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Ο Έλληνας ραδιοερασιτέχνης είναι ταγµένος να υπηρετεί την 
πατρίδα και αποτελεί για αυτήν Εθνικό Κεφάλαιο. Αποτελεί 
µια από τις πλέον χρήσιµες , αγνές και ευγενικές µορφές 
εθελοντισµού. ∆εν θα µπορούσε να µείνει ασυγκίνητος στην 
µεγάλη πρόκληση του εορτασµού της επιστροφής των 
Ολυµπιακών Αγώνων στην πατρίδα τους. Η επιστροφή των 
Ολυµπιακών Αγώνων στην χώρα µας, την χώρα που τους 
γέννησε και επίσης το ότι µέσω αυτών των αγώνων σήµερα ενώνονται 
άνθρωποι , αθλητές και επισκέπτες από τόσα πολλά έθνη, θρησκείες και µέρη 
της Γης , καθώς συµµετέχουν στο µεγάλο  αυτό γεγονός ξεπερνώντας 
συγκρούσεις και διαφορές, άγγιξε και ξύπνησε από πολύ νωρίς χρονικά τα 
εθελοντικά και πατριωτικά αν θέλετε ακόµη, συναισθήµατα των Ελλήνων 
Ραδιοερασιτεχνών.  

      Σ΄ αυτόν τον κόσµο µας το µήνυµα της ειρήνης και της φιλίας ανάµεσα στα 
έθνη τους πολιτισµούς και από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι πιο αναγκαίο τώρα 
από ποτέ, επειδή η νέα γενιά δικαιούται να κληρονoµίσει και να ζήσει σε µια 
ασφαλέστερη κοινωνία. Οι Έλληνες Ραδιοερασιτέχνες ανέλαβαν εθελοντικά να 
µεταφέρουν το µήνυµα για το Ολυµπιακό Ιδεώδες και της Ολυµπιακής 
Εκεχειρίας στα πέρατα του κόσµου µε τους ασυρµάτους και τις κεραίες τους και 
µάλιστα µε έναν τρόπο που όµοιός του δεν υπήρξε ποτέ – ούτε στην Ατλάντα , 
ούτε στο Σίδνευ κ.λ.π.      Με την προτροπή και οργάνωση του Ελληνικού 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΥ FORUM SVHAM των Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών µε µέλη περί 
τους 250 Έλληνες Ραδιοερασιτέχνες και πολλούς της διασποράς, που 
δραστηριοποιείται στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ ζητήθηκε µέσω του διαδικτύου από τον 
Φεβρουάριο η συµµετοχή των Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών απ όλες τις περιοχές 
της Ελλάδας σε µια ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ και ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ προσπάθεια διαφήµισης και 
ενηµέρωσης αυτού του ιστορικού γεγονότος σε ξένους ραδιοερασιτέχνες και 
ραδιοακροατές των βραχέων κυµάτων (ΗF).     H Ελληνική επικράτεια είναι 
χωρισµένη σε εννέα (9) ραδιοερασιτεχνικές περιοχές. Ο σκοπός και η φιλοσοφία 
της όλης εκδήλωσης ήταν η δραστηριοποίηση ΟΛΩΝ των Ελληνικών 
ραδιοερασιτεχνικών περιοχών και σε ανάλογα χρονικά διαστήµατα ενόψει των 
Ολυµπιακών Αγώνων. 

     Η αρχική ιδέα που κοινοποιήθηκε  στα µέλη του group SV HAM βρήκε αρχικά 
συναδέλφους που θέλησαν να την στηρίξουν και άλλους που άρχισαν πρώιµα 
να την κατηγορούν . Ευτυχώς οι θερµοί της υποστηρικτές ήταν σαφώς 
περισσότεροι από τους ελάχιστους επικριτές οι οποίοι βιάστηκαν ως συνήθως 
γίνεται να σπείρουν αµφιβολίες και να καλλιεργήσουν συγκρούσεις.  
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∆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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Όµως και αυτοί χωρίς να το ξέρουν προσέφεραν πολύτιµο έργο στην 
υλοποίηση της αρχικής ιδέας γιατί οι πρώτοι φανατικοί πείσµωσαν, 
προσπάθησαν και έδειξαν στο τέλος ότι το όλο εγχείρηµα µπορεί και 
πρέπει να πετύχει.  

Η προσπάθεια ήταν δύσκολη. Το πρόγραµµα µεγάλο. Απαιτούσε συνεν-
νόηση , υποχωρήσεις, κατανόηση και διάθεση. Τα βασικά µέλη του 
NORTHERN GREECE CONTEST TEAM (N.G.C.T.) σε αλλεπάλληλες συνα-
ντήσεις και συζητήσεις προσπάθησαν να οργανώσουν το πρόγραµµα και 
κατέγραψαν τις απαιτήσεις για την υλοποίηση του. Το διαδίκτυο σαν µέ-
σο  προσφερόταν για την Πανελλήνια αυτή συνεννόηση και  η διάθεση 
υπήρχε από πολλούς συναδέλφους από όλη την Ελλάδα. 

        Τις πρώτες δηλώσεις που έφθαναν στο email του N.G.C.T. στην 
πρώτη βδοµάδα  δειλά δειλά για συµµετοχή  στην εκδήλωση, διαδέχθηκε 
ένας καταιγισµός τόσο δηλώσεων όσο και  µηνυµάτων συµπαράστασης 
και επαινετικών σχολίων. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστηµα 70 και πλέον ραδιοερασιτέχνες είχαν δηλώσει συµµε-
τοχή και ο αριθµός αυξανόταν συνεχώς µέρα µε την µέρα. Η αρχή είχε γίνει. 

Αµέσως µετά το Πάσχα ζητήθηκαν από την αρµόδια Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη του Υπουργείου Μεταφορών και 
επικοινωνιών εννέα (9) ειδικά διακριτικά κλήσης ραδιοσταθµών ασυρµάτου της σειράς SX1Α έως και SX9A ως 
εξής:  

 

Περίοδος 1η. 

Περίοδος 2η. 

Περίοδος 3η. 
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ΠΕΡΙΟΧΗ     (region) CALL Από Έως 

Για την περιοχή της Κρήτης SV9 SX9A 6 MAÏOY 2004 15 MAÏOY 2004 

Για την περιοχή Αιγαίου-Ιονίων SV8 SX8A 16 MAÏOY 2004 25 MAÏOY 2004 

Για την περιοχή της Θράκης SV7 SX7A 26 MAÏOY 2004 4 IOYNIOY 2004 

Για την περιοχή της Ηπείρου SV6 SX6A 5 IOYNIOY 2004 14 IOYNIOY 2004 

Για την περιοχή ∆ωδεκανήσων SV5 SX5A 15 IOYNIOY 2004 24 IOYNIOY 2004 
Για την περιοχή της Θεσσαλίας SV4 SX4A 25 IOYNIOY 2004 4 IOYΛΙΟΥ 2004 

Για την περιοχή της Πελοποννήσου SV3 SX3A 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 

Για την περιοχή της Μακεδονίας SV2 SX2A 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 
Για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας SV1 SX1A 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2004 

ΠΕΡΙΟΧΗ     (region) CALL Την 
Για την περιοχή της Κρήτης SV9 SX9A 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2004 

Για την περιοχή Αιγαίου-Ιονίων SV8 SX8A 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2004 

Για την περιοχή της Θράκης SV7 SX7A 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2004 

Για την περιοχή της Ηπείρου SV6 SX6A 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2004 

Για την περιοχή ∆ωδεκανήσων SV5 SX5A 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2004 

Για την περιοχή της Θεσσαλίας SV4 SX4A 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2004 

Για την περιοχή της Πελοποννήσου SV3 SX3A 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2004 

Για την περιοχή της Μακεδονίας SV2 SX2A 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2004 
Για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας SV1 SX1A 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2004 

Oι σταθµοί όλης της Επικράτειας  SX1A έως SX9A 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2004 
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Το Υπουργείο ανταποκρίθηκε στο αίτηµα των Ελλήνων ραδιοερασιτεχνών 
και χορήγησε τα απαραίτητα ειδικά διακριτικά κλήσης των εννέα αυτών 
ειδικών σταθµών από όλη την Ελλάδα. Ορίστηκαν σαν πιλοτικοί σταθµοί –
οι κατά το δυνατόν παλαιότεροι και εµπειρότεροι ανά περιοχή- οι οποίοι και 
είχαν την εποπτεία των υπολοίπων σταθµών της περιοχής τους που συµµε-
τείχαν στην εκδήλωση. Ηδη εκατό και πλέον συνάδελφοι είχαν δηλώσει 
συµµετοχή παραµερίζοντας διαφορές, συλλόγους και προκαταλήψεις του 
παρελθόντος που ήθελαν τους Ελληνες ραδιοερασιτέχνες χωρισµένους και 
ενταγµένους σε οµάδες ή συλλόγους µε καθαρά τοπικιστικά ή και ατοµικά 
κίνητρα.  Hρθε η ώρα να γίνει κάτι µαζικό , συλλογικό και οργανωµένο. 
      Έτσι από τις 6 Μαΐου 2004 και ώρα Γκρήνουιτς 00.00 Ζ (τοπική ώρα 
Ελλάδας 03.00 βραδινή) άρχισε από τους ραδιοερασιτεχνικούς σταθµούς της Κρήτης να εκπέµπεται το ειδικό 
Ολυµπιακό χαρακτηριστικό SX9A /99 που υποδήλωνε ότι αποµένουν 99 ηµέρες για την έναρξη των Ολυµπια-
κών Αγώνων. Την επόµενη µέρα εκπέµπονταν στον αέρα των βραχέων κυµάτων το ειδικό χαρακτηριστικό 
SX9A / 98 κ.ο.κ. 

       Στις 15 Μαΐου το βράδυ όταν οι Κρητικοί ραδιοερασιτεχνικοί σταθµοί   εξέπεµπαν για τελευταία φορά στο 
δεκαήµερό τους το ειδικό Ολυµπιακό χαρακτηριστικό SX9A /90 η σκυτάλη πέρασε στους ραδιοερασιτέχνες του 
Αιγαίου και των Ιονίων νήσων που µε την σειρά τους άρχισαν εκποµπές σαν SX8A /89 , την εποµένη  σαν  
SX8A/88,  την µεθεποµένη σαν SX8 A/87 κ.λ.π. 

       Με τον τρόπο αυτό οι Έλληνες ραδιοερασιτέχνες από ολόκληρη την Ελλάδα κάνοντας εκποµπές µε τα ειδι-
κά Ολυµπιακά χαρακτηριστικά κλήσης ασυρµάτου δηµιούργησαν µια συνεχόµενη αλυσίδα σταθµών που κάθε 
µέρα µετρώντας αντίστροφα τις µέρες που αποµένουν για την τέλεση των Ολυµπιακών αγώνων έστελναν το 
µήνυµα σε κάθε µέρος της Γης πληροφορώντας παράλληλα τους ξένους ραδιοερασιτέχνες και ραδιοακροατές 
που αρκετοί από αυτούς ήταν επισκέπτες στην Αθήνα, για τα Ολυµπιακά δρώµενα. 

        Η όλη εκδήλωση κορυφώθηκε την 13 Αυγούστου δηλαδή την ηµέρα έναρξης των Ολυµπιακών Αγώνων 
όπου και οι εννέα σταθµοί από όλα τα γεωγραφικά διαµερίσµατα της χώρας ήταν στον αέρα συµµετέχοντας µε 
τον δικό τους τρόπο στον πανηγυρικό εορτασµό του µεγάλου αυτού γεγονότος. 

       Μέχρι την στιγµή που γράφονται αυτές οι γραµµές –αρχές Σεπτέµβρη- 
υπάρχουν καταχωρηµένες πάνω από 125.000 επαφές στα ηµερολόγια όλων 
των σταθµών συνολικά. Ο αριθµός αυτός αναµένεται να προσεγγίσει το 
φανταστικό νούµερο των 140.000 
επαφών που ξεπερνάει και την πιο 
αισιόδοξη πρόβλεψη που είχε γίνει 
από την αρχή όταν ο στόχος και το 
όνειρο όλων ήταν να προσεγγίσου-
µε τις 100.00 επαφές. 

      Στο επόµενο τεύχος ελπίζουµε 
να έχουµε πλήρη και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για τις επαφές 
αυτές που θα µπορούσαν να ήταν πολύ περισσότερες αν η διάδοση δεν 
βρισκόταν ειδικά στην περίοδο εκποµπών των σταθµών SX2A /xx και  
SX1A /xx στο χειρότερο σηµείο των τελευταίων ετών.  

Εκτός από τις άµεσες όµως αυτές 140.000 επαφές που πραγµατοποιή-
θηκαν µε ξένους ραδιοερασιτέχνες από την εκδήλωση ενηµερώθηκε 
ένας τεράστιος αριθµός ραδιοακροατών και πλήθος κόσµου λόγω της 
µεγάλης απήχησης και δηµοσιότητας που πήρε η παραπάνω εκδήλωση, 
καθώς αποτελούσε ένα από τα βασικά θέµατα των εντύπων του ηλε-
κτρονικού τύπου στα διεθνή περιοδικά , εφηµερίδες και ιστοσελίδες της 
παγκόσµιας ραδιοερασιτεχνικής κοινότητας όλο αυτό το χρονικό διά-
στηµα. 

      Παράλληλα λειτουργούσε και λειτουργεί ακόµη για ενηµέρωση και 
µε online log  η επίσηµη ιστοσελίδα της εκδήλωσης στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ στην 
διεύθυνση http://www.qsy.to/2004 µε χρήσιµες πληροφορίες τόσο 
για την ίδια την εκδήλωση SV “ Countdown on the air” program όσο 
και για τους Ολυµπιακούς αγώνες Αθήνα 2004. 

        Σε όλους τους σταθµούς Έλληνες και ξένους που έχουν κάνει 
επαφές µε τους Ολυµπιακούς Ελληνικούς σταθµούς SX1A έως SX9A θα 
αποσταλεί µια πολύ όµορφη πολύχρωµη αναµνηστική κάρτα 
επιβεβαίωσης της επαφής (QSL) και επίσης έχουν αθλοθετηθεί από 
πολλούς ραδιοερασιτεχνικούς Συλλόγους της χώρας διάφορα έπαθλα 
και αναµνηστικά διπλώµατα τόσο για τους Έλληνες ραδιοερασιτέχνες 
που πήραν µέρος στην εκδήλωση όσο και για τους ξένους .  

Από 25 έως και 26 Σεπτεµβρίου 2004 , 
θα αρχίσουν εκποµπές από το φάρο της 
Κασσάνδρας από τις 08:00 το πρωί έως 
και τις 20:00 το βράδυ και τις δυο µέρες , 
η ώρα είναι τοπική ώρα Ελλάδος.  

Την  dxpedition  αυτή διοργάνωσε οµάδα 
ραδιοερασιτεχνών από την Θεσσαλονίκη 
η οποίοι είναι µέλη του [ΣΥΡΑΠ] Συλλό-
γου ραδιοερασιτεχνών Πιερίας. Ύστερα 
από παρότρυνση του SV2BWC. 

Συχνότητες λειτουργίας θα είναι: 

 PHONE 

 80m: CENTER 3.790 KHz 

40m: 7.040 – 7.100 KHz   CENTER 7.051 KHz 

20m: 14.125 – 14.275 KHz CENTER 14.221 KHz 

17m: CENTER 18.145 KHz 

15m: 21.150 – 21.250 KHz CENTER 21.221 KHz 

10m: 28.300 - 28.500 KHz  CENTER 28.451 KHz 

 CW 

 80m: CENTER 3.521 KHz 

40m: 7.005  – 7.035 KHz CENTER 7.021 KHz 

20m: 14.010 – 14.040 KHz  CENTER 14.021 KHz 

17m: CENTER 18.090 KHz 

15m: 21.010 – 21.040 KHz CENTER 21.021 KHz 

10m: 28.010 – 28.040 KHz CENTER 28.021 KHz 

 Περισσότερα θα έχουµε να σας πούµε 
στο επόµενο τεύχος έως τότε πολλά 73’, 
για την οµάδα   SV2AYT SV2AYT SV2AYT ––– NIKO NIKO NIKOΣΣΣ. 

S Y 2 L H     expeditionS Y 2 L H     expedition  

S X 8 A 

S X 3 A 
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∆ύσκολα µπορούν να περιγραφούν τα συναισθήµατα των χειριστών 
που πήραν µέρος στην εκδήλωση , όταν µιλούσαν µε Έλληνες ραδιο-
ερασιτέχνες της διασποράς οι οποίοι έστελναν τις καλύτερές τους 
ευχές στην πατρίδα για επιτυχή διεξαγωγή των Αγώνων και επίσης 
όταν µιλούσαν µε ξένους ραδιοερασιτέχνες οι οποίοι έστελναν τα κο-
λακευτικότερα σχόλια για την Ελλάδα και την µακρόχρονη ιστορία 
της. Αξέχαστα επίσης θα µείνουν σε όλους τα συγχαρητήρια και οι 
εκδηλώσεις θαυµασµού  πού έστελναν τον αέρα όλες οι φυλές και 
εθνικότητες του κόσµου τις µέρες που η Ελλάδα πανηγύριζε την κα-
τάκτηση του Ευρωπαϊκού κυπέλλου στοπ ποδόσφαιρο. 

     Tα ατελείωτα pile-ups που δηµιουργήσαν στο αέρα όλοι οι χειρι-
στές όπου και όποτε έβγαιναν , το πλήθος των επαφών που πραγµα-
τοποιήθηκαν , η προσµονή µε την οποία περίµενε το κάθε region την 
σειρά του για να βγει , η αλληλεγγύη που υπήρχε µεταξύ των σταθµών για να µην «σπάσει» η αλυσίδα, τα ε-
κατοντάδες επαινετικά emails που δεχθήκαµε από ολόκληρο τον κόσµο, η εµπειρία που απέκτησαν νέοι συνά-
δελφοι βγαίνοντας στον αέρα –πολλοί για πρώτη φορά- µε τη συµµετοχή τους σε  multi station-multi operator 
σταθµό,  µας δίνουν το κουράγιο και την ελπίδα για την δηµιουργία και τον σχεδιασµό ανάλογων εκδηλώσεων 
, όπως π.χ. το 1ο Ελληνικό contest για το άµεσο µέλλον. 

     Θερµά συγχαρητήρια σε όλους τους συµµετέχοντες και ειδικό-
τερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πιλοτικούς σταθµούς για την 
άψογη και φιλική συνεργασία που είχαµε όλο αυτό το διάστηµα 
που χωρίς την στήριξή τους και την βοήθεια τους η εκδήλωση δεν 
θα ήταν δυνατόν να πραγµατοποιηθεί και να στεφθεί µε τόσο µε-
γάλη επιτυχία. γράφοντας µοναδικά ρεκόρ και θέτοντας πραγµατι-
κά το ζήτηµα της Πανελλήνιας συνένωσης για πρώτη φορά ίσως 
στην  Ελληνική ραδιοερασιτεχνική µας ιστορία. 

     Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία ANCO S.A. – 
KENWOOD τον µοναδικό σπόνσορα αυτής της εκδήλωσης που θα 
επιβαρυνθεί το κόστος εκτύπωσης των καρτών  QSL και προπαντός 
το εξαίρετο στέλεχος της εταιρείας  συνάδελφο Γρηγόρη Παπακων-

σταντίνου SV1DLB για την πολύτιµη βοήθειά του καθώς επίσης και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Ε.Ρ.  που 
στάθηκε από την αρχή κοντά στην εκδήλωση και ανέλαβε το κόστος της διακίνησης του τόσου σηµαντικού α-
ριθµού καρτών µέσω του Ελληνικού BURAEU . 

Για την ιστορία οι πιλοτικοί σταθµοί ήταν  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SV2AELSV2AEL  

ΣΑΒΒΑΣΣΑΒΒΑΣ  

SX9A ΣΙΣΜΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ SV9COL 

SX8A ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ SV8CS 

SX7A ΚΑΛΤΣΑΡΑΣ ΑΚΗΣ SV7CLI 

SX6A ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ SV1DPI/SV6 

SX5A ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ SV5BYR 

SX4A ΝΤΑΝΑΣ ΜΙΛΤΟΣ SV4FGY 

SX3A ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ SV3FUO 

SX2A ΓΚΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ SV2BFN 

SX1A ∆ΑΡΚΑ∆ΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ SV1IW 

SVHAM ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ SV2AEL 

S X 7 A 

S X 5 A 



DXDX  νέα από όλο τον κόσµονέα από όλο τον κόσµο  

∆ηµοσιεύτηκε στο QST του Αυγούστου το DXCC Honor Roll. Για 
τους µη γνωρίζοντες το QST είναι το περιοδικό που εκδίδει η 
Αµερικάνικη Ένωση Ραδιοερασιτεχνών (ARRL), κάτι σαν το δικό µας 
SV Νέα ένα πράµα.... Μόνο που αυτοί δεν έχουν IW… Ο περί ου ο 
λόγος λοιπόν κατέχει την πρώτη θέση από τους Έλληνες στη σχετική 
λίστα µε 347 ραδιοχώρες σε σύνολο 335. Πώς γίνεται αυτό και τι είναι 
το Honor Roll;  

Ένα αριθµός ραδιοερασιτεχνών ασχολούνται προσπαθώντας να έχουν 
επαφή και µάλιστα επιβεβαιωµένη µε όλες τις ραδιοχώρες. Η έννοια της 
ραδιοχώρας (DXCC entity) έχει έννοια µόνο για τους σκοπούς του 
DXCC, ενός βραβείου που εκδίδει η ARRL και δίνεται σ’ αυτούς που 
συµπληρώνουν 100 ραδιοχώρες. Οι ασχολούµενοι µε το σπορ, κοινώς 
DXers, προσπαθούν βέβαια όχι µόνο να κερδίσουν το DXCC φτάνοντας 
τις 100 ραδιοχώρες αλλά και να πετύχουν το απόλυτο, να φτάσουν τις 
335 ραδιοχώρες. Όσοι από αυτούς ξεπερνούν τις 325 (έχουν δηλαδή 
326 ραδιοχώρες και πάνω) µπαίνουν στο “πεδίο της τιµής” (Honor 
Roll). Η σχετική λίστα δηµοσιεύεται κάθε χρόνο στο περιοδικό της 
ARRL, το QST. Παρότι για την κατάταξη µετρούν µόνο οι επαφές µε τα 
µέρη που θεωρούνται σήµερα ραδιοχώρες (active DXCC entities) σε 
παρένθεση δίνεται και το σύνολο του καθενός µε τις «σβησµένες» 
(αυτές που ήταν ραδιοχώρες αλλά για διάφορους λόγους έπαψαν να 
είναι σήµερα). Τα κριτήρια για την ανακήρυξη µιας περιοχής σε 
ραδιοχώρα είναι πολιτικά και γεωγραφικά και τα καθορίζει η ARRL. Τα 
όσα λέει η ARRL δε δεσµεύουν κάποιον αν και γενικά θεωρούνται τα 
σηµερινά στάνταρ. Για παράδειγµα το περιοδικό CQ για τους 
διαγωνισµούς που διοργανώνει αναγνωρίζει δυο παραπάνω ραδιοχώρες 
απ’ ότι η ARRL, κλπ.  

Στο θέµα µας όµως που είναι η φετινή λίστα του Honor Roll και οι 
Έλληνες που συµµετέχουν στο «παιχνίδι». 

 

1> Ο Βασίλης SV1JA δεν έχει µόνο τη FYROM για Εθνικούς λόγους, 
ενώ είναι ο µόνος Έλληνας στο Honor Roll στο cw 

2> Η Κική SV1BRL είναι η µόνη γυναίκα. 

3> Κανένας Έλληνας στο rtty που γενικά οι συµµετοχές είναι λίγες και 
είναι µάλλον το πιο δύσκολο 

4> ∆ύο έχουν πιάσει το απόλυτο (SV1IW και SV1LK) και µάλιστα ο 
ένας (SV1LK) δουλεύοντας µόνο ssb. 

5> Η λίστα ισχύει για την περίοδο 1/4/2003-31/3/2004 

Οι αγώνες τελείωσαν , τουλάχιστο το 
πρώτο στάδιο γιατί έχουµε και τους πα-
ρολυµπιακους. Ας δούµε τα πράγµατα 
από µια άλλη σκοπιά , από εκεί που µας 
ενδιαφέρει δηλαδή ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙ-

ΚΑ. 

Το πρόγραµµα αντίστροφης µέτρησης 
πήγε τέλεια από όλες τις απόψεις. Επα-
φές έγιναν πάρα πολλές η διοργάνωση 
ήταν άψογη η κάλυψη µέσω του sv 

bureau  και η τύπωση των qsl καρτών. 
Όλες οι περιοχές έδωσαν το παρόν πα-
ντού και σε όλα τα modes , εξ άλλου τα 
σχόλια από το εξωτερικό ήταν και είναι 

πολύ κολακευτικά.                      
ΜΠΡΑΒΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!! 

Το θέµα είναι τι γίνετε µετά , οι ξένοι 
συνάδελφοι µας ψάχνουν βραβεία επί-
σης πολλοί σταθµοί κυρίως ευρωπαϊκοί 
έδιναν κάθε µέρα το παρόν στα sx µα-
ζεύοντας πόντους και τα διάφορα all 
days and all bands. Πολύ καλά τα βρα-
βεία των SV1 SV2 SV3 SV9 µε ποικιλία , 
ενχρωµα , εορτάστηκα και γενικά δεν σε 
αφήνουν αδιάφορο. Οι άλλοι που πήγαν 
(SV4 SV5 SV6 SV7 SV8 )βρε παιδία ; 

Όλοι οι συνάδελφοι έλληνες και ξένοι 
που πήραν µέρος η που έδωσαν επαφές 
θα ήθελαν να στολίζει τον τοίχο τους 
ένα βραβείο ενθύµιο των αγώνων το 
οποίο δεν πιστεύω να µας ξανά συµβεί. 

Άσε που δεν ακούς και κάθε µέρα σταθ-
µούς από τις ελληνικές περιοχές τροµά-
ζουµε να κάνουµε επαφή πάνω από τα 
40 µέτρα Άσε δε να ανταλλάξουµε κάρ-
τες. 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΜΗΝ Α∆ΙΑ-
ΦΟΡΕΙΤΕ. 

∆ώστε και στα βραβεία το παρόν αυτό 
για τις κεφαλές των ενώσεων , βγάλτε 
κάτι εορταστικό η αναµνηστικό , ∆ώστε 
την χαρά στους συναδέλφους που προ-
σπάθησαν και έκαναν επαφές η σε αυ-
τούς που περίµεναν υποµονετικά 2-3 
ώρες στα pile up για να κάνουν άλλο 
ένα sx να πάρουν ένα βραβείο από το 
special event των ολυµπιακών αγώνων. 

Κι επειδή υπάρχει και ο παράγων κόστος 
αν κάποιες ενώσεις δεν µπορούν να ε-
πωµιστούν τα έξοδα , ας βάλουν ένα 
κόστος 5-10 euro δεν χάλασε και ο κό-
σµος. 

∆εν νοµίζω να υπολογίσει κανείς αυτό 
προκειµένου να αποκτήσει ένα βραβείο 

έτσι για το καλό που λέµε. 

SV9FBMSV9FBMSV9FBM   

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ     
ΠΡΟΚΛΗΣΗ Η Α∆ΙΑΦΟΡΙΑΠΡΟΚΛΗΣΗ Η Α∆ΙΑΦΟΡΙΑΠΡΟΚΛΗΣΗ Η Α∆ΙΑΦΟΡΙΑ  
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Για την Κυριακή 19 Σεπτεµβρίου είναι φέτος το ραντεβού για το hamfest της Θεσαλλονίκης. Όσοι 
ενδιαφερόµενοι ας σπεύσουν µιας και το hamfest της Θεσαλλονίκης ξεχωρίζει για την ωραία, προηγούµενη της 
εκδήλωσης, βραδιά, για την ξεχωριστή γενικότερα φιλοξενία και τον ωραίο χώρο που πραγµατοποιείται η 
εκδήλωση στην Καλαµαριά. Θα τα πούµε εκεί....       
 Με την ευκαιρία που είπαµε για hamfest, να πούµε ότι αυτό της Λάρισας θα γίνει φέτος στις 17 
Οκτωβρίου, στον ίδιο πάντα χώρο. Επισηµαίνω ότι το hamfest της Λάρισας έπρεπε κατά τη γνώµη µου να είναι 
το µεγαλύτερο της χρονιάς για την Ελλάδα, αφού η Λάρισα βρίσκεται στο κέντρο της ηπειρωτικής τουλάχιστον 
Ελλάδας και βολεύει όλους η µετάβαση εκεί. Ίσως µε τα χρόνια να βρει την υποστήριξη που του αξίζει... 

∆ηµοσιεύτηκαν στο Αµερικάνικο CQ τα αποτελέσµατα του δεύτερου µεγαλύτερου contest στο RTTY, αυτό 
του CQ WPX RTTY που διοργανώνεται κάθε χρόνο το Φεβρουάριο. Φέτος συνέπεσε µε τη γιορτή των 
ερωτευµένων, αλλά αυτό δε φαίνεται µπακούρια και µη που συµµετείχαν. Το mode γίνεται όλο και πιο 
δηµοφιλές και πλέον το WPX rtty γίνεται το δεύτερο contest µετά από το ww rtty, που η συµµετοχή ξεπέρασε 
τα 1000 logs. Από Έλληνες είχαµε πολλές συµµετοχές και καλούτσικα πλασαρίσµατα. Αναλυτικά.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Με µαύρα γράµµατα αυτοί που κερδίζουν βραβείο  Ο SV8CS ήταν 8ος στον κόσµο Οι J43BSF ήταν 9οι στον 
κόσµο O SX1A ήταν 11ος στον κόσµο Ο SV1CER ήταν 57ος στον κόσµο 

Το πρώτο όµως και καλύτερο contest της χρονιάς είναι το CQ WW και ιδιαίτερα αυτό στο ssb, όπου οι 
συµµετοχές τη χρονιά που πέρασε (2003) ξεπέρασαν κάθε προηγούµενο. Είχαµε λοιπόν: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για την ιστορία να επισηµάνουµε ότι οι SY8A για δεύτερη χρονιά ήταν οι πρώτοι των πρώτων για την Ελλάδα 
αλλά έπεσαν στην 6η θέση στην Ευρώπη φέτος, µην καταφέρνοντας να κάνουν την εµφάνιση που περιµέναµε. 
Στους αµιγώς Έλληνες, αφού οι SY8A και J49Z ήταν Ελληνοϊταλικές συµµαχίες, πρώτοι (για να ευλογήσουµε 
και τα γένια µας) ήταν η Ένωση ραδιοερασιτεχνών ∆υτικής Ελλάδας µε το διακριτικό της ένωσης SV1AFA, 
έστω κι αν δεν παίρνουµε κανένα βραβείο. Τέλος εντύπωση κάνουν τα σκορ των J43J και SV1GE στα 20µέτρα 
και µε ισχύ µέχρι 100w. Η κονταροµαχία στο νήµα έβγαλε νικητή το Γερµανό DJ5JH µε το διακριτικό J43J. 
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                       Αγαπητοί  φίλοι  και  φίλες  σας  χαιρετώ  

  

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ 

 

Κατά  τη  µυθολογία  συνδέονται  µε  αγώνες  Θεών  ή  τοπι-
κών  ηρώων.   

Κατ’  άλλο  επικρατέστερο  µύθο  ο  Ιδαίος  Ηρακλής  ήταν  ο  
εµπνευστής  και  ο  πρώτος   οργανωτής  των  αγωνισµάτων  δρόµου  
ταχύτητας  στην  αρχαία  Ολυµπία  µε  πρώτους  αγωνιστές  τους  
Κουρήτες,  µορφές  της  Κρητικής Μυθολογίας.  Σε  κάθε  αγώνισµα  
το  νικητή   στεφάνωναν  µε  κλαδί  αγριελιάς. 

Παραστάσεις  από  τη  Μινωική  εποχή  µαρτυρούν  την  διεξαγωγή  
αγωνισµάτων  σε  γιορτές  και  θρησκευτικές   εκδηλώσεις,   µε  κυρί-
αρχα  αγωνίσµατα,  την  πάλη,   την  πυγµαχία  και  την  τεχνική  ε-
πιδεξιότητας  µε ασκήσεις  όπως  αυτή  της  παρακάτω  φωτογραφίας  
πάνω  στον  ταύρο.  
Ένα  κοµµάτι  από  την  αρχή  µιας  παγκόσµιας  καταξίωσης,  ένα  
µικρό δείγµα  ενός  πολιτισµού  και  µιας  ιστορίας,  που  πέρασε  σε  
λίγα  λεπτά µπροστά  από  τα  µάτια  των  τηλεθεατών  όλου  του  
κόσµου  κατά  την  τελετή  έναρξης  των  Ολυµπιακών  Αγώνων  της  
Ελλάδας  στο  Ολυµπιακό  Στάδιο, και  την  Ολυµπιακή  Φλόγα  να  
φωτίζει  για  πάντα  τον  Κόσµο  όλο.  Πρωταγωνιστές  του  έργου  
αυτού  όλοι  οι  Έλληνες  µε  δύσκολους   

κριτές  αυτούς  που  ήθελαν  και  έβλεπαν  προδιαγεγραµµένη  την  
αποτυχία,  αλλά  βγήκαν  γελασµένοι.  Είχαν  όµως  το  θάρρος  να  
σκύψουν  ιπποτικά και  να  ζητήσουν  συγνώµη.  Μπράβο  τους. 
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   Προνοµιούχες  οι  γενιές  που  έζησαν  αυτό  το  όνειρο,  γιατί  δεν  ξέρουµε  µετά  από  πόσα  
χρόνια  θα  ξαναγυρίσουν  οι  Ολυµπιακοί  Αγώνες  στην Πατρίδα  τους.  Προσωπικά  αισθάνοµαι  
διπλά  ευτυχισµένος  που  ζω  σε µια  από  τις  Ολυµπιακές  πόλεις  Έµοιαζε  άπιαστο  όνειρο  πριν  
από  λίγα  χρόνια,  ακόµα  και  µετά  την ανάθεση  των  Αγώνων  Ολυµπιακή  Επιτροπή,  η  αµφι-
βολία  της  επιτυχίας ήταν   κρυµµένη  πίσω  από  κάποιες  σκέψεις,  πίσω  από  κάποια   βλέµµατα 
πολλών,  αλλά  ο  Αύγουστος  του  2004  όχι  µόνο  διέλυσε  αυτές  τις  αµφιβολίες αλλά  συµπλή-
ρωσε  µία  ακόµη  σελίδα  στο  βιβλίο  της  Ελληνικής  ιστορίας. 

Σελίδα  βιβλίου  σαν  αυτές  που  όσες  φορές  και  αν  τη  διαβάσεις…….. 

ξαναρχίζεις  από  την  αρχή.  

 

« Ελλάς  το  µεγαλείο  σου  βασίλεµα  δεν  έχει »  
 
 

Η  Ένωση  Ραδιοερασιτεχνών  Κρήτης  κυκλοφό-
ρησε  ένα  αναµνηστικό για  όσους  επισκέπτες  
συναδέλφους  πέρασαν  από  την   Ολυµπιακή  
Πόλη    της  Κρήτης  κατά  την  περίοδο  των         
αγώνων  και  γι’  αυτούς  που  πήραν 

 κάποιο  βραβείο  µε  το   διακριτικό   

                        

S X 9 A. 

         

 

 

 

Όσοι  δεν  γνωρίζεται  λεπτοµέρειες   

για  τα  βραβεία    θα  βρείτε  στη  διεύθυνση 

 

 

www.qsl.net/sv2ngct/sx_awards/awards.htm 

     

 

 

Να  είστε  πάντα  καλά,  και  καλά  να  περνάτε  

 

       Μέχρι  τον  επόµενο  µήνα   σας   χαιρετώ 
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 Καλό Σεπτέµβριο συνάδελφοι ! 

Οι περισσότεροι απ’ όσους πήγατε διακοπές θα έχετε επιστρέψει και όλοι σκεφτόµαστε τώρα τον 
Χειµώνα πού έρχεται και φυσικά ότι, πρέπει να τεντώσουµε λίγο εκείνο το δίπολο, να σφίξουµε λίγο 
τις αντηρίδες του πύργου, να σιγουρέψουµε την βέρτικαλ, να βάλουµε καινούργια βαζελίνη στους 
κανέκτορες… 

Η διάδοση στις υψηλές συχνότητες άθλια. Και πού είστε, ακόµη δεν φτάσαµε στον πάτο. Κατά τα 
λεγόµενα των ειδικών περί τον Μάρτιο του 2007 θα φτάσουµε στο κατώτερο σηµείο του ηλιακού 
κύκλου. Άντε να δούµε ακόµη τι µας περιµένει λοιπόν. Ευκαιρία πάντως είναι να προσηλωθούµε 
περισσότερο στις χαµηλές πάντες και να εµπλουτίσουµε ακόµη περισσότερο τις γνώσεις µας για την 
διάδοση στις περιοχές των γκρίζων ζωνών ! 

 Μεσούντος του Αυγούστου από την µακρινή Αυστραλία επισκέφτηκε τα νησιά µας ο αγαπητός σε 
όλους µας συνάδελφος και φίλος Γιάννης VK4EAA.  Γέννηµα θρέµµα Σαµιώτης έφυγε πριν από 
πολλά χρόνια και από τότε συχνά πυκνά µας επισκέπτεται, τα λέµε, µαθαίνουµε τις ραδιοερασιτεχνι-
κές δραστηριότητες της… από κάτω µεριάς, 
λέµε τα κουτσοµπολιά µας, γεµίζει τις µπα-
ταρίες του µε το µπλε του Αιγαίου και φεύ-
γει  ονειρευόµενος πότε θα ξανάρθει.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πέρυσι τέτοια εποχή µας είχε επισκεφθεί για 
δεύτερη φορά  µέσα στα τελευταία χρόνια 
και ο VK2GBG – ∆ηµήτρης.  Σαµιώτης από 
την πλευρά της µητέρας του και µαζί µε τον 
εξαίρετο SV1SE ∆ηµήτρη, επίσης Σάµιο 
τιµήθηκαν από τον σύλλογο µας για την µα-
κρόχρονη προσφορά τους στον ραδιοερασι-
τεχνισµό  
∆υο Γερµανοί και µερικοί Βρετανοί πέρασαν 
απ΄ τα µέρη µας, κάποιοι Γάλλοι επίσης, χω-
ρίς όµως να βρούµε τον χρόνο να πούµε 
πολλά και να τους δούµε όπως πρέπει. Βέ-
βαια όλοι τους πήραν δώρο από ένα µπου-
κάλι ANTHEMIS, παλαιό Σαµιώτικο µοσχάτο 
κρασί.  

Το καλύτερο δώρο όπως όλοι παραδέχονται… Φυσικά προσφορά του συλλόγου µας! 
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VK4EAA-Γιάννης  και  SV8CYV-Βασίλης.  



SV Nέα.  Τεύχος 86. Ιούλιος – Αύγουστος 2004. 

Τον τελευταίο καιρό φαίνετε ότι γίνετε µια κάποια προσπάθεια αναβάθµισης και εµπλουτισµού της ύλης του SV Nέα. Ελπίζου-
µε να συνεχιστή και να δούµε ένα πραγµατικά ποιοτικό περιοδικό.   Τα άρθρα του κυρίου ∆ιοµήδη , εξαιρετικά, ελπίζω να 
συνεχιστούν. Ο Τάσος Θωµαϊδης SV8YM και οι ασθένειες του ραδιοερασιτέχνη, εξαιρετικό επίσης. 

SV1BDS, αγαπητέ Γιώργο πολύ καλή δουλειά, αλήθεια πότε θα πουλήσεις το δικό σου βραχαίο; 

Στα Ραδιοερασιτεχνικά Βραβεία παρατηρείτε …συνωστισµός αρθρογράφων. Όµως ο SV1JA-Βασίλης µεστός πληρο-
φοριών όπως πάντα.  

Αλήθεια τα µόνα νέα πού υπάρχουν από τους Τοπικούς Συλλόγους  είναι ποιοι έχουν εκλεγεί; Έτσι για να δείτε τα ονό-
µατά σας στο περιοδικό; Τίποτα ποιο ζουµερό βρε παιδιά; Θέλω να πω από ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα κανένα νέο; 

SV – YL Group. Κυρίες µου εύχοµαι ότι το καλύτερο και να ακούγεστε για να οµορφαίνετε µε την φωνή σας τις µπάντες! 

HAM-FEST 2004,  και άντε πάλι το συνοθίλευµα φωτογραφιών. Ωραία , παιδιά µπράβο, όλοι ήσασταν στο πανηγύρι. 
Στον αέρα ποιοι;;; Προσπάθησα, αλλά µάταια, πουθενά δεν διέκρινα παλαιούς Καφενεδάρχες / Καπεταναίους του γλυκού 
νερού. Άχ χαµένα µεγαλεία…! 

Κεραία για τα 160 µέτρα έγραφε ο τίτλος. Όµως κάπου µπέρδεψε ο αρθρογράφος τα Α και τα Β, ξέχασε; να µας πει 
πώς φτιάχνετε και το πηνίο L2 (τα µιλιανρή βρε παιδί µου), εµείς µπερδευτήκαµε ακόµη περισσότερο, ήρθε και το σόφισµα 
στο τέλος του άρθρου και… ολοκληρώθηκε η κεραία. 

Εκπαίδευση και Ραδιοερασιτεχνισµός, του ∆. Πριόβολου, SV1RZ.  

Ένα άρθρο γράµµα µε πολύ…ζουµί. Για να δούµε θα υπάρξει συνέχεια; Πάντως ∆άσκαλε και εµείς µαζί, από δίπλα. « 
Όµως οι εποχές έχουν αλλάξει» για «κλίκα και κλειστή κάστα» να µου επιτρέψεις να έχω τις επιφυλάξεις µου… 

Όσα θέλετε να µάθετε για τα 6 µέτρα, και Κώστας Φιµερέλης, SV1DH.  

Άρθρα µεστά χωρίς λιλιά και περιττά στολίδια, από τον άνθρωπο που έχει ίσως τις περισσότερες γνώσεις για την µαγική 
µπάντα, πάνω σ’ αυτόν τον πλανήτη. Γράφε ∆άσκαλε, γράφε, το περιµέναµε τόσο καιρό όλοι µας  

 EDITORIAL Ιουλίου – Αυγούστου, από τον κύριο πρόεδρο της Ε.Ε.Ρ. Μάνο ∆αρκαδάκη, SV1IW. 

Στην αρχή κάτι σαν, πω-πω πόσο µεγάλο και επιτυχηµένο ήταν το πανηγύρι του12ου Ham-Fest και να… η πρώτη είδηση.  
Στην Ε.Ε.Ρ. µελετάτε λέει σχέδιο «affiliation» το οποίο θα επιτρέψει την ουσιαστική συµµετοχή στα δρώµενα της 
…επαρχίας. Αν κατάλαβα καλά, εννοεί συµµετοχή της Ε.Ε.Ρ. στα δρώµενα της …επαρχίας. ∆ηλαδή τι; Θα έχουµε απ’ όλα;  
Για διευκρινίστε µας παρακαλώ καλύτερα. 

Μέχρι τότε προσοχή παλικάρια, να κάθεστε καλά, να µην γκρινιάζετε γιατί µπορεί να γίνετε δυσάρεστοι και η 
στοργική µέλλουσα µητριά και να µην σας πάρει για « affiliation», άντε µπράβο. 

Αµέσως µετά να και µερικές κουβέντες επί των οικονοµικών, και πόσο ακρίβυναν τα ταχυδροµικά, πόσο πολύ µας κοστίζει 
το QSL Bureau, ότι δεν µένουν λεφτά για τις άλλες ανάγκες της ένωσης, και άλλα τέτοια. Μιας όµως και κάνατε λόγο για τα 
οικονοµικά πέστε µας παρακαλώ σε ποια τεύχη του SV Nέα έχουν δηµοσιευθεί οι Οικονοµικοί Απολογισµοί προηγουµένων 
ετών, έτσι για την ενηµέρωση όλων των µελών της Ε.Ε.Ρ; 

∆ιαβάζοντας παρακάτω έρχεται και η… δεύτερη είδηση. Επειδή, λέει, το QSL Bureau (τι σκοτούρα κι αυτό ε;) τρώει το 
85% των ετήσιων εσόδων, θα αποκοπεί από την συνδροµή και όποιος θα θέλει να κάνει χρήση του δεν θα είναι 
απαραίτητο να είναι και µέλος της Ε.Ε.Ρ. αρκεί να πληρώνει ανάλογα. 

Λοιπόν δεν ακούγεται άσχηµο, µόνο που τότε θα δούµε εάν πράγµατι η Ε.Ε.Ρ. είναι η Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών , 
ή εάν είναι µόνο , για την πλειοψηφία των µελών της απλά το µέσον για την διακίνηση των καρτών τους και τίποτα παρά 
πάνω .Θα δούµε µετά απ’ αυτό ποια είναι η πραγµατική δύναµη της, ή εάν απλά  είναι «µαγαζάκι». «Άντε να σας δούµε, 
παιδιά, τελειώνει (τελείωσε) και η γέφυρα τώρα. Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδηµα». 

Τώρα για την αναφορά του κυρίου προέδρου ότι «κόψαµε την ευχαρίστηση σε ορισµένους να κάνουν χρήση του 
QSL Bureau εις βάρος όλων εµάς των υπολοίπων» την θεωρώ τελείως άτοπη. 

 Υπενθυµίζω στον πρόεδρο ότι η χρήση του QSL Bureau είναι δικαίωµα όλων των µελών χωρίς περιορισµό 
ποσότητας διακινουµένων καρτών. 

 Άλλωστε είναι και το ΜΟΝΟ πραγµατικό δικαίωµα και ανταπόδοση για την συνδροµή τους, που έχουν τα 
µέλη της επαρχίας. Σηµειώστε το και να το θυµάστε αυτό παρακαλώ. 

Τι να κάνουµε… οι δραστήριοι ραδιοερασιτέχνες διακινούν  πολλές κάρτες. Να γίνουν σαν τους…άλλους; 

Όσο δε για την «απειλή» να σας πάρουν την διακυβέρνηση από το, «µαγαζάκι» νοµίζω ότι είναι …άκαιρη. 
Μπορείτε να είστε ήσυχοι, το καταστατικό του 1958 είναι εδώ… 

 

 Άντε και καλό φθινόπωρο αδέρφια    Πολλά  73,    ο SV8CYVSV8CYVSV8CYV-Βασίλης. Σάµος.    tzanellis@internet.gr  
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        ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΣΤΡΟΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β” 

 

 Αγαπητοί φίλοι του 5-9 Report  για σας! 

 Στο προηγούµενο τεύχος του 5-9 Report ξεκίνησα µια προσπάθεια να σας 
εξηγήσω µερικά πρακτικά και στοιχειώδη πράγµατα σχετικά µε το πώς 
µπορεί κάποιος να κάνει µια απλή αστροπαρατήρηση στον νυχτερινό ου-
ρανό.  Ξεκινώντας λοιπόν ο ερασιτέχνης αστρονόµος θα πρέπει να έχει 
διαβάσει µερικά καλά βιβλία παρατηρησιακής αστρονοµίας ώστε να µην 
του φανεί τόσο δύσκολη στη συνέχεια η παρατήρηση. Ένας καλός οδηγός 
για τον νυχτερινό ουρανό είναι το βιβλίο NIGHTWATCH µεταφρασµένο 
στα Ελληνικά. O ερασιτέχνης αστρονόµος χεριάζετε οπωσδήποτε και ένα 
ουράνιο επιπεδόσφαιρο το οποίο εξήγησα στο προηγούµενο τεύχος πως 
µας βοηθάει. 

 Βέβαια η κανονική 
αστροπαρατήρηση 
γίνετε µε οπτικά 
µέσα όπως κυάλια 
τηλεσκόπια διαφό-
ρων τύπων, φωτο-
γραφία και καταγρα-
φή στοιχείων κάθε 
παρατήρησης η α-

στροφωτογράφισης. Θα πρότεινα αν κάποιος ξεκινά την οπτική παρατηρη-
σιακή  αστρονοµία για πρώτη φορά να µην ξοδευτεί οικονοµικά γιατί ίσος 

να µην ξέρει και ο ίδιος αν θα συνεχίσει στο µέλλον ή όχι. 
Ένα ζευγάρι κιάλια 10 Χ 50 είναι καλά για αρχή. Θα πρέπει τα κιάλια αυτά να είναι όσο γίνετε 
πιο φωτεινά και όσο είναι δυνατό πιο µεγάλο άνοιγµα στους µπροστινούς φακούς. Λεπτοµέ-
ρειες και πληροφορίες θα πάρει από τα φωτογραφικά µαγαζιά και µαγαζιά που πουλάνε τέτοιου 
είδους οπτικά συστήµατα. Αυτό που είναι όµως το πιο βασικό στην παρατήρηση µε απλά κιάλια 
είναι να τα στερεώσουµε σε ένα καλό τρίποδο. Ακόµα και στα µεγάλα τηλεσκόπια το ακριβότε-
ρο µέρος τους είναι η βάση και το τρίποδο τους. Τελευταία υπάρχουν στην αγορά και ηλεκτρο-
νικά κιάλια µε οπτικό σταθεροποιητή τα οποία έχουν και 
δεκαπλάσια τιµή. Η διαφορά στα κιάλια αυτά είναι ότι 

πατώντας ένα κουµπί σταθεροποιείται η εικόνα και δεν έχουµε αυτό το 
τρεµούλιασµα του χεριού. Πιο οικονοµικά θα µας έρθει σίγουρα ένα 
απλό ζευγάρι κυάλια και ένα καλό τρίποδο που θα µπορέσουµε να το 
χρησιµοποιήσουµε αργότερα και για φωτογράφηση. Τέτοια τρίποδα που 
να είναι αρκετά καλά και σταθερά στοιχίζουν περίπου στα 200€.    
Το σωστό όµως αστρονοµικό όργανο για παρατήρηση είναι το  τηλεσκό-
πιο. Οι δυο µεγάλες κατηγορίες τηλεσκοπίων είναι τα διοπτρικά τηλε-
σκόπια που αποτελούνται  µόνο από φακούς, και ο άλλος τύπος είναι τα 
κατοπτρικά τηλεσκόπια που αποτελούνται από κάτοπτρα. 
Η πιο συνηθισµένη ερώτηση είναι πόσο κοντά µπορεί να φέρει ένα αντι-
κείµενο ένα τηλεσκόπιο και πόσο µεγάλο θα είναι αυτό που βλέπουµε. 
Στα τηλεσκόπια µεγάλο ρόλο παίζει η διακριτική ικανότητα. Πόσο καθα-
ρά θα διακρίνουµε ένα αντικείµενο και όχι το πόσο µεγάλο θα το δούµε. 
Για παράδειγµα αν µπορεί δηλαδή να χωρίσει οπτικά έναν διπλό αστέρα 
και να τον βλέπουµε σαν δύο αντικείµενα και όχι σαν ένα.  
 Για παράδειγµα εγώ όταν παρατηρώ τον Κρόνο τοποθετώ µικρές µεγε-
θύνσεις για να έχω καθαρότερο είδωλο. Τα τηλεσκόπια έχουν ένα µεγά-
λο µήκος κατασκευής. Το µήκος αυτό λέγετε εστιακή απόσταση, πόσο 
δηλαδή απέχει ο πρώτος φακός  σε απόσταση από τον τελευταίο. Αυτό 
ισχύει µόνο στα διοπτρικά. Στα κατοπτρικά τηλεσκόπια η κατασκευές 
είναι πιο κοντές στον σωλήνα τους αλλά από την κατανοµή των εσωτε-
ρικών κατόπτρων η οπτική εστιακή απόσταση είναι κατά πολύ µεγαλύ-
τερη. Για παράδειγµα το τηλεσκόπιο που διαθέτω και το έχετε δει αρκετές φορές στις φωτογραφίες είναι µόλις 
45 εκατοστά µακρύ.  

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ  

Γράφει ο Στέργος Μανώλακας    Ερασιτέχνης ΑστρονόµοςΓράφει ο Στέργος Μανώλακας    Ερασιτέχνης Αστρονόµος  
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Η αληθινή όµως οπτική εστιακή απόσταση του είναι 2 µέτρα και 30 χιλιοστά σε µή-
κος. Σε κάθε τηλεσκόπιο στο πίσω µέρος εκεί που κοιτάµε δηλαδή, υπάρχουν οι 
λεγόµενοι προσοφθάλµιοι φακοί. Από εκεί µέσα κοιτάµε. Αυτοί οι φακοί µπορούν 
να αλλαχτούν µε µια κίνηση και να αλλάξουν την εστιακή απόσταση του τηλεσκοπί-
ου δηλαδή το µήκος του. Στο δικό µου τηλεσκόπιο αλλάζοντας τους προσοφθάλ-
µιους φακούς από 2 µέτρα τηλεσκόπιο µπορώ να το κάνω 28 µέτρα. Εδώ όµως υ-
πάρχει ένα πρόβληµα. Όσο µεγαλώνουµε την εστιακή απόσταση τόσο σκοτεινιάζει 
και το αντικείµενο που παρατηρούµε. Αυτό προκύπτει από την κατασκευή του τηλε-
σκοπίου και δεν µπορούµε να το αποφύγουµε µε τίποτα. Για αυτόν το λόγο είπα και 
παραπάνω ότι προτιµώ να παρατηρώ µε µικρές µεγεθύνσεις. 

∆εύτερο βασικό όργανο σε ένα τηλεσκόπιο είναι το σκόπευτρό του. Αυτό είναι ένα 
µικρό τηλεσκόπιο η καλύτερα µια µικρή διόπτρα σαν αυτήν που έχουν τα όπλα µε 
τον νηµατόσταυρο. Αυτή η µικρή διόπτρα µας βοηθά να στοχεύσουµε ένα µικρό 
αντικείµενο στον ουρανό. Για ευκολία µας καλό θα ήταν να έχουµε µικρές µεγεθύν-
σεις στο σκόπευτρο Χ20 η Χ30.  

Τα απλά τηλεσκόπια έχουν µόνο τρίποδο και την βάση στην οποία στηρίζετε το τηλεσκόπιο όπως αυτό στην 
πρώτη φωτογραφία αριστερά. Αυτά είναι της τάξεως 150 –200 €. Γρήγορα ο παρατηρητής θα απογοητευτεί 
γιατί θα διαπιστώσει ότι οι αστέρες και τα υπόλοιπα ουράνια σώµατα κινούνται και θα τα χάνει από το οπτικό 
πεδίο παρατήρησης.  Έτσι κι’ αλλιώς για τον αρχάριο είναι αρκετά δύσκολο να στοχεύσει ένα ουράνιο σώµα µε 
την πρώτη φορά. Με το που θα δεί κάτι, εντός λίγου θα το έχει χάσει λόγο της περιστροφής της Γής. Γι’αυτό 
θα συνιστούσα αν κάποιος θα έπαιρνε την απόφαση να πάρει το πρώτο του τηλεσκόπιο, να το πάρει τουλάχι-
στον µε µοτέρ κίνησης. Με απλά λόγια τα µοτέρ κινούν το τηλεσκόπιο αντίθετα από την κίνηση της Γης και 
έτσι τα αντικείµενα µένουν στο οπτικό πεδίο χωρίς να τα χάνουµε συνεχώς. Αυτή η κατηγορία τηλεσκοπίων 
κοστίζει όµως ήδη κοντά στα 1000€. Αλλά πιστέψτε µε η γοητεία να έχεις ένα αντικείµενο στο οπτικό σου πε-
δίο χωρίς συνέχεια να χρειάζεται να το ψάχνεις είναι µεγάλη υπόθεση. Συνήθως διαθέτουν και ένα µικρό χειρι-
στήριο για τις κινήσεις της Ορθής αναφοράς και της Απόκλισης µε άλλα λόγια των δύο αξόνων του τηλεσκοπί-
ου. Φαντασθείτε να κάνατε έναν µικρό περίπατο στην Σελήνη για παράδειγµα. Ότι αφορά τώρα την φωτογρά-
φηση που µπορούµε να κάνουµε µε ένα τηλεσκόπιο υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Ένας είναι να τοποθετήσουµε 
την κάµερα µας µε τον αντίστοιχο αντάπτορα ακριβός πίσω από το τηλεσκόπιο και να βγάλουµε φωτογραφίες 
µέσα από το ίδιο το τηλεσκόπιο.   Άλλη µέθοδος είναι να τοποθετήσουµε την κάµερα πάλι πίσω από το τηλε-
σκόπιο αλλά µε ενδιάµεσο προσοφθάλµιο φακό ώστε να έχουµε πιο µεγάλες µεγεθύνσεις. 

Με αυτό τον τρόπο βγάζω συνήθως τα µεγάλα α-
ντικείµενα όπως πλανήτες φεγγάρι και ήλιο µε ιδι-
κό προστατευτικό φίλτρο. Για να βγάλω τους γαλα-
ξίες και τα νεφελώµατα 
τοποθετώ την κάµερα µου 
επάνω από το τηλεσκόπιο. 
Στην κάµερα µου  έχω το-
ποθετηµένο συνήθως ένα 
σταθερό  φακό 300mm ή 
500mm.  

Η πιο εύκολη µέθοδος για 
µια πρώτη αστροφωτογρα-
φία είναι να πάρουµε µια 
πολύ απλή κάµερα και να 
την τοποθετήσουµε σε ένα 
τρίποδο.  

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ  
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Καλό θα ήταν να βάλουµε έναν απλό συνηθισµένο ευριγώνιο φακό των  28mm ή 50mm 
και να την βάλουµε στην λειτουργία Β, ανοιχτό διάφραγµα κατά βούληση. Με την βοήθεια 
ενός τεκλανσέρ θα µπορέσουµε να ανοίξουµε την µηχανή µας χωρίς να έχουµε περιττά 
κουνήµατα.  

Στην συνέχεια πρέπει να εστιάσουµε τον φακό µας στο άπειρο και να βάλουµε ένα διά-
φραγµα ας πούµε 2.8. Πάρτε ένα 200 asa φίλµ για αρχή σαν δόκιµη και στρέψτε την µη-
χανή σας προς τον πολικό αστέρα. Κάντε µια φωτογράφηση πατώντας το τεκλανσέρ και 
αφήστε την µηχανή να τραβάει συνέχεια για µισή ώρα ή και παραπάνω. Μιλάµε για µία 
πόζα. Καλό θα ήταν να κάνετε την λήψη σε πολύ σκοτεινό µέρος µακριά από τα φώτα της 
πόλεως. Θα βγάλετε µια αστροφωτογραφία σαν αυτήν εδώ.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Με άλλα λόγια η συγκε-
κριµένη φωτογράφηση 
µας δείχνει το πιο σταθε-
ρό αστέρι του Βόρειου 
ηµισφαιρίου  στο κέντρο 
της φωτογραφίας, τον 
πολικό αστέρα, και τα 
υπόλοιπα γύρο αστέρια. 
Κατά το πέρασµα της 
ώρας τα υπόλοιπα αστέ-
ρια διαγράφουν οµόκε-
ντρους κύκλους γύρο 
από τον πολικό αστέρα η 
αλλιώς τον νοητό άξονα 
της Γής. Οι κύκλοι αυτοί 
µας δείχνουν δηλαδή την 
κίνηση (περιστροφή γύρο 
από τον άξονά της Γης) 
κατά το πέρασµα της 
ώρας σε σύγκριση µε 
τους σταθερούς αστέρες, 

 

                                  
Καλή επιτυχία  

Στέργος Μανώλακας 

                 

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ  

Σελίδα  13  5  -  9    R e p  o  r  t  Τεύχος  34ο   
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2004  



Αθέτηση υπόσχεσης  

Γυναίκα από την Κίνα υπέβαλε αίτηση διαζυγίου µετά από 18 χρόνια γάµου γιατί ο 
σύζυγος της αθέτησε την υπόσχεση που της είχε δώσει ότι θα έκαναν έρωτα του-
λάχιστον µια φορά κάθε 15 µέρες. Η γυναίκα από την πόλη Πενγκτζού, δήλωσε 
στο δικαστή ότι αυτή και ο σύζυγος της είχαν συµφωνήσει να συνευρίσκονται ερω-
τικά τουλάχιστον µια φορά κάθε 15 ηµέρες για να κρατούν ζωντανή την ερωτική 
τους ζωή. Η αίτηση διαζυγίου απερρίφθη από τον δικαστή ο οποίος τόνισε ότι µια 
προφορική υπόσχεση δεν αποτελεί ουσιαστικό λόγο για την έκδοση ενός διαζυγί-
ου. 

Το µαχαίρι στο λαιµό  

Ένας άντρας από την Κίνα κατάπιε ένα µαχαίρι 7 εκατοστών, όταν η αστυνοµία 
εισέβαλε στο σπίτι του ψάχνοντας για ναρκωτικά, µε σκοπό να αποφύγει την σύλ-
ληψή του. Ο 36χρονος δεν ήθελε να συλληφθεί µε την κατηγορία κατοχής όπλου 
αφού ναρκωτικά δεν υπήρχαν στο σπίτι και έτσι αποφάσισε να ενεργήσει παράτολ-
µα. Το µαχαίρι σφηνώθηκε στο λαιµό του ενώ ο ίδιος πίστευε ότι το είχε καταπιεί 
και ότι κατά κάποιο τρόπο έλιωσε µέσα στο στοµάχι του. Οκτώ µήνες αργότερα αισθάνθηκε πόνο στο λαιµό και αποφάσισε να πάει 
στο νοσοκοµείο. Οι γιατροί που τον εξέτασαν δεν πίστευαν στα µάτια τους όταν ανακάλυψαν το µαχαίρι σφηνωµένο στην τραχεία του 
άντρα. Του έκαναν αµέσως χειρουργική επέµβαση και αφαίρεσαν το αντικείµενο από το λαιµό του. Οι γιατροί δήλωσαν πως είναι 
πολύ τυχερός που ζει ακόµα. 

Κατάπιε το κολιέ  

Ένας άντρας, από την Βραζιλία, συνελήφθη από την αστυνοµία όταν µια ακτινογραφία απέδειξε ότι είχε κλέψει το κολιέ µιας γυναί-
κας. Ο ληστής, στην πόλη Belo Horizonte, άρπαξε από τον λαιµό µιας κυρίας το κολιέ και το έβαλε στα πόδια. Λίγο αργότερα το θύµα 
ενώ περπατούσε στον δρόµο αναγνώρισε το δράστη και κάλεσε αµέσως την αστυνοµία. Το κολιέ δεν βρέθηκε πάνω στον άντρα αλλά 
ο αστυνοµικός υποψιάστηκε πως το είχε καταπιεί. Έτσι λοιπόν τον συνόδευσε στο πλησιέστερο νοσοκοµείο και ζήτησε να του βγά-
λουν µια ακτινογραφία. Η ακτινογραφία αδιάψευστος µάρτυρας απέδειξε ότι το κλεµµένο κολιέ βρίσκονταν στο στοµάχι του κυρίου. 
Το έπαιξε έξυπνος αλλά ο αστυνοµικός ήταν εξυπνότερος, είπε ο εκπρόσωπος της αστυνοµίας γεµάτος περηφάνια. 

Φέρετρο µε αισθητήρα πανικού  

Ένα νεκροταφείο, στο Santiago της Χιλής, προσφέρει στους πελάτες του φέρετρα µε ειδικό αισθητήρα που εντοπίζει οποιαδήποτε 
κίνηση µέσα στο εσωτερικό µετά την ταφή. Σύµφωνα µε τους υπευθύνους του νεκροταφείου, ο αισθητήρας τοποθετείται µέσα στο 
φέρετρο µε σκοπό να αποτρέψει το γεγονός να θαφτεί κάποιος ζωντανός. Θέλουµε να είµαστε πρωτοπόροι και να αποφύγουµε περι-
πτώσεις καταληψίας, δηλαδή όταν κάποιος παραλύει τελείως για ορισµένες ώρες και θάβεται ενώ είναι ακόµα ζωντανός, είπε ο εκπρό-
σωπος του νεκροταφείου, Camino a Canaan. Θέλουµε οι οικογένειες το νεκρών να είναι σίγουροι ότι εάν προκύψει τέτοια περίπτωση 
το αγαπηµένο τους πρόσωπο θα διασωθεί αµέσως, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του νεκροταφείου. 

Κλήση για ταχύτητα σε τανκ  

Ένας αυστριακός στρατιώτης δέχθηκε κλήση επειδή οδηγούσε γρήγορα ένα τανκ κατά την διάρκεια στρατιωτικής άσκησης.  Ο στρα-
τιώτης καλείται να πληρώσει το πρόστιµο της κλήσης που ανέρχεται σε 20 ευρώ επειδή έτρεχε µε 60 χιλιόµετρα σε δρόµο µε όριο 
ταχύτητας τα 40 χιλιόµετρα την ώρα. Μάλιστα τα χρήµατα αυτά θα τα πληρώσει από την ίδια του την τσέπη παρόλο που βρίσκονταν 
εν υπηρεσία σε ειδική αντιτροµοκρατική άσκηση του στρατού. Το οδηγό σταµάτησαν οι αστυνοµικοί της τροχαίας όταν είδαν ότι πα-
ραβίασε το όριο ταχύτητας και του έδωσαν την κλήση. 

Προσοχή στο Word  

Το δηµοφιλέστερο πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου είναι κατά γενική οµολογία το Word της Microsoft. Ωστόσο, παρά την ευρεία 
χρήση του από την πλειοψηφία των χρηστών, ελάχιστοι γνωρίζουν ότι σε αρχεία που έχουν δηµιουργηθεί µε το Word µπορεί να κρύ-
βονται σηµαντικές πληροφορίες, τις οποίες µπορεί κανείς να αλιεύσει εύκολα. Το Word, όπως και τα άλλα προγράµµατα του Office, 
αρχειοθετούν όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει στα έγγραφα που έχουν τύχει επεξεργασίας µε αυτά. Με ένα hexeditor, ένα πρόγραµ-
µα που επιτρέπει πρόσβαση στην καρδιά ενός αρχείου, µπορεί κανείς να µάθει τα πάντα για το συγκεκριµένο έγγραφο: το path απο-
θήκευσης, τα πιθανά ονόµατα που χρησιµοποιήθηκαν κατά την αποθήκευση παλιότερων εκδόσεων του εγγράφου, αλλά και τις περι-
γραφές όλων των υπολογιστών στους οποίους το έγγραφο έτυχε επεξεργασίας. Αυτές οι κρυµµένες λειτουργίες του Word αποκαλύ-
φθηκαν, µεταξύ άλλων, χάρη στο κατονοµαζόµενο Iraq Dodgy-Dossier. Αυτό το έγγραφο του Word, το οποίο αναφέρεται στα όπλα 
µαζικής καταστροφής του Ιράκ και χρησιµοποιήθηκε για την κήρυξη πολέµου κατά του Σαντάµ Χουσεΐν, έχει προκαλέσει, όπως ανα-
φέρει το BBC, την προσοχή πολλών ειδικών, καθώς χάρη σε όσα προαναφέραµε µπορεί να δει κανείς όλες τις αλλαγές που έγιναν σε 
αυτό και από ποιους.  Όµως και η ίδια η Microsoft έπεσε θύµα του δικού της προγράµµατος - παρόλο που το γνώριζε και ήξερε τον 
τρόπο αντιµετώπισης του προβλήµατος. Ένας τεχνικός συγκέντρωσε συστηµατικά όλα τα έγγραφα του Word από το αγγλικό site της 
Microsoft, για να εντοπίσει στο 10% των περίπου 10.000 εγγράφων που κατέβασε κρυµµένες πληροφορίες, ακόµα και κοµµάτια κει-
µένου που είχαν διαγραφεί.  Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να προκαλέσουν ανησυχία σε εταιρείες που στέλνουν αρχεία του Word 
µέσω e-mail ή τα ανεβάζουν στο WWW, καθώς θα µπορούσε κανείς εύκολα να µάθει στοιχεία για την οργανωτική δοµή τους. Ο κίν-
δυνος υποκλοπής υπάρχει και σε εσωτερικά έγγραφα µιας εταιρείας. Ένας τρόπος για να γλιτώσει κανείς από τέτοιου είδους υποκλο-
πές είναι να στέλνει τα έγγραφά του σε καθαρό κείµενο (χάνοντας τις µορφοποιήσεις κειµένου). Μια εναλλακτική λύση, εκτός από το 
σχετικό εργαλείο (Remove Hidden Data) της Microsoft, είναι τα αρχεία PDF, τα οποία έχουν το πλεονέκτηµα ότι διατηρούν τη µορφή 
του κειµένου. 

 

∆ρόσος Σκότης ∆ρόσος Σκότης ∆ρόσος Σκότης    

SV5CJNSV5CJNSV5CJN   
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    Από της 1 έως και τις 12 Σεπτεµβρίου 2004  
θα λειτουργεί το περίπτερο της ΣΥ.ΡΑ.Π. στην  πόλη της Κα-
τερίνης. Μετά από απόφαση που πήραν τα µέλη , για να κά-
νουν γνωστό τον σύλλογο και το χόµπι του ραδιοερασιτεχνι-
σµου στην περιοχή  του νοµού της Πιερίας. Με αφορµή την 
εµποροπανήγυρη που γίνεται στην πόλη της Κατερίνης, αυτό 
το χρονικό διάστηµα. 

 Ζητήθηκε από τον SV2AYT , το ειδικό  διακρι-
τικό J42RCP , από το υπουργείο το οποίο είχαν κάνει χρήση 
και στο παρελθόν.  Έτσι στήθηκε το περίπτερο σε χώρο που 
παραχώρησε ο ∆ήµος Κατερίνης στο χώρο της εµποροπανήγυρης.  

Άρχισαν και επαφές από τα βραχέα, δίνοντας το στίγµα της Κατε-
ρίνης ανά τον κόσµο. Τα εγκαίνια του σταθµού έκανε ο σταθµός 
YI1NHR από την Βαγδάτη που ήταν ο πρώτος που µίλησαν από το 
περίπτερο στα βραχέα. Ακούστηκε στην συνέχεια  ο LA/DL1YI και 
ES7NY/2 µε IOTA νούµερο EU-149. Παράλληλα έγιναν πολλές 
επαφές και στα 2 µέτρα. 

Ταυτόχρονα  λειτούργησε σταθµός APRS  µέσα από το περίπτερο.  

Έτσι άρχισε να γίνεται  γνωστό ότι λειτουργεί ο σταθµός J42RCP 
και η έκπληξη ήταν ότι προ-
σέρχονταν εκεί ραδιοερασιτέ-
χνες από άλλες χώρες που 

βρίσκονται σε διακοπές στην Ελλάδα. Από τους πρώτους κιόλας 
επισκέπτες ήταν ο Frank από την Γερµανία µε διακριτό DH8WE 
ο οποίος δούλεψε αρκετή ώρα το σταθµό βραχέων  J42RCP κά-
νοντας αρκετές επαφές µε Γερµανία και άλλες χώρες. 

Τυπώθηκαν διάφορα φυλλάδια τα οποία διανέµονταν 
στους επισκέπτες για το ραδιοερασιτεχνισµο .  Τοποθετήθηκε 
µια µεγάλη τηλεόραση η οποία έπαιζε ένα DVD το οποίο παρή-
γαγε ο SV2AYT  για λογαριασµό της ΣΥ.ΡΑ.Π. Με θέµα ο ραδιοερασυτεχνισµος σήµερα έτσι οι επι-
σκέπτες είχαν την δυνατότητα να δουν περισσότερα  από ότι ήταν δυνατόν να υπάρχουν στο περί-
πτερο. Μερικά από τα θέµατα είναι φωτογραφίες από σταθµούς , QSL κάρτες, κεραίες, δραστηριότη-
τες, µε video από το vhf contest του Αιγαίου  J42AVC, από το σεισµό του Αιγίου το 1992, από τον 
νέο ραδιοερασιτεχνικο δορυφόρο ΑΟ-51 ECHO, από διασώσεις και µέσο της ΕΟ∆, και άλλα. 

Για τις επαφές που έχουν γίνει µε το 
J42RCP η διακίνηση γίνεται µε δυο τρό-
πους για αυτούς που θέλουν direct η   
διεύθυνση είναι: 

 SY.RA.P. 

P.O.BOX 205  

GR-60100  KATERINI GREECE 

Για όσους θέλουν µέσω bureau o 
qsl manager είναι ο DM1SV και οι κάρτες θα διακινηθούν µέσω 
της DARC η οποία είναι πιο ευέλικτη από την ΕΕΡ, που είσαι ρε 
Ελλαδαρα!!! που έλεγε και φίλος µας ο SV0EG ο Αλέκος από 
την Αυστραλία.  

          

                   Ραντεβού του χρόνου πάλι µε το J42RCP.  
 

SV2AYTSV2AYTSV2AYT   

J 4 2 R C P     J 4 2 R C P     J 4 2 R C P     Ε∆Ω ΚΑΤΕΡΙΝΗ !!!Ε∆Ω ΚΑΤΕΡΙΝΗ !!!Ε∆Ω ΚΑΤΕΡΙΝΗ !!!   
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AMATEUR SATELLITESAMATEUR SATELLITESAMATEUR SATELLITES   

Είναι τόσο βαρετά χωρίς τον ΑΟ 40 αλλά τι να κάνουµε, θα κυνηγάµε τους LEO και θα κάνουµε 
FΜing µαζί µε προσευχές για µια καλύτερη και πιο σωστή πλατφόρµα από τον ΑΟ 40.     
Έναν δηλαδή transporter satellite που θα τα έχει όλα. Από 10m 
2m 70cm 23cm 13cm και γιατί όχι 3,4Ghz 5,7Ghz 10Ghz 
24Ghz.Με αρκετό bandwidth βεβαίως και σε όλες τiς διαµορφώ-
σεις!!! SSB/CW/RTTY/PSK/HELL/SSTV/PACKET/APRS 
DIGI/MFSK..κλπ..κλπ. Να έχουµε την δυνατότητα ATV & REAL 
TIME CLUSTER. Kαι υποχρεωτικές δικλείδες ασφαλείας (LEILA για 
να µην πω κέρβερος) σε όλες τις µπάντες για να µην ξαναπαθουµε 
τα ίδια. 

Τέλος µεγάλες µπαταρίες έλεος πια. Και εφεδρικές µε επιτηρητές 
φόρτισης και κατανοµής για ώρες αιχµής. Τόσο καιρό που έχω να 
γράψω άρθρο και µε τα τελευταία θα σκέφτεται ο Μιχάλης(BYR) ότι είµαι αιθεροβάµον και κάνω 
όνειρα θερινής νυκτός (hi..hi..). 

Ας προσγειωθούµε στην πραγµατικότητα και ας ευχηθούµε στο επόµενο project. Τώρα ας δούµε τι 
µπορούµε να δουλέψουµε από ότι έχει αποµείνει στους ουρανούς. 

Πρώτα θα ξεκινήσουµε από τον ΑΟ-51 που είναι εύκολος και ολοκαίνουριος! Ξεκίνησε στης 30-07-
2004 και χαρίζει επαφές στους φίλους του χόµπι. Εγώ προσωπικά ήµουν έτοιµος να τον δουλέψω 
την ώρα λοιπόν που έκανα ακρόαση και είχα κάνει δοκιµή ότι έχω πρόσβαση ακούω cq cq cq de 
SV8CS SV8CS µε πολλή χαρά έκανα την πρώτη επαφή µε τον Σπύρο που ακουγόταν θαυµάσια ακο-
λούθησαν 5B4AZ,ES1RF,IK8OZV,4X1DM,RD3DA και έπεται συνέχεια. 

Κάνουµε λοιπόν uplink από 145.920 µε 67 υποτονο και downlink 435.300 για την ώρα γιατί τώρα 
είναι ακόµα σε πειραµατική µορφή. Η ισχύς του είναι 1 W πάλι προσωρινά αλλά θα ανέβει στα 7W 
ίσως και παραπάνω αυτό θα το µάθουµε αργότερα από το COMMAND TEAM. 

Είναι πολύ εύκολο να τον ακούσετε στο φορητό σας και να κάνετε επαφή σαν να µιλάτε σε κάποιο 
link φτάνει να έχετε κάποια καλή V/U φορητή κεραία. 

Από το QTH τα πράγµατα είναι πιο εύκολα µιας και θα υπάρχει ροτορας ΑΖ/ΕL µια YAGI 3-5 στοιχεία 
VHF και µια  YAGI 5-9 στοιχεία UHF . Τα σήµατα θα είναι 55-57 επίσης να µην ξεχάσω µια ιδιαιτερό-
τητα που έχει και είναι η εξής πατάτε 1sec ανοίγει και µένει ανοικτός 10sec. 

Να δούµε µια σύντοµη λίστα µε το τι δουλεύει και τι όχι. 

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ο-3,Ο-6,ΑΟ-5,ΑΟ-6,ΑΟ-8,RS-1,RS-2,AO-10,FO-12,RS-10/11,UO-14,UO-15,DO-17,WO-18,RS-
12/13,RS-14,AO-24,KO-23,KO-25,IO-26,AO-27,PO-28,MO-30,RS-17,PO-34,SO-33,SO-35,UO-
36,AO-37,OO-38,WO-39,AO-40,SO-42,SO-43,NO-44,NO-45,AO-49. 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

AO-7,UO-11,RS-15,AO-16,LO-19,FO-20,UO-22,SO-41. 

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΑΟ-51,FO-29,GO-32,MO-46,S0-50,ARISS. 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ 

V/U SAT (HAM SAT) δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες αλλά µάλλον 
FM θα είναι. 

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

OSCAR,OSCAR II,UO-19,AO-13. 

 Όπως βλέπεται δεν έµεινε και τίποτα (αυτό για τους λάτρεις του είδους) για να δουλέψουµε.       
Εν αναµονή των εξελίξεων ευχόµαστε το καλύτερο για το χόµπι. 

 ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ. 

 DE SV9FBM ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 



 Το ίδιο το ραδιογωνιόµετρο σαν συσκευή, δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα δέκτη, µε σχετικά 
µεγάλη επιλεκτικότητα και ευαισθησία, ο οποίος συνδέεται µε µια εξειδικευµένη κεραία. Με τη χρή-
ση του απλού αυτού συνόλου, είναι δυνατή η εύρεση της περιοχής ή / και του σηµείου, απ’ όπου 
πραγµατοποιείται µια (ραδιο)εκποµπή. Βεβαίως, ο σκοπός της χρήσεως του ραδιογωνιόµετρου ποι-
κίλει. Για παράδειγµα, γνωρίζοντας την ακριβή θέση ενός σταθµού εκποµπής, θα µπορούσα να κα-
τευθύνω το πλοίο ή το αεροσκάφος µου πάνω σε µια πορεία, µε µια σχετική ασφάλεια. Από την 
άλλη, αν είµαι παράνοµος ή έστω κακός χειριστής µιας συσκευής ποµπού ή ποµποδέκτη, τότε το 
ραδιογωνιόµετρο του αρµόδιου υπουργείου, δεν θα είναι και ότι καλύτερο περιµένω στη γειτονιά 
µου. Όπως και το µαχαίρι, όπου, ενώ η (µια) χρήση του είναι να κόβουµε το ψωµί, το κρέας ή το 
λαχανικό µας, κάλλιστα µε «κακή» χρήση, σε «άλλα» χέρια, µπορεί να µετατραπεί σε φονικό όπλο. 
Ας εξετάσουµε λοιπόν τη «µια» χρήση του, την «καλή», αυτή που µπαίνει και λίγο στα δικά µας, τα 
ραδιοερασιτεχνικά χωράφια. 

 ΚΕΡΑΙΑ 
 

  Μας είναι γνωστό ότι, αν ένα πηνίο βρεθεί 
µέσα σε ένα µαγνητικό πεδίο µεταβαλλόµενης εντά-
σεως, τότε στο πηνίο αυτό επάγεται ηλεκτρικό ρεύ-
µα. Η ίδια η κεραία του ραδιογωνιόµετρου (για συ-
ντοµία : ρ/γ), έχει σχήµα στεφάνης, µέσα στην οποία 
(στεφάνη) υπάρχει ένας αριθµός από περιελίξεις, από 
σπείρες δηλαδή. Εποµένως, η παραπάνω κεραία είναι 
ένα πηνίο. Περιέργως, η εξειδικευµένη, αγγλική ονο-
µασία της κεραίας αυτής, είναι frame aerial, ίσως 
γιατί παλαιότερα (γύρω στο έτος 1900), οι περιελίξεις της ήταν στηριγµένες σε ξύλινο πλαίσιο, όπως 
στα παλιά ραδιόφωνα. Μια άλλη ονοµασία της κεραίας ρ/γ είναι loop, προφανώς από το κυκλικό 
σχήµα της.  

Όταν η κεραία αυτή, βρεθεί µέσα στο εναλλασσόµενο πεδίο ενός ηλεκτροµαγνητικού κύµατος, τότε 
θα επαχθεί πάνω της ηλεκτρικό ρεύµα, κάτω όµως από τις εξής συγκεκριµένες συνθήκες :  

 περίπτωση 1η : το επίπεδο της κεραίας (η «κόψη» της) είναι στραµµένο προς το σταθµό εκποµπής, 
(θέση πλαισίου ∆Ε) άρα µέσα απ’ την κεραία περνάει ο µέγιστος αριθµός δυναµικών γραµµών του 
εναλλασσοµένου ηλεκτροµαγνητικού πεδίου, εποµένως η ένταση του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου 
είναι µέγιστη, συνεπώς το λαµβανόµενο σήµα έχει µέγιστη ένταση,  

 περίπτωση 2η : το επίπεδο της κεραίας (η «κόψη» της) είναι στραµµένο κατά 90ο από το σταθµό 
εκποµπής, (θέση πλαισίου ΙΘ) άρα µέσα απ’ την κεραία περνάει ο ελάχιστος (ή καθόλου) αριθµός 
δυναµικών γραµµών του εναλλασσοµένου ηλεκτροµαγνητικού πεδίου, εποµένως η ένταση του η-
λεκτροµαγνητικού πεδίου είναι ελάχιστη, συνεπώς το λαµβανόµενο σήµα έχει ελάχιστη (ή µηδε-
νική) ένταση και  περίπτωση 3η : το επίπεδο της κεραίας σχηµατίζει γωνία µε την κατεύθυνση του 
σταθµού εκποµπής, άρα µέσα απ’ την κεραία θα περνάει η αναλογία των δυναµικών γραµµών του 
εναλλασσοµένου ηλεκτροµαγνητικού πεδίου: ΖΗ/∆Ε = ΖΟ/∆Ο = ΖΟ/ΒΟ = συνηµίτονο της γωνίας 
α, δηλαδή το επαγόµενο επί της κεραίας ρεύµα, θα είναι ανάλογο του συνηµίτονου της γωνίας που 
σχηµατίζει το επίπεδο της κεραίας µε την κατεύθυνση της εκποµπής. Πράγµατι, οι τιµές που µπορεί 
να πάρει το συνηµίτονο της γωνίας α είναι : 0ο = 1, 30ο = Ö 3/2 = 0,866, 45ο = Ö 2/2 = 0,707, 
60ο = ½= 0,5 και 90ο = 0. Και για να µην αγχωθεί περισσότερο ο αναγνώστης του πονήµατος αυ-
τού, ενθυµούµενος τις βασικές αρχές της τριγωνοµετρίας, ας δεχθεί απλά ότι, αν στη θέση της κε-
ραίας στην περίπτωση 1, έχουµε το µέγιστο ακουστικό σήµα στο δέκτη µας, ενώ στη θέση της κε-
ραίας στην περίπτωση 2 έχουµε το ελάχιστο ακουστικό σήµα, τότε για κάθε ενδιάµεση θέση της κε-
ραίας, ως προς την κατεύθυνση της εκποµπής, θα επάγεται στην κεραία και το τριγωνοµετρικά ανά-
λογο σήµα (η ερµηνεία αυτή, ας θεωρηθεί και σαν «µπακάλικη», αφού το άρθρο αυτό έχει περισσό-
τερο εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα, εποµένως ο σκοπός του δεν είναι η µαθηµατική εµβάθυνση, ούτε 
η αποθάρρυνση του καλού αναγνώστη από την περαιτέρω ανάγνωσή του).     
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Αν η κεραία µας περιστραφεί περισσότερο από 90ο (αλλά όχι πέρα από τις 270ο), τότε εξυπακούεται ότι το επα-
γόµενο ρεύµα πάνω της, θα αρχίσει να λαµβάνει αντίθετη πολικότητα. Από την ανάγνωση των παραπάνω, συ-
νάγεται το αποτέλεσµα ότι, αν αναπαρασταθούν γραφικά οι τιµές των ρευµάτων που µπορεί να αναπτυχθούν 
πάνω στην κεραία, τότε το πολικό διάγραµµα της κεραίας µας, θα είναι το παρακάτω :   

Είναι δηλαδή το γνωστό σε όλους µας πολικό διάγραµµα του 
«σχήµατος οκτώ». Πρακτικά λοιπόν, εάν περιστρέψουµε το πλαίσιο 
της κεραίας µας (εν προκειµένω η κόψη της να είναι στη θέση ∆Κ), 
τότε ο σταθµός θα ακούγεται στο µέγιστο, ενώ προφανώς στη θέση 
ΕΖ δεν θα ακούγεται καθόλου. Άρα η κατεύθυνση του προς αναζή-
τηση σταθµού, ουσιαστικά βρίσκεται εκεί που απαλείφεται (σβήνει) 
το σήµα του, όταν το επίπεδο της κεραίας βρίσκεται κάθετα (90ο) 
ως προς τις δυναµικές γραµµές του εναλλασσοµένου ηλεκτροµα-
γνητικού πεδίου της εκποµπής του. Πράγµατι για κάθε θέση του 
πλαισίου µεταξύ των σηµείων ΕΚ, ΚΖ, Ζ∆ και ∆Ε, η ακουστική (και 
όχι µόνο) διαφορά του σταθµού στο δέκτη µας, είναι αµελητέα, 

πλην βεβαίως των οριακών ΕΖ και ΖΕ.  

 Ο περιστρεφόµενος ιστός (rotating mast), πάνω στον οποίο στηρίζεται η λούπα της κεραίας µας, καταλήγει 
στην κάτω βάση του σε ανεµολόγιο. Το ανεµολόγιο αυτό είναι (προφανώς) ορατό από το χειριστή του ρ/γ και 
µόνιµα συνδεδεµένο µε τον ιστό. Κάθε κυκλική περιστροφή του ιστού στο τόξο των 360ο, έχει σαν αποτέλεσµα 
την κίνηση είτε του ανεµολογίου, είτε µιας βελόνας – δείκτη, ώστε να αναγιγνώσκεται αµέσως η ένδειξη (ή οι 
ενδείξεις) του ανεµολογίου σε µοίρες.  

Στο σηµείο αυτό δηµιουργείται ένα σηµαντικό πρόβληµα του ρ/γ: στη θέση της κεραίας ΕΖ (ή ΖΕ), εκεί που 
«χάνεται» δηλαδή το σήµα του σταθµού, κανείς δεν µας διαβεβαιώνει προς ποια κατεύθυνση είναι ο ζητούµε-
νος σταθµός : είναι πάνω στο άνυσµα ΟΚ ή πάνω στο άνυσµα Ο∆. Έχουµε δηλαδή σαν χειριστές, το πρόβληµα 
της άρσης της αµφιβολίας των 180ο. ∆εοντολογικά είναι µάλλον δύσκολο να µη γνωρίζουµε την περίπου κα-
τεύθυνση του σταθµού, δεν είναι όµως και αδύνατο. Στην πρώτη περίπτωση, η συνδροµή ενός χάρτη ή έστω 
κάποιου γνωστού γεωγραφικού σηµείου, θα µας βοηθήσει για την άρση της αµφιβολίας των 180ο. Στη δεύτερη 
περίπτωση, η διόπτευση προς ένα άγνωστο σήµα (λ.χ. πλοίο σε κίνδυνο), θα απαιτήσει τη λήψη µιας σηµαντι-
κής αποφάσεως, στην οποία, η σωστή πληροφορία έχει ζωτική σηµασία, για ευνόητο λόγο. Η άρση λοιπόν της 
αµφιβολίας των 180ο, γίνεται µε την πρόσθεση στο σήµα της κεραίας του ρ/γ, του σήµατος µιας κάθετης κεραί-
ας, της κεραίας εννοίας (sense aerial). Η λήψη της κάθετης κεραίας εννοίας είναι µόνιµη, σταθερή και ανεξάρ-
τητη από τη λήψη της loop κεραίας του ρ/γ. Ας παρατηρήσουµε το παρακάτω σχήµα :   

Η θέση της κεραίας του ρ/γ είναι τέτοια που η ενέργεια από τη λήψη της, αθροίζεται µε την 
ενέργεια που «συλλέγεται» από την κάθετη κεραία 
(κεραία εννοίας). Εποµένως, η ένταση του σήµατος 
που λαµβάνεται από το δέκτη του ρ/γ, είναι το 
άθροισµα των δύο σηµάτων (µέγιστη). Στο επόµενο 
σχήµα :  

 

 

 

 

η θέση της κεραίας του ρ/γ έχει περιστραφεί κατά 
180ο και είναι τέτοια, που η ενέργεια από τη λήψη 
της, αναιρεί ίσα και αντίθετα την ενέργεια που 
«συλλέγεται» από την κάθετη κεραία (κεραία εννοί-
ας). Συνεπώς, η ένταση του σήµατος που λαµβάνε-
ται από το δέκτη του ρ/γ, είναι η διαφορά των δύο 
σηµάτων (ελάχιστη). Με τη συνδυασµένη λήψη ταυτόχρονα και των δύο κεραιών, αίρεται η αµφιβο-
λία ως προς την κατεύθυνση του σταθµού, αφού έχουµε ένα µέγιστο και ένα ελάχιστο ισχύος του 
σήµατος που λαµβάνεται.  
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Στην πράξη, η σύνδεση και αποσύνδεση της κεραίας εννοίας, γίνεται µε ένα κουµπί συνδεδε-
µένο µε ελατήριο (push button), που έχει δυο θέσεις : d/f και sense. Στη θέση d/f (direction 
finder), ο δέκτης λειτουργεί µε την loop κεραία, ενώ το button πιεζόµενο από το χειριστή, ενεργο-
ποιεί και την κεραία sense.  

 Ο παραπάνω τύπος κεραίας είναι ο βασικός και πάνω σ’ αυτόν έχουν χτι-
στεί πάµπολλες παραλλαγές. Για παράδειγµα, υπάρχει η κεραία µε δύο σταθερά 
πλαίσια (λούπες), κάθετα µεταξύ τους και µε κινητό πηνίο στο κάτω µέρος τους. 
∆ηλαδή µέσα στα δύο σταθερά πηνία – τις λούπες – περιστρέφεται ένα άλλο κι-
νητό πηνίο, αντί να περιστρέφονται τα πλαίσια.  

Και για να προλάβω την αβίαστη και λογική ερώτηση : «µα καλά άνθρωπέ 
µου, χάθηκε µια beam3 στοιχείων να κάνεις τη δουλειά σου ;», ας µου επιτραπεί 
να τοποθετηθώ. Πρώτα πρώτα, να διευκρινίσω ότι δεν αναφέροµαι στα U.H.F. ή 
στα V.H.F., αλλά σε συχνότητες γύρω στους 410 kHz, κάτι που σηµαίνει ένα µή-
κος κύµατος κάπου στα 500 µέτρα (να πω πόσο είναι το λ/4 των 500 µέτρων για 
το drive element της beam ;;). Έπειτα, επειδή το άρθρο δεν είναι εξειδικευµένο, δηλ. έχει ένα κα-
θαρά εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα, νοµίζω ότι αξίζει τον κόπο να πάρουµε µια γεύση από ένα άλλο, 
διαφορετικό τρόπο θέασης των κεραιών, ασυνήθιστο ίσως στα δικά µας σύγχρονα πρότυπα, αλλά 
εξ’ ίσου λειτουργικό.  

 ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΣ 
 

 Με το διακόπτη στη θέση d/f, παίρνουµε την χονδρική διόπτευση του σταθµού, 
χρησιµοποιώντας τη «λούπα» και σηµειώνοντας τα 2 σηµεία που «σβήνει» το σή-
µα του σταθµού. Έστω λοιπόν ότι έχουµε «σβήσιµο» στις 20ο, άρα το επόµενο 
σηµείο του ανεµολογίου θα πρέπει να είναι οι 200ο (20ο + 180ο = 200ο) όπου και 
εκεί θα έχουµε ένα ακόµα «σβήσιµο». Στα 2 αυτά σηµεία, ενεργοποιούµε και την 
κεραία sense, (ώστε να αρθεί η αµφιβολία των 180ο). Όπως και στην δευτερο-
βάθµια εξίσωση (να θυµηθούµε και λίγα θεωρητικά µαθηµατικά), απορρίπτουµε 

το (ακουστικά) πιο χαµηλό «σβήσιµο», ενώ ο ζητούµενος σταθµός είναι στη διόπτευση εκείνη, όπου 
το σήµα του είναι «ισχυρότερο». Στο σηµείο αυτό να αποσαφηνίσω κάτι : οι έννοιες «σβήσιµο», 
«χαµηλότερο» ή «ισχυρότερο», είναι σαφώς υποκειµενικές. Οπωσδήποτε, η ακουστική αίσθηση του 
χειριστού, συνεπικουρείται και από την όρασή του, επί του γνωστού µας δηλαδή οργάνου s-meter ή 
ακόµα επί της οθόνης C.R.T. ή L.C.D.  Η διαδικασία ραδιογωνιοµετρήσεως λοιπόν, φαίνεται (και εί-
ναι) σχετικά απλή. Θεωρητικά τουλάχιστον. ∆ιότι στην πράξη υπεισέρχονται κάποιοι παράγοντες 
που δηµιουργούν σφάλµατα στις διοπτεύσεις. Τέτοιοι παράγοντες είναι ο περιβάλλων χώρος των 
κεραιών λήψεως, που εκ των πραγµάτων δηµιουργεί αντανακλάσεις (reflection factor), το σφάλµα 
πολώσεως (polarization error / night effect), όπου λόγω της κυµαινόµενης εντάσεως του ιονισµού 
των ιονοσφαιρικών στρωµάτων, τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα που φτάνουν στο δέκτη µας, είναι 
δυνατόν να µην ανταποκρίνονται προς την κατεύθυνση του σταθµού, επειδή εκτρέπονται από την 
είσοδο ή τη δίοδό τους µέσα στα ιονοσφαιρικά στρώµατα και η παράκτια διάθλαση (costal 
refraction), που είναι η διάθλαση των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων που αυτά υφίστανται όταν διέρ-
χονται από µια ακτογραµµή προς τη θάλασσα και είναι ανάλογη µε τη διάθλαση που παθαίνουν οι 
ακτίνες του φωτός, όταν περνούν από το ένα µέσο (π.χ. νερό) σε άλλο (π.χ. αέρας).  

ΕΥΡΕΣΗ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ 

 Το να πετύχουµε την διόπτευση για να βρούµε σε πόσες µοίρες σε σχέση µε τη θέση µας (το 
λεγόµενο αζιµούθιο), είναι ο σταθµός που εκπέµπει, είναι σαν να έχουµε ανακαλύψει το ή τη σύ-
ντροφο των ονείρων µας, αλλά να µη µπορούµε να …. ζητήσουµε ραντεβού. Ίσως το παράδειγµα να 
είναι ατυχές σε όσους-ες περιορίζονται στη .… θέαση! Θεωρητικά λοιπόν, µε περισσότερες από µια 
διοπτεύσεις, µπορούµε να εξασφαλίσουµε µε σχετική ακρίβεια τη θέση µας. 
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Στο διπλανό σχήµα, η τοµή 
των διοπτεύσεων ΑΧ και ΒΧ, είναι 
αρκετή για να µας δώσει τη θέση 
µας στο χάρτη, ενώ η επί πλέον διό-
πτευση ΓΧ, προσδιορίζει µε τη µέγι-
στη ακρίβεια την ανωτέρω θέση µας. 
Οι διοπτεύσεις µπορεί να είναι αµφί-
δροµες. Είτε από το καράβι θα ρα-
διογωνιοµετρηθούν οι σταθµοί Α, Β 
και Γ, είτε οι σταθµοί (µε αίτηση του 
καραβιού) θα το ραδιογωνιοµετρή-
σουν.  

Στην πρώτη περίπτωση, οι 
σταθµοί εκπέµπουν σε διαφορετικές 
µεταξύ τους συχνότητες, ο δε χειρι-
στής του ρ/γ δίνει στο ναυτίλο τα 
αζιµούθια, βάσει του ανεµολογίου 
που διαθέτει το ρ/γ. Ο ναυτίλος, 
µεταφέρει τα αζιµούθια αυτά στο 
χάρτη ναυσιπλοΐας, σε σχέση πάντα µε το µαγνητικό Βορρά. Και οι δυο αξιωµατικοί, συνήθως αναφέρονται στις 
ενδείξεις του επαναλήπτη της γυροσκοπικής πυξίδας, στο δωµάτιο χαρτών (chart room), όπου βρίσκεται εγκα-
τεστηµένος και ο δέκτης του ρ/γ. Στη δεύτερη περίπτωση, ζητείται από το καράβι να εκπέµψει σε συγκεκριµένη 
συχνότητα και µε συγκεκριµένο τύπο εκποµπής (Α1, Α2 και σπανιότερα Α3) παύλες διαρκείας 20 δευτερολέ-
πτων ή οµάδες παυλών, που ακολουθούνται πάντα από το διεθνές διακριτικό κλήσεώς του. Τότε οι σταθµοί 
λαµβάνουν το αζιµούθιο του καραβιού και προσδιορίζουν το στίγµα του πάνω στο χάρτη. Λεπτοµέρεια : εάν ο 
σταθµός που διοπτεύω είναι στις π.χ. 250ο, προφανώς εγώ, σε σχέση µ’ αυτόν, βρίσκοµαι –180ο, δηλαδή µε 
διοπτεύει : 250ο – 180ο = 70ο.  

 Σε κάθε περίπτωση, εφ’ όσον προσδιοριστεί το στίγµα επί του χάρτη, είναι εύκολο να υπολογιστούν 
και οι αποστάσεις. Πράγµατι, µετριέται το µήκος της γραµµής που σχηµατίζεται από τα σηµεία ΑΧ, ΒΧ και ΓΧ µε 
το κουµπάσο (απλό όργανο, µε δύο σκέλη, που µοιάζει µε το διαβήτη, αλλά διαθέτει δύο «µύτες» αντί για µια) 
και το µήκος αυτό, αναγόµενο στην κλίµακα του χάρτη, δίνει αµέσως την υπάρχουσα απόσταση του σηµείου 
από το (τους) σταθµό µετρήσεως. Εξυπακούεται βέβαια ότι οι σταθµοί αυτοί για να είναι χρήσιµοι (και σε µε-
τρήσεις αποστάσεων), πρέπει να βρίσκονται σχετικά κοντά στην ακτογραµµή. Τέλος στο «ευαγγέλιο» των α-
συρµατιστών, το Admiralty List of Radio Signals, των εκδόσεων του Αγγλικού Ναυαρχείου, κάθε παράκτιος 
σταθµός εκποµπής της κινητής ναυτικής υπηρεσίας, εκτός από τα στοιχεία εκποµπής (τάξη, ισχύς, ώρες λει-
τουργίας κλπ), είχε δίπλα του σηµειωµένα τα ακριβή στοιχεία γεωγραφικού µήκους και πλάτους, ώστε να είναι 
αξιοποιήσιµος σε περιπτώσεις που σταθµός της κινητής ναυτικής υπηρεσίας τον χρησιµοποιούσε σαν σηµείο 
αναφοράς, για να κάνει χρήση του ρ/γ.   

 Η µετεξέλιξη των σταθµών αυτών σε µη επανδρωµένες, αυτόµατες µονάδες εκποµπής σήµατος, είναι 
οι γνωστοί µας ραδιοφάροι (radio beacons), χρησιµότατοι τόσο στην παράκτια ναυτιλία, όσο και στην αεροπο-
ρική ναυτιλία. Αν όχι όλοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι σήµερα, έχουν χρήση στην κινητή αεροναυτική υπηρε-
σία και µε τα τριψήφια διακριτικά τους, ενεργοποιούν το δέκτη του A.D.F. (Automatic Direction Finder) των εν 
πτήση αεροσκαφών. Περισσότερα στο πραγµατικά ενδιαφέρον αυτό θέµα, µπορεί να αποδώσει γλαφυρότατα ο 
εξαίρετος Τίνο µας, ο SV5AZR. 

H ΣΥΣΚΕΥΗ A.K.D. 

 Αξίζει τον κόπο να αναφερθώ επιγραµµατικά στη λειτουργία και χρήση της συσκευής A.K.D. 
(Automatic Keying Device). Με τη συσκευή αυτή εφοδιάζονταν υποχρεωτικά όσα καράβια ήταν πάνω από 500 
κόρους ολικής χωρητικότητας ή είχαν την υποχρέωση (αααχ, ωραίοι καιροί…..) να επανδρώνονται από ασυρ-
µατιστή. Η τροφοδοσία της ήταν 24 V.D.C., από τις µπαταρίες δηλαδή του ασυρµάτου. Εσωτερικά της, ένας 
µονωµένος ηλεκτρικά δίσκος, έφερε περιµετρικά στην επιφάνειά του χάλκινες ή εν γένει αγώγιµες επιφάνειες, 
η συνέχεια ή η διακοπή των οποίων «σχηµάτιζε» : τρεις φορές το διεθνές σήµα κινδύνου στην ραδιοτηλεγρα-
φία (SOS), µία φορά τη λέξη DE (από), τρεις φορές το διεθνές διακριτικό κλήσεως του καραβιού (τετραψήφιο) 
και δύο παύλες µε µεγάλη διάρκεια. 

Πάνω στις αγώγιµες επιφάνειες, δύο ακίδες «έκλειναν» ή «άνοιγαν» το κύκλωµα χειρισµού 
του ποµπού, ανάλογα εάν πατούσαν σε αγώγιµη ή µη επιφάνεια (στην ουσία ήταν ένας διακόπτης 
συνδεδεµένος παράλληλα στο χειριστήριο). Ο δίσκος περιστρεφόταν από ένα συνηθισµένο ηλεκτρο-
κινητήρα συνεχούς ρεύµατος. Όλο το A.K.D. είναι συνδεδεµένο κατ’ επιλογή ή / και παράλληλα 
στον εφεδρικό ποµπό, που και αυτός λειτουργεί µε την τροφοδοσία των 24 V.D.C.  
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 Τυπικά, η ταχύτητα περιστροφής του δίσκου ήταν τέτοια, ώστε ο «χειρισµός» του A.K.D. να µην υπε-
ρέβαινε τις 13 – 15 λέξεις ανά λεπτό, µε τις παύλες να έχουν «διάρκεια» 10 - 15 δευτερολέπτων η κάθε µία. 
Στο παρακάτω σχήµα (όπου για λόγους σχεδιασµού, τα σήµατα, ως προς τον αριθµό των επαναλήψεών τους, 
αναφέρονται εσκεµµένα λάθος, απλά δηλαδή για να … χωρέσουν στο σχέδιο), η περιστροφή του δίσκου σύµ-
φωνα µε τη φορά των δεικτών του ωρολογίου δίνει : “SOS DE SYWT __ __”  

Το SYWT είναι το διεθνές διακριτικό κλήσεως του γνωστού κρουαζιερόπλοιου Stella Solaris. Έστω λοι-
πόν ότι το καράβι εγκαταλείπεται από το πλήρωµά του. Ο ασυρµατιστής φεύγοντας, ενεργοποιεί το A.K.D. και 
τον εφεδρικό ποµπό, τα οποία θα λειτουργούν, όσο επιτρέπουν οι µπαταρίες ή όσο το καράβι επιπλέει. Οι δύο 
αυτές παύλες, χρησιµεύουν ακριβώς στο να δώσουν τη δυνατότητα στον οποιοδήποτε χειριστή ρ/γ να διοπτεύ-
σει το καράβι που βρίσκεται σε κίνδυνο και να πράξει ανάλογα. 

 Το A.K.D. ίσως να φαίνεται αστείο ή πρωτόγονο σαν µηχανισµός, αλλά πιστέψτε µε αναγνώστες µου, 
πως έδινε µια ακόµα ευκαιρία διάσωσης και µάλιστα χωρίς να επιτηρείται, αρκεί να είχε τάση και να ήταν εκτός 
νερού…….θα τολµούσα να το προτείνω ανεπιφύλακτα, σαν µια θαυµάσια ραδιοερασιτεχνική ιδιοκατασκευή, 
πάµφθηνη συγκριτικά µε τα ψηφιακά eeprom auto keyers,  για όσους-ες ενδιαφέρονται να µην πολυκουρά-
ζουν το χέρι τους στα CW contests, καλώντας CQ DE SV…… PSE K. Η παράλληλη κατασκευή ενός άλλου δί-
σκου και η εναλλαγή του µε τον προηγούµενο (αυτόν του contest), επιτρέπει στον ποµποδέκτη µας να µετα-
τραπεί σε ραδιοφάρο, στέλνοντας π.χ. THIS IS 
SV….. BEACON ή ελλείψει packet cluster & Β.Β.S., 
να διαφηµίζει ένα special call sign π.χ.  SX5A QSX 
ON 18070 kHz UP NW. 

 ∆εν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο 
στο θέµα. ∆εοντολογικά, όλο το άρθρο, φαντάζει 
κάπως σαν παραµύθι. Το ραδιογωνιόµετρο, συγκρι-
νόµενο µε τα σύγχρονα δορυφορικά συστήµατα 
εύρεσης θέσεως (G.P.S.), δείχνει σαν τη Ντακότα, 
δίπλα στο 747. Αξιόπιστο, αλλά παρωχηµένο. Ας 
µην παραβλέπουµε όµως το γεγονός ότι, επί τουλά-
χιστον 8 δεκαετίες, µέσα από πολέµους και τρικυµί-
ες, έπαιξε τον όποιο ρόλο του, µικρό ή µεγάλο και 
βοήθησε στη ραδιοναυτιλιακή υποστήριξη της πο-
ρείας αεροπλάνων και καραβιών.     
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 Πέρα από τη χρήση του ρ/γ που σηµείωσα στην αρχή του θέµατος αυτού (από το αρµόδιο υπουργείο 
δηλαδή), η σχέση του µε µας, σε παραλλαγή βέβαια και εξ ‘ όσων γνωρίζω προσωπικώς, είναι αυτό που αγγλι-
κά λέγεται fox hunting ή Ελληνικότερα, το κυνήγι της αλεπούς. Βεβαίως, µε το συµπαθές αγρίµι δεν έχω τίπο-
τα, µπορώ να πω µάλιστα πως θαυµάζω την παροιµιώδη εξυπνάδα του, η οποία αναφέρεται και υµνείται από 
αρχαιοτάτων χρόνων (µύθοι Αισώπου). Τείνει περισσότερο προς το παιχνίδι, όπου πολλοί (φανεροί) σταθµοί 
αναζητούν (κυνηγούν) ένα κρυµµένο σταθµό στο εύρος µιας συγκεκριµένης περιοχής. Εννοείται βέβαια ότι η 
χρήση φορητών κατευθυνόµενων κεραιών είναι απαραίτητη. Προσωπικά πιστεύω ότι θα µπορούσε να αποτελεί 
έναυσµα έλξεως προς την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη, απευθυνόµενο κυρίως προς νεαρόκοσµο 12 – 16 ετών, 
ακριβώς λόγω του γοητευτικού στοιχείου της περιπέτειας που εµπεριέχει.  

  

Η υποµονή του αναγνώστη να ολοκληρώσει την ανάγνωση αυτού του άρθρου, µε τιµά αφάνταστα και τον ευ-
χαριστώ από καρδιάς. Η τυχόν αποκόµιση έστω και ενός ψήγµατος γνώσεως, πέρα από την τιµή της ανάγνω-
σης, µου δίνει και τη χαρά ότι σε κάποιον ή κάποιους, φάνηκα χρήσιµος, µέσα από τη δεδηλωµένη τεχνική µου 
πενία.  

  737373   

   Ιωάννης Μπρουµίδης Ιωάννης Μπρουµίδης Ιωάννης Μπρουµίδης    

   π. αξ/κός (α/τ) Ε.Ν.π. αξ/κός (α/τ) Ε.Ν.π. αξ/κός (α/τ) Ε.Ν.   

   SV5DKUSV5DKUSV5DKU   



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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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. 


