ρεµπρόφ ο Κόκκαλης και να πάµε όλοι αεροδρόµιο µε τα φορητά στο 
χέρι και να µη µπορούµε να συννενοηθούµε αφου ο καθένας θα είχε τη συχνότητά του, κι οι µισές 
θα ήταν εξω από τη µπάντα. Τώρα η µόνη ελπίδα µας είναι ο Ριβάλντο να έχει κι αυτός διακριτικό 
και να µην το ξέρουµε. PT7GOL;;;; 
•  
ΚΑΛΕΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ και µην πάτε Ολυµπιακούς γιατί µας πήραν µια συχνότητα, αυτή του RU2…… 
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ΕΛΛΑ∆Α  ΜΕ  ΤΙΣ   ΟΜΟΡΦΙΕΣ   ΣΟΥΕΛΛΑ∆Α  ΜΕ  ΤΙΣ   ΟΜΟΡΦΙΕΣ   ΣΟΥ  
ΑΦΙΕΡΩΜΑ  ΣΤΗΝ  ΗΠΕΙΡΟΑΦΙΕΡΩΜΑ  ΣΤΗΝ  ΗΠΕΙΡΟ  

 

Αγαπητοί  φίλοι  και  φίλες  σας  χαιρετώ  

 

  Ήταν  σχεδόν  ξαφνική  η  απόφαση  και  µε  τη  βοήθεια  κάποιων  συγκυριών  βρέθηκα  
για  5  µέρες  στην  Ήπειρο  ή  αν  το  προτιµάτε  στην  SV6  περιοχή. 

Με  κέντρο  τα  Γιάννενα  και  καθηµερινές  εξορµήσεις  προσπαθήσαµε  να  εκµεταλλευτούµε  όσο  
γινόταν  καλύτερα  τις  λίγες  αυτές  µέρες,  γνωρίζοντας  τις     οµορφιές  της  Ηπείρου  και  τους  

ανθρώπους  της. 

 Συµπτωµατικά  έχοντας  συνοδό  κάποιον  από  τα  µέρη  
αυτά  και  συγκεκριµένα από  την  Αετόπετρα   επισκεφθήκαµε  
πάρα  πολλές  περιοχές,  γραφικά  χωριά  και αξιοθέατα  κάνο-
ντας  πολλές  εκατοντάδες  χιλιόµετρα. 

Όµως  πιστέψτε  µε,  όσα  χιλιόµετρα  και  αν  κάνεις,  όσες  
ώρες  και  αν  µένεις  καρφωµένος  σε  ένα  κάθισµα  αυτοκινή-
του,  όταν  βρεθείς  στα  νερά  του  Βοϊδοµάτη ποταµού  κάτω  
από  τα  τεράστια  πλατάνια  ο  χρόνος  σταµατάει  και  προσπα-
θείς να  γίνεις  ένα  µε  την  πανέµορφη  αυτή  φύση. 

 Πολλές  και  αξέχαστες  οι  περιοχές  που  επισκεφθήκα-
µε.  Κλασικά  και  πρώτα απ’  όλα  το  νησάκι  στην  Παµβώτι-
δα,  το  µουσείο  του  Βρέλη,  το  καλπάκι,  τα  Ζαγοροχώρια,  
το  φαράγγι   του  Βίκου,  το  σπήλαιο  στο  Πέραµα,  το  µονα-
στήρι  της  Μολυβοσκέπαστης,  την  πανέµορφη  Πάργα  και  
τόσα  άλλα  µέρη  κυριολεκτικά  πνιγµένα  στο  πράσινο  και  τα  
παγωµένα  νερά. 
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Όµως  ένας  Ραδιοερασιτέχνης  παράλληλα  µε  όλα  αυτά  ρίχνει  και  κλεφτές µατιές  στις  ταρά-
τσες  στο  διάβα  του  και  βεβαίως  κάνει  και  τις  κλήσεις  του  στις διάφορες  συχνότητες.      
Φωνή  βοώντος  εν  τη  ερήµω.  Λόγω  Σαββατοκύριακου προφανώς  κάποιες  παραλίες  τους  φι-
λοξενούσαν.  Ο  πρώτος  που  άκουσα  ήταν ο  Κώστας  ο  GIM   που  ανέσυρε  και  άλλους  από  
τις  διάφορες  συχνότητες  για πρώτη  γνωριµία  από  αέρος  και  µε  ενηµέρωσε  ως  προς  τα  συ-
στήµατα  επικοινωνίας  και  τις  περιοχές  πρόσβασης. 

 Βεβαίως  υπήρξε  και  συνάντηση  για  καφέ  µε  2 – 3  συναδέλφους  και  τους 

ευχαριστώ  για  το  ενδιαφέρον  της  γνωριµίας.  

Ιδιαιτέρως  θέλω  να  ευχαριστήσω  τον  ∆ηµήτρη   SV1SN   που  βρέθηκε  τυχαία  στα  Γιάννενα  
και  µε  περίµενε  µέχρι  αργά το  απόγευµα  για  να  µου  προτείνει  QSY  στη  Λευκάδα.  Επίσης  
την  GIJ  την  Αντιγόνη  για  την  οικογενειακή  γνωριµία  και  την όµορφη  βραδιά  που            
µας  χάρισε. 

                

   

            Να  είστε  πάντα  καλά,  και  καλά  να  περνάτε  

 

                                           Μέχρι  τον  επόµενο  µήνα   σας   χαιρετώ                                                    

    

 

Σελίδα  6  5  -  9    R e p  o  r  t  Τεύχος  33ο  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2004  



ΙΟΥΛΙΟΣ και µέσα στη καρδιά του Καλοκαιριού τα δυό αγαπηµένα µας contest. 

Αρχή του µήνα το AEGEAN VHF CONTEST, ο ∆ΙΚΟΣ µας διαγωνισµός… ∆εν ξέρω αν οι 
συµµετοχές ήταν περισσότερες ή λιγότερες από πέρυσι. Το µόνο που έχω να πω είναι  ΣΤΗΡΙΞΤΕ 
το. 

Σίγουρα αισθητή η απουσία των SV5AZR-Τίνο 
και SV5DAI-Αλέξη, από την Κώ, αλλά βέβαια είχε 
και τα… καλά της µιας και κάποιοι δεν θα έπρεπε 
να µπούν στον κόπο να ξύσουν τα κεφάλια τους 
για να καταλάβουν τι ήταν αυτό πού άκουγαν, και 
µετά να κάνουν και κριτική… 

Αδέρφια από την Μακεδονία, καλώς 
ήρθατε στο Αιγαίο και ελπίζουµε την συµµετοχή 
σας να την καταθέτετε κάθε χρόνο… 

Όσο για τον υπογράφοντα παρ’ όλο που πείρε 
τα βουνά θα παρέδιδε λευκό log εάν κάποια στιγµή 
δεν του έκανε την χάρη να ανοίξει το σποραδικό Ε 
και να γράψει µερικές επαφές από τους βόρειους 
συναδέλφους, κατά Μαύρη Θάλασσα µεριά, και 
έτσι να αδράξει µερικές  χιλιάδες αξιοπρεπών βαθ-
µών. 

24-25 ΙΟΥΛΙΟΥ άλλο ένα θαλασσινό contest. Φυσικά για άλλη µια χρονιά  ένας από τους ποιο 
δυνατούς διαγωνισµούς. Το RSGB IOTA CONTEST, όπως κάθε χρόνο µας ξεσηκώνει και µας τρε-
λαίνει. Πάνω από 30 DXpedition  ακροβολίστηκαν στα νησιά του πλανήτη, όπως και εκατοντάδες 
άλλοι τοπικοί νησιώτικοι σταθµοί, γέµισαν τις µπάντες στο διήµερο του διαγωνισµού. Φαβορί οι 
UU7J/p ο οποίος µου έδωσε την Κυριακή 7.35 UTC, sn 2700/eu180!!! Και ο MD4K από το νησί 
Man που  10.16 UTC έδωσε sn 3125/eu 116!!! 

Τα µέλη του AEGEAN DX GROUP έδωσαν και αυτά δυναµικά το παρών. Ο SV8CYR-
Αλέξανδρος και ο SV8CYV-Βασίλης και οι δύο στη Σάµο φυσικά Εu-049, o SV8DCY-Παντελής 
από την Μυτιλήνη, επίσης Eu-049, o SV8DTL-Παναγιώτης, η SV8DTZ-Εύη στη Θάσσο  Eu-174. 

Η διάδοση γενικά άθλια. Τα 20 µέτρα ανοιχτά έως νωρίς το βράδυ για Ευρώπη και νωρίς τα ξη-
µερώµατα άνοιξαν για λίγο προς Νότιο Αµερική, πού όµως η δραστηριότητα IOTA σταθµών ήταν 
ελάχιστη. Τα 15 µέτρα ανοιχτά µόνο κατά την διάρκεια της µέρας για Ευρώπη, Ρωσία, και γύρω από 
την Μεσόγειο. Τα 10 µέτρα δεν άνοιξαν καθόλου κατά την διάρκεια του διαγωνισµού. Τα 40 και 80 
χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο µας έδωσαν φτωχό σκορ τις νυχτερινές ώρες. 

Γενικά όµως για άλλη µια χρονιά το διασκεδάσαµε, ακούστηκε το Αιγαίο µε δυνατά σήµατα, 
έξοχο χειρισµό των pile-ups και όλοι µας ευχαρίστησαν για τους σπάνιους πολλαπλασιαστές πού 
τους δώσαµε. Ελπίζουµε σε µια καλή κατάταξη. 

 

 Ά! Και προσοχή!       Το καινούριο ηλεκτρονικό log για το ΙΟΤΑ contest του EI5DI 
(www.ei5di.com) για τα ΧΡ κολλάει. Προσοχή µέχρι να βελτιωθεί. 
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Αµέσως µετά φούλ για τους Ολυµπιακούς Αγώνες ΑΘΗΝΑ 2004. 

SY2004/CYR και SX2004/SV8CYV,  Olympic games return to 
they’re homeland. One more activity by the Aegean Dx group.  
QRZ???    Μια και µιλάµε για ΙΟΤΑ, από καιρό ήθελα να γράψω πέ-
ντε γραµµές για την Dxpedition της χρονιάς. 

 

 3B9C  Rodrigues Island Dxpedition…      16/3 – 15/4/2004. 
30 χειριστές από 10 διαφορετικές χώρες.  (Έλληνες; όχι εµείς 

έχουµε το echo-ling, µ΄αυτά θα ασχολούµαστε;) 
153.113 Qso’s !!! σε διάστηµα 28 ηµερών. 
Εγκατάσταση 16  σταθµών!!! 
77 σπόνσορες!!! 
10 YAESU FT 1000 MP Mark-V !!! 
3 FT- 1000 MP, 2 FT- 890, 3 FT- 897, 5 FT- 920, 4 FT-817 !!! 

2 FT-847!!!    1 YAESU FTV-1000 Transverter.     10 YAESU  VL-1000, solid-state,  1KW 
amplifiers !!!     20 Pcs !!!      5 χιλιόµετρα Air Com !!!     25 Monobanders κεραίες !!! 

 

 Παρ’ όλα αυτά δεν καταρρίψανε  το προηγούµενο ρεκόρ πού κατείχε 
και πάλι η ίδια οµάδα µε την D68C  Comoros Island Dxpedition. 168.000 
QSOs !!! Ήταν άλλη µια Dxpedition από τους Five Star Dxers Association. 

 

  Όταν τον προηγούµενο µήνα έβαλα το άρθρο για τον Πήτερ Θροκ-
µόρτον στο 5-9 Report, ζήτησα από τον φίλο Γκέρτ να το διαβάσει.(Ο 
Γκέρτ είναι αρχαιολόγος, ήταν µέλος της Γερµανικής αρχαιολογικής αποστο-
λής που κάνει ανασκαφές στη Σάµο, άριστος γνώστης της αρχαίας και νέας 
Ελληνικής γλώσσας και φυσικά λάτρης της οµορφιάς των Ελληνικών νησιών). 

Αφού το διάβασε µου έστειλε e-mail « πολύ …ροµαντικό Βασίλη. Αλ-
λά και εµείς οι Γερµανοί µερικές φορές ενθουσιαζόµαστε και γινόµα-
στε ροµαντικοί µαζί σας. Όπως ο Ottο. » 

Και φυσικά εννοούσε τον Otto Rehhagel !!! 

 O Γκέρτ γνώριζε τον Πήτερ Θρόκµόρτον και µου έστειλε  µία από τις 
τελευταίες ίσως φωτογραφίες του µεγάλου αυτού εξερευνητή, µια φωτο-
γραφία του από την τελευταία του περιπέτεια όταν έψαχνε για ναυάγια 
στα νησιά Φόκλαντς! 

 

  

 Και µ’ αυτά τελειώνω και γι’ αυτό τον µήνα. Άντε καλά µπάνια 
και καλή Ολυµπιάδα αδέρφια!!! 

                                      

                                                                      Ένα µεγάλο 73 από την Σάµο! 

                                                                                SV8CYV 

                                                                        Βασίλης  Τζανέλλης. 

                                                                       Sv8cyv@operamail.com  
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                                        Αγαπητοί φίλοι του 5-9 Report  για σας! 

 Στο Αυγουστιάτικο 5-9 Report εκτός από τα επίκαιρα αστρονοµικά φαινόµενα που σας προ-
τείνω να παρατηρήσετε, κατόπιν  συζητήσεως που είχα µε τον αξιότιµο κ. Μιχάλη Μπαλασκά (SV5BYR) θα 
προσπαθήσω να γράψω βασικά πραγµατάκια πως µπορεί κάποιος να κάνει µια παρατήρηση στον ουρανό. Το 

δύσκολο σε όλο αυτό το επιχείρηµα είναι πώς να εξηγήσεις κάτι δύσκο-
λο µε απλά λόγια. Θα προσπαθήσω µε τον καλύτερο τρόπο.  

  Ο µήνας Αύγουστος είναι ο πιο ζεστός µήνας του καλοκαιριού και προ-
σφέρεται για ωραίες αστροβραδιές. Μετά τα µεσάνυχτα αν κοιτάξουµε 
ψηλά στον ουρανό σε µια νύχτα που δεν έχει Σελήνη όπως θα είναι η 
16η   Αυγούστου ( Νεα Σελήνη) θα παρατηρήσουµε ένα αµυδρό λευκό 
σαν αχνό σύννεφο να ξεκινά από τα νότιο-ανατολικά έως σχεδόν τα 
βόρεια του ουρανού ( ανάλογα όµως και την ώρα της παρατήρησης 
κατά την διάρκεια της νύχτας). Αυτό είναι τα δισεκατοµµύρια αστέρια 
του δικού µας γαλαξία που είναι τόσο µακριά από εµάς και τα οποία  
βλέπουµε µόνο σαν σύννεφο.  

Ο Γαλαξίας µας 

 Επειδή κοιτάζουµε προς το εσωτερικό του γαλαξιακού δίσκου δεν βλέπουµε τον γαλαξία µας σαν δίσκο αλλά 
σαν ευθεία γραµµή. Είναι σαν να κοιτάζουµε ένα C.D. από τα πλάγια και όχι από πάνω, τότε θα δούµε µόνο 
µια γραµµή και όχι έναν στρογγυλό δίσκο. Επίσης ο Μήνας Αύγουστος θα µας χαρίσει την πανσέληνό του στις 
30 Αύγούστου. Η Σελήνη θα ανατείλει στις 20.20µ.µ και το θέαµα θα είναι µαγευτικό, µην το χάσετε! Για τους 
«ξενύχτηδες» ο µήνας Αύγουστος θα τους χαρίσει όµορφες στιγµές µε τα λεγόµενα πεφταστέρια. Τα πεφτα-
στέρια στην αστρονοµική τους ορολογία είναι οι λεγόµενοι ∆ιάττοντες Αστέρες που είναι υπολείµµατα από ου-
ρές κοµητών όπου η Γή κατά το πέρασµά στην τροχιά της γύρο από τον Ήλιο περνά σε τακτά χρονικά διαστή-
µατα µέσα από αυτά τα υπολείµµατα των κοµητών. Πρόκειται για µικρά πετραδάκια, σκόνες η κοµµάτια πάγου 
που εισέρχονται µε µεγάλη ταχύτητα στην ατµόσφαιρα της Γής. Οι ταχύτητες κυµαίνονται  από 30.000 εως 
80.000 kmh. Οι διάττοντες αστέρες του Αυγούστου λέγονται Περσείδες γιατί φαίνονται οπτικά σαν να πέφτουν 
από τον αστερισµό του Περσέα. Οι Περσείδες είναι υπολείµµατα από τον κοµήτη Swift – Tuttle. Η περίοδος 
τους είναι από 23 Ιουλίου έως 20 Αύγούστου. Το φαινόµενο κορυφώνεται στις 12 Αύγούστου κατά τις πρωινές 
ώρες µεταξύ 03.00 – 05.30π.µ. . Ακόµα δεν θα πρέπει να παραλείψω ότι στα ανατολικά τις πρωινές ώρες φαί-
νεται ένα πολύ λαµπερό αστέρι που ξεχωρίζει πραγµατικά από τα άλλα. Είναι ο πλανήτης Αφροδίτη.    

 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΣΤΡΟΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α” 

  Ο κάθε ένας από εµάς µπορεί µε απλές και πραχτικές µεθόδους να κάνει µια αστροξενάγηση στον ουράνιο 
θόλο µόνος του. Αρκετοί ίσως θα νοµίζετε ότι είναι ακατόρθωτο να δείτε κάποια πράµατα στον νυχτερινό ου-
ρανό χωρίς ένα µεγάλο και πανάκριβο  τηλεσκόπιο. Και όµως µε τα µάτια µας η ένα απλό ζευγάρι κιάλια µπο-
ρούµε να δούµε περισσότερα ουράνια σώµατα από ότι φαντάζεστε!  

Θα ξεκινήσω από ένα συνηθισµένο  ηλιοβασίλεµα. Πολλοί από εµάς την 
στιγµή της δύσης του ηλίου έχουµε γοητευτεί από το ηλιοβασίλεµα και 
φεύγουµε χωρίς να παρατηρήσουµε τίποτα περισσότερο µετά από αυτό.                                                                      

Προσέξτε όµως τα χρώµατα στον ουρανό µετά την δύση του ηλίου και πα-
ρατηρήστε κατά 
πόσο αλλάζουν τα 
χρώµατα του ουρα-
νού ανά πέντε λε-
πτά της ώρας πάνω 
από τον ορίζοντα. Ξέρω, σας φαίνετε κάτι συνηθισµένο 
αλλά προσέξτε το πόσο αλλάζει το µπλε χρώµα του ου-
ρανού σε συνδυασµό µε το ροδοκόκκινο χρώµα του 
ηλιοβασιλέµατος. Οι πιο πολλοί από εµάς συνεχίζουµε 
να κοιτάµε µετά από ένα ηλιοβασίλεµα προς την δύση. 
Κοιτάξτε όµως µια φορά ακριβώς αντίθετα, δηλαδή 
προς τα ανατολικά. Μερικά λεπτά µετά την δύση του 
ηλίου θα προσέξετε στα ανατολικά κατά µήκος του ορί-
ζοντα και σε ένα ύψος περίπου µιας κλειστής παλάµης 
του χεριού µας ότι το χρώµα του ουρανού δεν είναι 
µπλε αλλά ελαφρώς µωβ η βιολετί.         

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ  

Γράφει ο Στέργος Μανώλακας    Ερασιτέχνης ΑστρονόµοςΓράφει ο Στέργος Μανώλακας    Ερασιτέχνης Αστρονόµος  
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Αυτό είναι το στρώµα του όζοντος που φαίνεται εκείνη την ώρα. Η κα-
νονική νύχτα η αλλιώς αστρονοµική νύχτα ξεκινά σχεδόν µια ώρα µετά 
την δύση του ηλίου. Τότε έχουµε πλήρες σκοτάδι. Αυτό ισχύει για τα 
δικά µας  γεωγραφικά µήκη και πλάτη και όχι για τα βορειότερα ιδικά 
το καλοκαίρι. Να σηµειώσω εδώ ότι µια ηµέρα µετριέται πάντα αστρο-
νοµικά και δεν έχει 24 ώρες, αλλά στην πραγµατικότητα 23 ώρες και 
56 λεπτά. Κάθε ηµέρα δηλαδή χάνονται 4 λεπτά της ώρας. Για να συ-
νέρχεται όµως το ηµερολόγιο έχουµε τα δίσεκτα έτη µε τον µήνα Φε-
βρουάριο να έχει κάθε δυο χρόνια µια ηµέρα επιπλέον. 

   Μόλις αρχίζει να σκοτεινιάζει αρχίζουν να φαίνονται τα πιο λαµπερά 
ουράνια σώµατα στον ουρανό. Τα αντικείµενα που βλέπουµε πρώτα 
µετά την δύση του ηλίου είναι οι πλανήτες. Για την εποχή µας µπορού-
µε να δούµε ψηλά στον ουρανό προς τα δυτικά ένα από τα πρώτα άστρα που δεν είναι άστρο αλλά ο πλανήτης 
∆ίας. Ένα έξυπνο αλλά και εγγυηµένο κολπάκι για να ξεχωρίσουµε στον ουρανό έναν πλανήτη από ένα άστρο 
είναι από το φώς του αντικειµένου. Οι πλανήτες έχουν ήρεµο φώς ενώ τα αστέρια τρεµοσβήνουν. Το φώς των 
πλανητών είναι το φώς του ήλιου µας που αντανακλάται στους πλανήτες και στη συνέχεια φτάνει την Γη. Αυτό 
είναι σχετικά ήρεµο σε σύγκριση µε αυτό των αστέρων. Κατά της πρώτες ώρες της νύχτας µπορούµε ακόµα να 
δούµε µε τα µάτια µας τους τεχνικούς δορυφόρους τηλεπικοινωνιών. Είναι µικρά αντικείµενα σε µέγεθος µι-
κρού άστρου που εµφανίζονται ξαφνικά µε ένα κοκκινωπό χρώµα και στην συνέχεια το χρώµα τους γίνεται 
προς το λευκό. Αυτό γίνετε γιατί εµφανίζονται από την σκιά της Γης και έπειτα φωτίζονται πλήρως από τον 
ήλιο. Έχουν µια σταθερή πορεία και τους βλέπουµε µόνο σαν τελείες χωρίς λαµπάκια κόκκινα και πράσινα που 
έχουν τα ταξιδιωτικά αεροπλάνα. Προσωπικά έχω δει πάρα πολλούς δορυφόρους. Κατά τις αρχές Ιουνίου ε-
ντός  µιας ώρας παρατήρησα 18 διαφορετικούς δορυφόρους.   

  Από τα αρχαία χρόνια ο άνθρωπος κοίταζε προς τον ουρανό και για να κατανοήσει καλύτερα τους αστέρες 
βρήκε διάφορα σχήµατα που δηµιουργούν τα αστέρια µεταξύ τους. Τα σχήµατα αυτά είναι κάποιες φιγούρες 
που σε συνδυασµό µε την φαντασία και τις αποστάσεις που έχουν τα αστέρια σε µια περιοχή του ουρανού 
έδωσε ονόµατα και σύµβολα απο ζώα αλλά και από ανθρώπινες παραστάσεις από διάφορους µύθους και ιστο-
ρίες που µεταξύ τους συνδυάζονται. Για παράδειγµα ο κυνηγός Ωρίων είχε ερωτευθεί τις επτά αδελφές  τις 
λεγόµενες Πλειάδες.  

Οι Πλειάδες 
 

Οι Πλειάδες όµως για να σωθούν από τον Ωρίωνα µεταµορφώθηκαν σε πουλιά 
και πετάξανε τον ουρανό.  Στην συνέχεια πέταξε στον ουρανό και ο Ταύρος και 
τοποθετήθηκε ανάµεσα στον Ωρίονα και τις Πλειάδες για να τις προστατεύσει. 
Υπάρχουν πολλές τέτοιες ιστορίες σχετικά µε τα Ζώδια και τους Αστερισµούς.            
Αστερισµούς στον ουρανό έχουµε συνολικά 88. 

Τα δώδεκα ζώδια είναι και αυτά αστερισµοί οι οποίοι βρίσκονται στον ζωδιακό 
κύκλο ο οποίος καλύπτει µια λωρίδα στον ουρανό περίπου 30 µοίρες. Μέσα σε 
αυτή την λωρίδα κινούνται οι Πλανήτες, ο Ηλιος και η Σελήνη. Οι αστερισµοί 
έχουν ακανόνιστα σχήµατα, άλλα µικρότερα και άλλα µεγαλύτερα και δεν είναι 
ποτέ δυνατόν να χωρίσουµε τους αστερισµούς σε γεωµετρικά ίσα σχήµατα στον 
ουρανό όπως τα χωρίζουν οι αστρολόγοι για παράδειγµα. Στον ζωδιακό κύκλο 
τα ζώδια είναι 13 και όχι 12 όπως θα βόλευε και τους αστρολόγους γιατί αστρο-
νοµικά συµπεριλαµβάνετε και το ζώδιο – αστερισµός του Οφιούχου.  

" Τι πρέπει να προσέξουµε σε µια νυχτερινή παρατήρηση " 

 Κατά  την διάρκεια  της παρατήρησης στον έναστρο ουρανό πρέπει να αποφεύγουµε το περιττό 
άναµµα φωτεινών πηγών που ενοχλούν τα µάτια µας. Για να βρίσκουµε τα πράγµατα µας στο 
σκοτάδι καλό θα ήταν να χρησιµοποιήσουµε µόνο κόκκινο φακό ώστε η κόρες των µατιών µας 
να µην συστέλλονται και διαστέλλονται ταχτικά κατά την παρατήρηση.   

Το ανθρώπινο µάτι χρειάζεται περίπου 30 λεπτά της ώρας για να διασταλθεί τελείως. Καλό θα 
ήταν όποιος θέλει να ασχοληθεί έστω λιγάκι µε την ουρανογραφία να αγοράσει ένα επιπεδό-
σφαιρο. Αν θέλουµε να βρούµε κάποιον αστερισµό στον ουρανό θα µας βοηθήσει πάρα πολύ. 
Τι είναι αυτό; Το επιπεδόσφαιρο είναι ένας αστρικός χάρτης που αποτελείται από δυο µέρη. 
Την σταθερή πλάκα που απεικονίζονται οι αστερισµοί µαζί µε τους µήνες και τις ηµεροµηνίες, 
και δεύτερον την περιστρεφόµενη πλάκα που αναγράφονται οι ώρες και τα λεπτά. Καλό θα 
ήταν το επιπεδόσφαιρο που θα αγοράσουµε να είναι φτιαγµένο από υλικό που αντέχει στην 
υγρασία.                  
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Καλά επιπεδόσφαιρα που πωλούνται στην αγορά συνοδεύο-
νται µε τις οδηγίες χρήσεως που συνήθως είναι απλά γραµµέ-
να και κατανοητά. Εδώ θέλω να πώ ότι τα συγκεκριµένα 
πράγµατα που προτείνω παρακαλώ να µη θεωρηθούν σαν δια-
φήµιση αλλά απλά τα προτείνω σαν τα πιο κατάλληλα και α-
ξιόπιστα. Ένα από τα καλύτερα επιπεδόσφαιρα που έχω δει 
έως τώρα είναι αυτό των κ. Ιωάννη Σειραδάκη (καθηγητής 
ΑΠΘ), Στάυρος Αυγολούπης (αναπληρωτής  καθηγητής ΑΠΘ), 
και µπορείτε να το προµηθευτείτε από καλά βιβλιοπωλεία η 
από το  

  ∆ηµήτριος Τσάµπουρας & Σια ΟΕ 

ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ Θεσσαλονίκης 
Πολυτεχνείου 45, Τ.Κ. 54625 Θεσσαλονίκη 

τηλ. 2310-533902 / 2310-541826 
fax 2310-550672 

www.astronomy.gr   

planitario@astronomy.gr   

 
 Το πρόβληµα για τον αρχάριο ερασιτέχνη αστρονόµο που θέ-
λει να ξεκινήσει  την αστρονοµία και την παρατήρηση µε τηλε-
σκόπιο η ακόµα την αστροφωτογράφηση που θα εξηγήσω στο 
επόµενο τεύχος του 5-9 REPORT  πως γίνετε, είναι να ξεκινή-
σει την µελέτη διαβάζοντας µερικά εύκολα βιβλία οπτικής και 
παρατηρησιακής αστρονοµίας. Γρήγορα θα διαπιστώσει ότι δεν 
είναι και τόσο δύσκολο να βρεις κάποιο αστρονοµικό αντικεί-
µενο στον ουρανό. Ένα από τα πρώτα µου βιβλία που µε κατα-
τόπισαν  στις αρχές  ήταν το λεγόµενο «Η Μεγάλη Αστρονο-
µία» από τις εκδόσεις Μπαρµπουνάκης. Είναι εύκολο βιβλίο 
και σε κατατοπίζει απλά και γρήγορα σε βασικά πράγµατα. 
Ένας πολύ καλός οδηγός για τον έναστρο ουρανό είναι το 
NIGHTWATCH που είναι µεταφρασµένο στα ελληνικά και εί-
ναι πολύ καλό ποιοτικά. Το έχω δεί από κοντά και σας το προ-
τείνω ανεπιφύλακτα. Εκτός από αστρικούς χάρτες διαθέτει και 
πολλές αστρονοµικές πληροφορίες.  
Για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει να παρατηρεί τα αστέρια, 
αυτά είναι τα πρώτα βήµατα που πρέπει να κάνει. Αν έχουµε 
στην διάθεσή µας ένα καλό επιπεδόσφαιρο και έναν καλό οδη-
γό για το σύµπαν έχουµε κάνει την βασική αρχή για µια α-
στροπαρατήρηση.  

Είναι τόσα πολλά που θέλω να σας γράψω για το πως θα µπο-
ρούσε κάποιος να έρθει σε επαφή για πρώτη φορά µε τα αστέ-
ρια. Θα ακολουθήσουν και άλλα τέτοια ενηµερωτικά µικρά άρθρα στα επόµενα τεύχη. Σήµερα ξεκίνησα µε τα 
στοιχειώδη και προχωρώντας θα αναφερθώ και στα τηλεσκόπια αλλά και το πώς θα µπορέσουµε να βγάλουµε 
µόνοι µας µια απλή αστροφωτογραφία χωρίς πολλά έξοδα. Το δύσκολο σε όλο αυτό το επιχείρηµα είναι πώς 

να εξηγήσεις κάτι δύσκολο µε απλά λόγια. Θα προσπαθήσω µε τον 
καλύτερο ελπίζω τρόπο.  

                     

 

  Σας εύχοµαι καλές παρατηρήσεις και καθαρούς ουρανούς.  

Στέργος Μανώλακας 

(ερασιτέχνης αστρονόµος)               
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Μωρό ... αναστήθηκε  

Ένα βρέφος ξύπνησε µέσα στο νεκροτοµείο νοσοκοµείου στην 
Κίνα, τέσσερις ηµέρες αφού είχε κηρυχθεί νεκρό από για-
τρούς. Το βρέφος ήταν µόλις τεσσάρων ηµερών όταν υπέστη 
εγκεφαλική αιµορραγία και κηρύχθηκε αποθανόν από για-
τρούς στην πόλη Λανζού, πρωτεύουσα της κινεζικής επαρχίας 
Γκανσού.  Η καρδιά του µωρού δεν χτυπούσε, ενώ δεν ανέ-
πνεε και δεν είχε σφυγµό, όταν µεταφέρθηκε στο νεκροτοµεί-
ο του νοσοκοµείου. Αλλά το βρέφος είχε στην πραγµατικότη-
τα πέσει σε βαθύ κώµα και ανένηψε µετά από τέσσερις ηµέρες 
χωρίς νερό και τροφή. Ένας κατατροµαγµένος και έκπληκτος 
εργαζόµενος στο νεκροτοµείο άκουσε το βρέφος να κλαίει και 
το µετέφερε σε αίθουσα θεραπείας όπου το µωρό νοσηλεύεται. 

Τροχονόµος πιστολέρο  

Ένας τροχονόµος στην πόλη Πίλσεν της Τσεχίας, αποφάσισε να επιβάλει την τάξη στους δρόµους µε 
έναν επικίνδυνα δραστικό τρόπο πυροβολώντας τους πεζούς, που τολµούσαν να περάσουν το δρό-
µο παραβλέποντας την ερυθρή απαγόρευση του φωτεινού σηµατοδότη. Οι πυροβολισµοί του 
έσπειραν τον πανικό, ενώ µια σφαίρα βρήκε το φτερό ενός διερχόµενου αυτοκινήτου. Ευτυχώς, κα-
νείς δεν τραυµατίστηκε, αλλά σίγουρα αυτή η µέρα θα µείνει χαραγµένη στη µνήµη των κατοίκων 
του Πίλσεν, που έζησαν το άνευ προηγουµένου περιστατικό. 

Τρέχα για αποδείξεις  

Μια 71χρονη γυναίκα, από την Χιλή, πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι έγκυος για να µπορέσει να 
παντρευτεί τον αγαπηµένο της, σύµφωνα µε σχετική νοµοθεσία της χώρας. Ο πρώην άντρας της 
γυναίκας απεβίωσε τον περασµένο Μάιο και τώρα θέλει να παντρευτεί τον 80χρονο φίλο της. Όµως 
η νοµοθεσία της Χιλής λέει πως όλες οι χήρες πρέπει να περιµένουν τουλάχιστον επτά µήνες προτού 
ξαναπαντρευτούν ώστε να σιγουρευτούν ότι δεν έγκυες από τον αποθανόντα σύζυγο. Η άτυχη γυ-
ναίκα χρειάστηκε να πάρει ειδική βεβαίωση από τον γιατρό της που να λέει ότι έχει χάσει την γονι-
µότητα της εδώ και χρόνια. 

Ρεκόρ ταχύτητας δεδοµένων  

Η Ericsson πέτυχε παγκόσµιο ρεκόρ σε στιγµιαία ταχύτητα δεδοµένων, 235.6 kbit/s µέσα από ρά-
διο-επαφή, στο δίκτυο EDGE της T-Mobile Ουγγαρίας. Η απόδοση, η λειτουργικότητα και η χωρητι-
κότητα λήψης του δικτύου καταγράφηκε για δύο εβδοµάδες στη Βουδαπέστη. Η T-Mobile Ουγγαρί-
ας και η Εricsson επέδειξαν µε επιτυχία τις δυνατότητες των δεδοµένων κινητής υψηλής ταχύτητας 
µε τη χρήση της τεχνολογίας EDGE. Ο στόχος των µετρήσεων στο επίπεδο των εφαρµογών ήταν η 
εκτίµηση της ευρωστίας και της εκπληκτικής απόδοσης του συστήµατος EDGE που παραδόθηκε από 
την Ericsson σε πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας. Οι µετρήσεις έγιναν σύµφωνα µε την περιγραφή 
δοκιµών της Ericsson για ενεργές δοκιµές απόδοσης end-to-end GPRS/EDGE σε προεπιλεγµένες το-
ποθεσίες µέτρησης.  Η υπηρεσία EDGE είναι εµπορικά διαθέσιµη στο δίκτυο της T-Mobile Ουγγαρίας 
από το Νοέµβριο του 2003. Επιπροσθέτως του παγκοσµίου ρεκόρ των 235.6 kbit/s σε στιγµιαία τα-
χύτητα λήψης δεδοµένων, η δοκιµή απέδειξε επίσης ότι το EDGE αξιοποιεί το καλοσχεδιασµένο και 
βελτιστοποιηµένο ραδιοδίκτυο της T-Mobile. Ας σηµειωθεί όµως ότι αυτή τη στιγµή το δίκτυο της T-
Mobile Ουγγαρίας υποστηρίζει ταχύτητες δεδοµένων µόνο µέχρι 100 kbit/s.  Το EDGE είναι ένα φυ-
σικό συµπλήρωµα της τεχνολογίας 3G WCDMA, που παρέχει κινητές υπηρεσίες δεδοµένων υψηλής 
ταχύτητας σε αγροτικές καθώς και σε αστικές περιοχές. 

 

 

∆ρόσος Σκότης  

SV5CJN 
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Πέρυσι για πρώτη φορά ακούσαµε προς τις µε-
σηµβρινές ώρες τον Χρήστο τον SV8DBW να φωνάζει 
από το Πλωµάρι της Λέσβου και µας ενηµέρωσε για το 
AEGEAN VHF CONTEST.  Ήταν η πρώτη επαφή µας, τότε 
κάναµε επαφή ο SV2CNE , ο SV2DVE και ο εγώ. Το όλο 
θέµα έµεινε στην µνήµη µας, πλησιάζοντας ο Μάιος αι-
σθάνθηκα την επιθυµία να συµµετάσχουµε στο πανηγύρι 
αυτό το Αιγαίου. 

Προσπάθησα να δηµιουργήσω µια οµάδα, επικοι-
νώνησα µε το υπουργείο για το σχετικό διακριτικό και 
έτσι δηµιουργήθηκε το J42AVC. Ενηµέρωσα σχετικά και 
τον σύλλογο της Κατερίνης σε µια συνάντηση των µε-
λών µε αποτέλεσµα πολλά διακριτικά από την Πιερία να 
λάβουν µέρος. Τελευταία εβδοµάδα υπήρξαν αρκετά 
προβλήµατα στην οµάδα αποτέλεσµα να εγκαταλείψει ο SW2IPX. Έτσι ξεκινήσαµε τρεις ο SV2AYT ο 
γράφων, και SW2IPT κι ο SW2IPC. 

Φτάσαµε στο  Χολοµωντα της Χαλκιδικής γύρω στις 10:30. Αρχίσαµε το στήσιµο των κεραι-
ών που ήταν πρώτον µια κεραία κάθετη της COMET η GP-95  και 
αµέσως µετά δυο οριζόντιες σε φάση της DIAMOND, µε πέντε στοι-
χεία η κάθε µια, µε γύρο στα 10,3db κέρδος. Όλα αυτά τοποθετή-
θηκαν σε ένα ιστό 6 µέτρων και αυτός σε µια σκάλα ύψους 2,5 
µέτρων, συνολικό ύψος 8,5 µέτρα. Το υψόµετρο ήταν 850 µέτρα. 
Με το που τελειώσαµε, αρχίσαµε το CQ CQ CQ DE J42AVC . Η µέ-
ρα κύλησε και οι επαφές ήταν πολύ λίγες µπροστά στις προσδοκίες 
µας. 

Το πανηγύρι άρχισε, όταν µας επισκέφθηκε ο SV4CEO  και άρχισε 
το ψήσιµο και το τσίπουρο. Ενώ είχαµε αρχίσει και επαφές στα 
βραχέα για να περάσει το βράδυ. Στα HF έγιναν πολύ λιγότερες 
επαφές και απλώς κάναµε ενηµέρωση για το contest σε Ευρωπαί-
ους συναδέλφους,  Πολύ ώρα µας πήρε η επαφή µε το 7X5RS 
Omar από την Αλγερία, όταν µε φωνάζουν τα παιδία να σταµατή-
σω για να ακούσω στο R-5 µια συζήτηση.  

Τι ήταν αυτή; Ότι πιο ωραίο συνέβη κατά την διάρκεια του vhf 
contest, είναι κάτι που δεν  θα ξεχάσουµε για πολύ καιρό. Πια 
ήταν  όµως η συζήτηση, που έχει και το ενδιαφέρον πριν από κα-

µία ώρα είχαµε επαφή µε τον SV4KB το ∆ηµοσθένη, βέβαια µια και δεν µας κυνηγούσαν οι επαφές 
λόγω ώρας και διάδοσης µιλήσαµε λίγο παρά πά-
νω και τον ενηµερώσαµε όσο µπορούσαµε περισ-
σότερο  για το AEGEAN VHF CONTEST, του είπα-
µε µάλιστα ότι εκπέµπουµε από το όρος Χολοµω-
ντα της Χαλκιδικής. Έλα ντε που ο ∆ήµος  άκουγε 
αυτά που ονειρεύονταν , που ο γράφων δεν γνω-
ρίζει αν τα επισκέφθηκε η ήθελε να τα επισκεφθεί 
κάποτε και έτσι βγήκε  στο R-5  και έλεγε στους 
συνοµιλητές του ότι στο 145.500 είναι κάποιοι 
συνάδελφοι από τα νησιά του Σολόµωντα και εκεί 
άναψε το πανηγύρι. Πολλοί  συνάδελφοι να του 
λένε ότι είναι Χολοµωντας και αυτός να επιµένει 
στο Αιγαίο θα είναι ένα µικρό νησάκι και το λένε 
Σολόµωντα πάτε στο 145.500 να ακούσετε… δεν 
χρειάζεται να πω περισσότερα;  
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Κυριακή πρωί πρωί νέκρα δεν ακούγεται κανείς µετά από τις 
νυχτερινές εξόδους οι Έλληνες σηκώνονται αργά τη Κυριακή και καλο-
καίρι. Συνεχίσαµε τις επαφές µας µέχρι τις 15:00 όπου αναγκαστικά να 
σταµατήσω τις επαφές διότι οι δυο συνάδελφοι που πήγαµε µαζί ο 
SW2IPT ΚΑΙ ο SW2IPC θέλησαν να αποχωρίσουν, υπήρχε βλέπεις ο 
αγώνας της εθνικής ΕΛΛΑ∆Α- ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ η δεν βρήκαν το ενδιαφέ-
ρον που περίµεναν και έπρεπε να πάρουν την µια κεραία που ήταν δική 
τους έτσι κατέβηκε  ο ιστός και µαζεύτηκαν οι κεραίες. Το J42AVC δεν 
σταµάτησε όµως συνέχισα να εργάζοµαι µε µια µαγνητική κεραία πάνω 
στο αυτοκίνητο και µε την βοήθεια του SV2CCF του Φάνη που ήταν 
στην οµάδα . Έτσι σταµατήσαµε αργά το απόγευµα κάνοντας τις δυο 
τελευταίες επαφές ο SV2CCF, είχαµε χάση και την επαφή µας µε το φί-
λο µας τον Χρήστο το SV8BOW. 

Επαφές που µας ενθουσία-
σαν ήταν µε τον συνάδελ-
φο SV1FZN/AM πάνω από 
την Σύρο  µε το αεροπλάνο του, LZ1KWT από την 
Βουλγαρία,  SV2IGY/MM  µε κάποιο πλωτό µέσο στο 
ύψος του Αγ. Ιωάννη του Πηλίου, SV8CS που ήταν η 
µακρύτερη επαφή 376Km, και τέλος την οµάδα ορειβα-
τών και συνάδελφων σε ένα βουνό στα σύνορα µε το 
FYROM (SKOPJE) µε τον φίλο µας από την λέσχη µας 
στην Κατερίνη SV2DVC. 

Φυσικά για παροχή ρεύµατος κάναµε χρήση µιας γεν-
νήτριας 1100 W, και µιας µπαταρίας αυτοκίνητου 55ΑH 
12V. Είχαµε στη διάθεση µας δυο µηχανήµατα YAESU  
FT-897 και ένα ICOM 2100H για ακροάσεις στα 

repeaters, ένα φορητό υπολογιστή Pentium 4 στα 3,06MHz, µε ένα MFJ 1278 modem στο APRS µε 
ένα ασύρµατο ICOM IC-T22E  µε µια κάθετη κεραία της MALDOL  την  HMC-4. 

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ SECURITY για την χορηγία της στις 
QSL κάρτες που µας έκανε , και στο πανό. Επίσης την Πυροσβεστική υπηρεσία που µας άφησε να 
διανυχτερεύσουµε στο πυροφυλακιο του Φτηλια. 

QSL κάρτες θα στείλουµε σε όσους συνάδελφους θέλουν µόνο αφού µας στείλουν και όχι 
µέσο bureau. Η διεύθυνση µας είναι ένταξη µέσω του QRZ.COM. 

Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι ήταν 
µια πολύ καλή εµπειρία την οποία θα συνιστού-
σα ανεπιφύλακτα στους συναδέλφους να πά-
ρουν µέρος στον διαγωνισµό του Αιγαίου . Ρα-
ντεβού λοιπόν µε το J42AVC τον ερχόµενο Ιού-
λιο 2005. Ως τότε πολλά 73’s και καλά DX  de 

SV2AYT – NICOS. 
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Από τις 29 Ιουνίου βρίσκεται στο διάστηµα ο νέος Ραδιοερασιτεχνικός 
δορυφόρος της AMSAT µε το (ελληνικό) όνοµα ECHO ή αν προτιµάτε 
ΑΟ-51.               
  Το πανάκριβο αυτό project -που ακόµη δεν έχει κλείσει τον προ-
ϋπολογισµό του- είναι επιτέλους σε τροχιά και θα προσπαθήσει να καλύ-
ψει όσο µπορεί το κενό που άφησε πίσω του ο "άδικος χαµός" του ΑΟ-
40. Μόνο που τα ελέη του νέου δορυφόρου δεν είναι τόσο πλούσια  
όπως του ΑΟ-40.        Ο δορυφόρος είναι ένας τυπικός χαµηλής τροχιάς 
µε µέγιστο απόγειο τα 850 χιλιόµετρα.  Λιτή και ανθεκτικότερη σαν κατασκευή και εξειδικευµένος ο 
προορισµός του ECHO.  Κουβαλάει 4 VHF δέκτες, 2 UHF ποµπούς, ένα multimode δέκτη και ένα 
ποµπό στους 2,4 GHz. Κυρίως η λειτουργία του είναι σε FM mode. 

Η λειτουργία του περιλαµβάνει επικοινωνίες φωνής και δεδοµένων µέχρι και 76.8 Kbps ενώ η τυπι-
κή χρήση θα είναι για 9,6 Kbps.                  
H ισχύς που µπορεί να παράγει όταν βρίσκετε σε ηλιοφάνεια είναι µέχρι και 18 watts αλλά φυσικά 
δεν προορίζετε όλη για τους ποµπούς του. To Digital Voice Recorder (ψηφιακή εγραφή φωνής για 
αναµετάδοση) που αρχικά ήταν στα σχέδια εγκαταλείφθηκε λόγω πίεσης χρόνου και µη ετοιµότητάς 
του. 

Ο δορυφόρος χωρίζεται λοιπόν σε δύο µέρη σε  ότι αφορά την λειτουργία του. Το αναλογικό 
(φωνή) και το ψηφιακό (δεδοµένα). Οι συχνότητες λειτουργίας του σε ότι αφορά στο αναλογικό 
µέρος είναι: 

     UPLINK: 145.920 MHz FM + υπότονο 67.00 Hz 

DOWNLINK: 435.300 MHz FM 

 

Οι συχνότητες λειτουργίας του σε ότι          
αφορά στο ψηφιακό µέρος είναι: 

 

     UPLINK:145.860 ΜΗz 9600 bps AX.25 

                1268.700 MHz 9600 bps AX.25 

DOWNLINK:435.150 MHz 9600 bps AX.25 

               2401.200 MHz 38.400 bps AX.25  

 

Ο δορυφόρος βρίσκεται σε φάση σύνθετων δοκιµών από την οµάδα η οποία τον παρακολουθεί και 
παρακαλούνται οι συνάδελφοι να µην εκπέµπουν ακόµη στις συχνότητες του uplink για αποφυγή 
δυσάρεστων καταστάσεων (θυµηθείτε την ιταλική γκάφα στον ΑΟ-40). 

Ελπίζουµε o νέος δορυφόρος να τα πάει καλύτερα από τον προηγούµε-
νο και να µπορέσει (αν και δύ-
σκολα) να αποζηµιώσει τους 
φίλους της διαστηµικής  επι-
κοινωνίας σε όλο τον κόσµο.            
  

    

Καλές επαφές..... 

 

SV5BYRSV5BYRSV5BYR   

O  AMSAT  ECHO  O  AMSAT  ECHO  O  AMSAT  ECHO  σε  τροχιάσε  τροχιάσε  τροχιά   
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Η σελίδα του "5-9 Report" στο διαδίκτυο αποκλειστικό σκοπό θα έχει την ύπαρξη αρχείου 
των περιοδικών εκδόσεων οι οποίες φυσικά θα προορίζονται σε όλους τους Έλληνες στην 
επικράτεια αλλά και το εξωτερικό. Όραµα µας είναι η αύξηση της ύλης του περιοδικού µε 
την συµβολή όλων µας. Όπως θα έχετε παρατηρήσει υπάρχει χώρος για οτιδήποτε είτε εί-
ναι µεγάλο ή πολύ µικρό και η πρόκληση να λειτουργούµε σαν συγκοινωνούντα δοχεία σε 

ότι αφορά το χόµπι µας είναι µεγάλη.  

Αρκεί να υιοθετήσουµε την ιδέα και να την προχωρήσουµε ακόµη πιο µπροστά….. 

Το Το Το 555---9 report 9 report 9 report στο στο στο InternetInternetInternet   

http://www.5http://www.5http://www.5---9report.gr9report.gr9report.gr   
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55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου 

 

 

 

KENWOOD KENWOOD ΤΗΤΗ--D7 D7 σχεδόν αχρησιµοποίητοσχεδόν αχρησιµοποίητο, εντός εγγυήσεως, 
συνοδεύεται από µπαταριοθηκη και από πρόγραµµα τηλεχειρισµού 
µέσω PC, Ζητείται ανταλλαγή µε το TH-F7 αντίστοιχης κατάστασης. 

∆ηµήτρης SV1CHE  sv1che@yahoo.gr 

Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε ΣΑ Γ Γ Ε Λ Ι Ε ΣΑ Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ   

Αν έχετε στην περιοχή σας 
συναδέλφους χωρίς κάποιο Ε-mail ή 
πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το 

"5-9 Report"  
και δώστε τους. 


